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Több, mint 
harminc pont

Egy hónapnyi 
szünet után 
újra ülésezett 
a képviselő-
testület

Monor–
Párizs–Monor

Városunk  
világhírű szülötte, 
Mocsári Károly 
a Vigadóban 
koncertezik

Az anyatej
világnapja

Monor védőnői 
idén is meg-
rendezték a 
felivilágosító, 
népszerűsítő  
eseményt
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HAgyoMány szüleTik

az országos médiában már hetekkel előtte 
ez volt a téma, a meteorológusok is esőt, vi-
hart jósoltak az idei ünnepre. Emiatt a ha-
gyományoktól eltérően nem a főtér, hanem 
a fesztiválcsarnok volt a városi rendezvé-
nyek helyszíne.

lecsófőző parti

a szervezőket bizonyára reménnyel töltötte 
el, hogy az éjszakai vihar után szent istván 
ünnepén meleg, napsütéses reggelre éb-
redt Monor lakossága. a rendezvény kilenc 
órakor vette kezdetét a sportpályán a sok 
éves hagyományra visszatekintő labdarú-
gó tornával. Ugyanezen a helyszínen egy új 
kezdeményezés is született: a májusi főző-
verseny sikerén felbuzdulva lecsófőző par-
tit tartottak. az esemény legfőbb győzte-
sei minden bizonnyal a főzésben részt vevő 
csapatok tagjai voltak, hiszen egy zenés, vi-
dám délelőttöt töltöttek el családi, baráti 
társaságban, jutalmul pedig az ebéd ízletes 
falatjait fogyasztották el. Szilágyi Imre, a ren-
dezvény kezdeményezője, szervezője sze-
rint hagyományteremtő szándékkal indítot-
ták útjára az augusztus 20-i lecsófőző partit, 
hogy a magyarok máig kedvelt ételének el-
készítésében bárki tökéletesíthesse tudását, 
új recepteket, praktikákat ellesve másoktól. 
Bár az eseményen a résztvevőkön és a focis-
tákon kívül csekély számban jelent meg kö-
zönség (ők is inkább a labdarúgók szurkolói 
voltak) mégis azok jártak jól, akik a délelőt-
ti programokra kilátogattak, hiszen a kora 
délutáni órákban a viharfelhők már az or-
szág nyugati részén gyülekeztek… 

Az emlékezés felemel

a délutáni rendezvény öt órakor indult útjá-
ra a főtéri katolikus templomban. az új ke-
nyeret  Vladár István református és Selmeczi 
Lajos evangélikus lelkész, valamint Csáky Ti-
bor katolikus plébános áldotta meg. az ige-
hirdetésen sok olyan gondolat elhangzott, 
mely érdemes lenne arra, hogy nem csak a 
hívekhez, hanem Monor összes lakosához is 
eljusson. itt, a strázsa hasábjain mégis csu-
pán egyetlen gondolat önkényes kieme-
lésére van lehetőség: egy felmérés ered-
ménye szerint ma hazánkban a magyarok 
többségének augusztus huszadika kizáró-
lag a tűzijátékot és a munkaszüneti napot 
jelenti, de mindeközben elfeledkezünk ar-
ról, amiről e jeles nap valójában szól. Las-
san feledésbe merül az ünnep valódi üze-
nete, és szent istván király példamutatása 
helyett pusztán külsőségeket őrzünk meg. 

jó lenne, ha ismét megtanulnánk tisztelni 
az ünnepeket, hiszen ezek a napok nem-
csak kiemelnek a hétköznapok küzdelme-
iből, de a nagyjainkra való emlékezés által 
önmagunkat is fölemeljük. 

elvitte a víz…

a fesztiválcsarnok színpadán régi jó isme-
rősökkel találkozhattunk. az alaphangula-
tot a Monori Dalkör és a ki mit tud?-on fel-
tűnt Rétfalvi Norbert által előadott ének 
adta meg. Majd a fiatalabb korosztály örö-
mére stílusváltás következett: a Fashion 
Dance táncosai után jöttek azok a fellé-
pők, akik az est csúcspontját jelentették: 
a vecsési New Dance World lendületes mo-
dern tánca és a Magócsi testvérek profi elő-
adása fölforrósította a csarnok lehűlőben 
lévő levegőjét – hisz mindeközben oda-
kint az eső is eleredt. Ekkor igazolódott be 
azok megérzése, akik a fedett udvart vá-
lasztották helyszínül, hiszen az időjárás ki-
csit sem volt kegyes hozzánk: a Magócsi 
testvérek tánca kellős közepén egy szem-
pillantás alatt véget vetett zenének, vi-
lágításnak, előadásnak egyaránt. a fényt 
jó negyedóra alatt sikerül helyreállítani, a 
táncosok azonban zene hiányában, a kö-
zönség legnagyobb sajnálatára, nem tud-
ták befejezni produkcióikat. a rendez-
vényt azonban nem fújták le véglegesen, 
további egy óra várakozás után folytató-
dott. Ekkorra az amúgy sem nagyszámú 
közönség többsége hazament, az ottma-
radtakban pedig Laza István szervező tar-
totta a lelket. a legkitartóbbakat a vecsési 
Haverock zenéje kárpótolta némileg az 
üresen maradt percekért. a nézőtér foghí-
jas sorai 21 óra körül kezdtek ismét meg-
telni, hiszen az egy óra múlva kezdődő tű-
zijáték az eső elálltával ismét kicsalogatta 
az embereket a főtérre. 

Nagy Renáta

A tavalyi szerencsétlen kimenetelű augusztus 20-a után idén mindenki  
különös figyelmet fordított az időjárás-jelentésekre nemzeti ünnepünk előtt. 

2007. október 1.
XVi. évfolyam 

8. szám

1000 Ft-o
s vásárlási  

utalvánnyal!

részLE
tEk a 25. o

Ld
aLo

n



testület

kérdések...

Sinkovicz László képviselő jelezte, hogy az 
ipar utca és az attila út sarkán, a 4-es út 
felé eső részen az útpadkát kimosta az eső, 
emiatt fenn áll a beszakadás veszélye. kér-
te a hivatalt, hogy tegye meg a szükséges 
lépéseket a hiba elhárítása érdekében.
 Husz Enikő Judit képviselő a Bercsényi 
utca áldatlan állapotára hívta fel a figyel-
met. nem lehet átkelni az egyik oldalról 
a másikra, az egyik oldalon nincs járda. a 
biztonságos közlekedés érdekében el kel-
lene végezni a csapadékvíz elvezetését, 
vagy az útstabilizálást.
 Jánosovits Miklós képviselő interpellá-
ciójában hangsúlyozta, hogy az ady End-
re úti árok templomok felőli oldalát tavaly 
csak félig sikerült kitakarítani. az árkot a 
kistemplom utcai részen szeméttároló-
nak használják. kérte az árok kitakarítását. 
Felhívta továbbá a figyelmet arra, hogy 
valószínűleg az elsőbbség adás kötele-
ző tábla hiánya miatt történt súlyos bal-
eset történt a Fónyad dezső és a rét utca 
sarkán. javasolta, hogy a későbbi balese-
tek megelőzése érdekében helyezzenek 
el ilyen táblákat a  Fónyád dezső utca ke-
resztutcáiban.

… és válaszok

Pogácsás Tibor polgármester válaszai-
ban elmondta, hogy a hivatal munkatár-
sai megrendelték a szükséges javítást a 
kérdéses kereszteződésben. Felhívta a fi-
gyelmet arra, hogy a  képviselő-testület 
döntése, hogy mikor és milyen összeget 
fordít az utak javítására. jelen pillanatban 
is több igény van bent a földutak javításá-
ra. reményeik szerint a jövő évi költségve-
tésben erre a feladatra nagyobb összeget 
tudnak fordítani. javasolta, hogy a képvi-
selő asszony a költségvetés tárgyalásakor 
vesse fel ismét ezt a kérést. 
 tájékoztatta a testületet, hogy a köz-
munkások foglalkoztatásának költségeit 
alapesetben a munkaügyi központ finan-
szírozza. az idei évben lényegesen csök-
kent a felvehető közmunkások száma. az 
ady Endre úti árok említett oldalának tisz-
títása a közútkezelő, illetve az állam fel-
adata lenne, amit a közútkezelő nem tud 
a saját költségén elvégeztetni. az önkor-
mányzat nem zárkózik el egy megosztott 
költségtől. az idén nem takaríttatnak, mi-
vel a kerékpárút kiépítésével egy időben 
az árkot átalakítják zárt csapadékvíz elve-
zető árokká. az év végéig így teljes mér-
tékben megoldódik a probléma.

 a polgármester elmondta, hogy a Vá-
rosfejlesztési és környezetvédelmi Bizott-
ság dönt a forgalomtechnikai szabályok-
ról. Bár ez nem az a fórum, ahol tisztázni 
kell a baleset körülményeit, és a rendőr-
ség még vizsgálja az ügyet, de valószínű-
leg akkor is bekövetkezett volna a baleset, 
ha a kitáblázták volna a Fónyád dezső 
utca keresztutcáit, hiszen a motoros rend-
kívül nagy sebességgel közlekedett. Ha 
mindenki betartotta volna a közlekedési 
szabályokat, akkor baleset nem következ-
hetett volna be. a szélmalom és a puskin 
utcák  védettek, itt éppen ezért közleked-
nek a megengedettnél nagyobb sebes-
séggel a járművek, ezért a balesetveszély 
ott is fennáll. nem elég a táblákban és a 
forgalomszervezésben bízni, ha azt sze-
retnénk, hogy többet ilyen baleset ne kö-
vetkezzen be.

Módosított költségvetés

a képviselő-testület módosította a 2007. 
évi költségvetési rendeletet. Ez csupán 
technikai jellegű módosítást jelentett, 
mert csak a testületi döntéseket vezet-
ték át a rendeletbe. Hatályon kívül helyez-
ték a helyi autóbusz-közlekedés díjtétele-
inek megállapításáról szóló 36/1999. (Xii. 
17.) számú rendeletet. ahogy már hírt ad-
tunk róla, Monoron megszűnt a helyi au-
tóbusz-közlekedés, mivel az üzemeltető 
Volánbusz zrt. önkormányzati támogatást 
kért a szolgáltatás folytatásához. Mivel az 
önkormányzat erre nem tudott fedezetet 
biztosítani a költségvetésében, így a díjté-
telekről szóló rendeletre a továbbiakban 
nincs szükség.

keresik a megoldást

a képviselő-testület elfogadta az önkor-
mányzat első féléves gazdálkodásáról 
szóló beszámolót. a pénzügyi Bizottság 
ülésén pogácsás tibor polgármester el-
mondta, hogy bár a számadatok szerint 
időarányos a költségvetés teljesítése, de az 
i. félévben sokszor küzdött az önkormány-
zat likviditási gondokkal. a vezetés hetek 
óta dolgozik azon, hogy kiszűrje azokat 
a területeket, ahol spórolni lehet, hiszen 
a jövő évi költségvetés várhatóan az ide-
inél is szorosabb lesz. Csökken a normatív 
állami hozzájárulás, miközben az önkor-
mányzati támogatásokat növelni kellene, 
de a költségvetés hiányát már nem lehet 
tovább gyarapítani. Mindenképpen meg 
kell teremteni a fedezetet az önkormány-
zati épületek karbantartására, felújítására, 

HArMinc PonT
Az egy hónapnyi szünet után több, mint harminc napirendi pontról  
kellett döntenie a képviselő-testületnek a 2007. szeptember 13-án  
megtartott ülésén. Ezekből emeltük ki a legfontosabb, a lakosságot  
közvetlenül érintő előterjesztéseket és döntéseket.

Monori Strázsa 
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Monor Város Önkormányzata az ok-
tatási Minisztériummal együttmű-
ködve a 2008. évre is kiírja az „a” és 
„B” típusú Bursa Hungarica Felső-
oktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázatot, felsőoktatási hallgatók 
számára a 2007/2008. tanév ii., és a 
2008/2009. tanév i. félévére, valamint 
a még nem felsőoktatási tanulók ré-
szére.
 a pályázatot Monor Városi Ön-
kormányzat polgármesteri Hivatalá-
nál (Monor, kossuth Lajos utca 78-80. 
114-es iroda) írásban, a hivatalban 
hozzáférhető, illetve a www.bursa.hu 
honlapról letölthető pályázati űrla-
pon, a pályázó által aláírva, egy pél-
dányban kell benyújtani.
 a pályázat benyújtási határideje: 
2007. október 31.
 az oktatási Minisztérium alap-
kezelő igazgatósága 2008. márci-
us 14-ig írásban értesíti a telepü lési 
önkormányzat által támogatás-
ban részesített pályázókat a Bursa 
Hungarica ösztöndíj teljes összegéről 
és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
 a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjról bővebb 
felvilágosítás kapható a www.bursa.hu, 
illetve a www.monor.hu honlapokon.

Pályázati kiírás

a szterényi józsef szakközépiskola és 
szakiskola alapítványa közli, hogy az 
alapítvány részére felájánlott 2006. évi 
adó 1 %-át , azaz 231 845 Ft-ot, az isko-
larádió korszerűsítésére, versenyeken 
résztvevő tanulók díjazására valamint 
a rászoruló diákjaink támogatására 
használtuk fel. 
adományaikat köszönjük!

Hangyásné Farkas Ágnes
kuratórium elnök

közlemény

a nyilvános ülések jegyzőkönyvei, vala-
mint a rendeletek teljes szövege a Városi 
könyvtárban az érdeklődők rendelke-
zésére áll. a képviselő-testület nyilvános 
üléséről a GEMini tV minden esetben 
felvételt készít, amelyet az ülést követő 
szombaton a pátria tV csatornáján fi-
gyelemmel kísérhetnek. 
 a rendele tek egységes szerkezetbe 
foglalt szövege már olvasható és letölt-
hető a www.monor.hu honlapról, ahol 
egyéb felhívásokról is értesülhetnek.

további információk



mert az állaguk e nélkül nagyon leromlik. 
az intézményekkel együtt keresik a meg-
oldást a problémára.

Fizető parkolók a belvárosban

a testület megvitatta a fizetőparkolás 
rendjéről szóló rendelettervezetet. a par-
kolásért csak azután kell majd fizetni ha 
befejeződik a városközpont rehabilitáci-
ója. azután viszont a kossuth Lajos utcán 
az ady Endre utcától a szent istván térig, 
reggel 8 órától 17 óráig, valamint a piac 
téri parkolókban, a Bocskai és a Forrás ut-
cában a piac vonalában, továbbá a Forrás 
köz parkolóhelyein piacnapokon reggel 6 
óra és 13 óra között kell parkolási díjat fi-
zetni. a fizetés módjáról és összegéről a 
rendelet hatálybalépése után tájékoztat-
juk olvasóinkat.

szakmailag elismert

Beszámolt a Bölcsőde az elmúlt év szak-
mai munkájáról és gazdálkodásáról. az 
anyagot előzetesen a szociális és Egész-
ségügyi, valamint a pénzügyi Bizottság 
is megtárgyalta. szakmai szempontból a 
szociális és Egészségügyi Bizottság elis-
merésre méltónak ítélte meg a Bölcsődé-
ben folyó munkát, ezért javasolta a képvi-
selő-testületnek, hogy részesítse erkölcsi 
elismerésben a Bölcsőde dolgozóit.

Mezőőrök sok munkával

a Városfejlesztési és környezetvédelmi Bi-
zottság előzetes tárgyalása után a képvi-
selő-testület elfogadta a mezőőri mun-
káról szóló beszámolót. Sándorné Urbán 
Hajnalka jegyzőasszony hangsúlyozta, 
hogy egyre nehezebb a mezőőrök dolga, 
nagyon megszaporodtak a lopások a föl-
deken, főleg most ősszel, a betakarítási 
időszakban.

Módosított tervek

Már többször írtunk a város akciótervé-
ről. készülnek a végrehajtási tervek, de 
ezek néhol a szabályozási terv módosítá-
sát is igénylik. a forgalomszabályozással 
kapcsolatban szükséges változtatásokról 
Balogh Imre, a Városfejlesztési és környe-
zetvédelmi Bizottság elnöke dolgozott ki 
javaslatot, amit a bizottság is támogatott.

szemét kérdések

jövő év január 1-től a települési szilárd 
hulladékot már nem a monori szemétbá-
nyába szállítja a szolgáltató, mivel lejár az 
üzemeltetési szerződés, betelt a bánya. 
Már évekkel ezelőtt, 48 település – köztük 
Monor is – megalakította a duna–tisza 
közi nagytérségi regionális Hulladékgaz-
dálkodási rendszert. a képviselő-testület 
megbízta a polgármestert, hogy a továb-
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biakban a hulladékkezelő társasággal kap-
csolatos ügyekben eljárjon, és az önkor-
mányzatot képviselje. a szilárd hulladék 
szállításával kapcsolatos változásokról fo-
lyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat.
 országszerte több helyen találkozha-
tunk a hulladékgyűjtő szigetekkel, ame-
lyek a szelektív hulladékgyűjtésre épül-
tek ki. Monoron kilenc helyen létesítenek 
ilyen ilyen szigetet:
 1.) a puskin út és a kistói út kereszte-

ződésénél, a rókalyuk mögötti terüle-
ten;

 2.) a jászai Mari téren a sportpálya előt-
ti árok lefedésével;

 3.) az Erzsébet királyné úton a 
Maggyártkert előtti zöldterületen;

 4.) a Mártírok útján a profi áruház mel-
letti csapadékvíz elvezető árok lefedé-
sével;

 5.) a katona józsef Óvoda előtti zöldfe-
lületen;

 6.) a piactéren közvetlenül a Volánbusz 
területén elhelyezett nagyméretű rek-
lámtáblával párhuzamosan.

 7.) a profi és a penny Markett közötti te-
rületen, a profi felöli oldalon, a járda ki-
szélesítésével;

 8.) a nemzetőr általános iskola előtt, a 
parkolók megszüntetésével;

 9.) a pozsonyi lakótelepen a CBa-val 
szemben.

reméljük, hogy nem azoknak lesz iga-
zuk, akik szerint szeméttelep létesül a hul-
ladékgyűjtő szigetek körül. az eddigi ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy a lakosság 
megérti a szelektív hulladékgyűjtés célját, 
és megfelelően él a lehetőséggel környe-
zetünk védelme érdekében.

Pályázatok

a kéményseprő-ipari tevékenység ellátá-
sára az önkormányzat döntött a helyi köz-
szolgáltatás megszervezéséről. a rendelet-
tervezetet első fordulóban megtárgyalta a 
képviselő-testület. Ezt a szolgáltatást min-
den ingatlan tulajdonosnak kötelezően 
igénybe kell venni. a következő hónapok-
ban döntenek arról, hogy meghirdetik a 
szolgáltatást, vagy az Uszoda kht. látja el 
a feladatot. a testület közbeszerzési pályá-
zatot írt ki a Házi segítségnyújtási felada-
tok ellátására. a pályázat szövege lapunk-
ban olvasható.
 a képviselőtestület úgy határozott, 
hogy a következő tanévben is csatlako-
zik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösz-
töndíjpályázathoz. a pályázati kiírás teljes 
szövege a www.monor.hu honlapon olvas-
ható.

Polgárőr segítség

a Monori polgárőr Egyesület vállalta, hogy 
a strázsa-hegyi kilátót és környékét ki-
emelten felügyeli. a képviselő-testület fel-
hatalmazta a polgármestert, hogy írja alá 

Monor Városi Önkormányzat képvise-
lő-testülete következő soros nyilvános 
ülését 2007. október 11-én 14 órai kez-
dettel tartja a Városházán.
tervezett napirendi pontok:
közbiztonsági Díj ünnepélyes átadása
átadja: pogácsás tibor polgármester
1.) interpellációk
2.) javaslat a sporttal kapcsolatos fel-
adatok ellátásáról szóló rendelet meg-
alkotására.
3.) javaslat az épített és természetes 
környezet védelméről szóló helyi ren-
delet megalkotására.
4.) az általános iskolák beíratási szabá-
lyainak felülvizsgálata, különös tekin-
tettel a halmozottan hátrányos helyze-
tűek arányára.
5.) Beszámoló a 2007/2008. tanév indí-
tásának tapasztalatairól.
6.) tájékoztató a gyermekek nyári idő-
szakban történő napközbeni ellátásáról.
7.) Beszámoló a parlagfűirtási operatív 
program teljesítéséről.
8.) köztemetővel kapcsolatos kérdé-
sek, rendeletalkotás.
9.) a téli útüzemeltetés kérdései.
10.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
11.) polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és in-
tézkedésekről, valamint a lejárt határ-
idejű testületi határozatok végrehajtá-
sáról.

naPirendi Pontok októberben

az együttműködési megállapodást a pol-
gárőr Egyesülettel, és bízza meg a polgár-
mesteri Hivatalt, hogy helyezzen ki táblát 
a következő felirattal: „Monori polgárőr-
ség felügyelete alá vont terület”.

Díj a közbiztonságért

a beérkezett javaslatok alapján zárt ülés 
keretében döntöttek a Monor közbizton-
ságáért díj adományozásáról. a díjat az 
októberi ülés előtt adja át a polgármester. 
a bizottságok javaslataira 1-1 főt terjesz-
tenek fel a pest Megyei Önkormányzat ál-
tal alapított „semmelweis ignác”,  „szegé-
nyekért és Elesettekért”, „testnevelési és 
sport”, valamint „közbiztonsági díjra”.

kihirdetett rendeletek

Monor Városi Önkormányzat megalkotta 
és kihirdeti az alábbi rendeleteit:
18/2007. (iX. 30.) számú: Monor Városi Ön-
kormányzat 2007. évi költségvetési rende-
letének újabb módosítása.
19/2007. (iX. 30.) számú: a helyi autóbusz-
közlekedés díjtételeinek megállapításáról 
szóló 36/1999. (Xii. 17.) Ök. számú rendelet 
hatályon kívül helyezése.

Összeállította: Nagy Lajosné
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akik nem kaptak jelenleg utalványt: kér-
jük türelmüket, mert a fel nem használt és 
visszaérkezett utalványokat (a Bizottság 
által meghatározott sorrendben) folyama-
tosan adjuk ki másik rászoruló részére. 

amennyiben ebben az évben mégsem 
jutna utalványhoz, a jogosultság folyama-
tossága érdekében a következő év április 
30-ig nyújtson be újabb kérelmet a lakó-
helye vagy tartózkodási helye szerint ille-
tékes jegyzőnél.

akik utalványt kaptak:
– a gépkocsi megvásárlása esetén kér-

jük, hogy a vásárlást igazoló számla erede-
ti példányát postán küldje meg Hivatalunk 
címére (1056 Budapest, Váci u. 62-64.). az 
eredeti számlát záradékolva, az elidege-
nítési tilalom elrendeléséről szóló határo-

zattal együtt postán küldjük meg az ügy-
fél részére. Határozatunk elengedhetetlen 
a gépkocsinak a vásárló nevére történő át-
írásához.

– amennyiben nem tudja felhasználni 
az utalványt: kérjük, hogy rövid kérelem 
mellékleteként szíveskedjen postán visz-
szaküldeni Hivatalunk címére (1056 Buda-
pest, Váci u. 62-64.). a kérelemben jelöl-
je meg, hogy meghosszabbítani kérik az 
utalvány érvényességi idejét, vagy azért 
küldik vissza, mert jelenleg nem áll mód-
jukban felhasználni.

kérjük, hogy a fentiek szerinti ügyin-
tézéssel segítsék elő, hogy a szociális és 
Gyermekvédelmi osztály a feladatkörébe 
tartozó más ügyekben is időben lefolytat-
hassa eljárását.       

támogatás

súlyos MozgáskorláTozoTTAk  
FigyelMébe

Egészségügy

A szűrővizsgálaton a részvétel kötelező!
 a szűrővizsgálaton nem kell részt ven-
nie azoknak a személyeknek, akik egy 
éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan 
részt vettek, illetve tüdőgondozó intézet-
ben gyógykezelés alatt állnak.
 A vizsgálat helye: tüdőgondozó inté-
zet (Monor, kossuth L. u. 97-101.)
 A vizsgálat időpontja: Hétfőtől–csü-
törtökig: 8–17 óra, pénteken: 8–13 óra az 
alábbi bontásban:
 Az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet lakói 
2007. szeptember 3–28. között.
 A 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet lakói 
2007. október 1–31. között.
 A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzet lakói 
2007. november 1–30. között.
 A 4. sz. felnőtt háziorvosi körzet lakói 
2007. december 3–28. között.
 Az 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet lakói 
2008. január 2–31. között.
 A 6. sz. felnőtt háziorvosi körzet lakói 
2008. február 1–29. között.
 a háziorvosi körzeteket utcánkénti 
bontásban Monor Város Önkormányzat 
képviselő-testületének 17/2002. számú 
ren delete határozza meg. a szűrővizsgá-
lat időpontjáról az egyes körzetek lakos-
ságát és az érintett személyeket a pol-
gármesteri Hivatal külön felhívásban is 
tájékoztatja.
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLiV. 

törvény 60. §-a szerint a járványügyi szű-
rővizsgálat módjáról, céljáról, helyéről és 
idejéről a szűrővizsgálatra kötelezett sze-
mélyt, illetve törvényes képviselőjét érte-
síteni kell. 
 Ha a szűrővizsgálatra kötelezett sze-
mély e kötelezettségének írásbeli felszó-
lításra sem tesz eleget, az egészségügyi 
hatóság a szűrővizsgálatot határozattal 
rendeli el. 
 a szűrővizsgálatot elrendelő határozat 
– jogorvoslatra tekintet nélkül – azonnal 
végrehajtható.
 a kötelezettség megszegője ellen az 
egészségügyi hatóság a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
140. § (1) bek. d.) pontja szerint 500 000 
forintig terjedő eljárási bírságot szabhat 
ki!
 a szűrővizsgálat – a szűrővizsgálat he-
lyére történő oda-vissza utazás szüksé-
ges időtartamát is beleértve – a mun-
kajogi jogszabályok alkalmazása során 
kötelező orvosi vizsgálatnak minősül. 
 Aki a kötelező szűrővizsgálaton nem 
jelenik meg, az ellen a 218/1999. (Xii. 
28.) korm. rendelet 102. § (1) bekezdés 
a) pontja szerinti 60 000 Ft-ig terjedő 
szabálysértési bírság is kiszabható.

Monor, 2007. július 12.
Sándorné Urbán Hajnalka Jegyző

FelHívás TüDőszűrésre
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi
Regionális Intézetének tisztifőorvosa a 6131-3/2007. számú határozatával elren-
delte a 30 év feletti lakosság körében a kötelező tüdőszűrő-vizsgálat elvégzését.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a személygépkocsi szerzési  
támogatások odaítéléséről szóló bizottsági döntéseknek  
megfelelő határozatok postázása megtörtént.

Monor Város Önkormányzata pályá-
zat útján értékesít Monor területén, 
kertvárosias lakóterületen építési te-
lekingatlanokat.
A jelentkezési határidő folyamatos!
bővebb felvilágosítás: 
Monor Város polgármesteri Hivatala 
(2200 Monor, kossuth Lajos u. 78-80.)
Műszaki irodáján Bokros Károlyné  
ügyintézőnél ügyfélfogadási idő ben 
személyesen, vagy munkaidőben  
telefonon a (29) 413-119 / 158-as mel-
léken.

telekingatlanok eladók!

Monor Város Önkormányzata meghívja 
a város lakosságát 2006. október 23-án 
11.00 órára az 1956-os Forradalom em-
lékére rendezett ünnepségére, a kálvin 
térre, az ’56-os emlékműhöz. Ünnepi be-
szédet mond Pogácsás Tibor, a város pol-
gármestere. az ünnepi műsorban közre-
működik: Túróczy Éva, Simonyi Krisztina, 
Bor Viktor, Lénárt László, Bárkány Miklós, 
Pintér Gábor, Nádházy Péter.

meghívó

Monor Városi Önkormányzat képvise-
lő-testülete 2007. október 26-án pén-
teken 17.00 órai kezdettel közmeghall-
gatást tart, a Művelődési központban.
a közmeghallgatás programja:
1.) az akcióterv bemutatása, és a sza-
bályozási terv, valamint módosításá-
nak ismertetése.
Előadó: Pogácsás Tibor polgármester
2.) tájékoztató, a 2006 és 2007-es év-
ben, a városban végzett és folyó mun-
kákról, fejlesztésekről.
Előadó: Pogácsás Tibor polgármester
Mindenkit szeretettel várnak a város 
képviselői!

közmeghallgatás

a felvonulás 2007. október 13-án 15 
órakor indul, amelyet a 8 órakor kez-
dődő esti bál zár a Gazdakör székhá-
zában. 
jegyek kaphatók:
Kovács Pál (zölséges bolt, kossuth L. u.)
Ifj. Vitéz László (bolt, kiss E. u.)
Kosztán Jánosné (Bajcsy napközi)
szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt!

A Gazdakör vezetősége

szüreti felvonulás
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a pest Megyei kéményseprő és tü-
zeléstechnikai kft. értesíti a lakos-
ságot, hogy a 27/1996. (X. 30.) BM 
rendelet 3-7. §-a értelmében előírt, 
a kötelező kéményseprő ipari köz-
szolgáltatás körébe tartozó felada-
tokat Monor közigazgatási határa-
in belül, 2007. július 1-től december 
31-ig, arcképes igazolvánnyal ren-
delkező dolgozóik látják el, akik dí-
jat is szednek.

értesítés

az önkormányzat Monor, Gomba, 
Csévharaszt, péteri és Vasad települé-
sek 2008. januárjától történő házior-
vosi ügyeleti ellátása vonatkozásában 
közbeszerzési eljárást ír ki. a pályázati 
hirdetmény rövidesen a város honlap-
ján is elérhető lesz.

tájékoztató

Monor Város Önkormányzata pályá-
zat útján értékesíti a tulajdonát képe-
ző alábbi társasházi albetétekben nyil-
vántartott, nem lakás céljára szolgáló 
helyiségeit:

Cím: Monor, Petőfi s. u. 12.
Helyrajzi szám: 2452/a-1
terület: 50,4 m2

igényelt legalacsonyabb vételár: 
7 700 000 Ft+áfa

Cím: Monor, Petőfi s. u. 12. 
Helyrajzi szám: 2452/a-2
terület: 60,6 m2

igényelt legalacsonyabb vételár: 
9 500 000 Ft+áfa

a helyiségek előzetes bejelentkezés 
alapján tekinthetők meg. pályázati 
ajánlatokat zárt borítékban, 2007. októ-
ber 4-én 12 óráig lehet leadni a polgár-
mesteri Hivatal központi iktatójában. a 
képviselő-testület a soron következő, 
2007. október 11-i ülésén határozattal 
dönt a benyújtott pályázatok elfogadá-
sáról vagy elutasításáról. 

Bővebb felvilágosítás:
Monor Város polgármesteri Hivatal 
(2200 Monor, kossuth L. u. 78-80.) 
Műszaki irodájának 120-as irodá-
jában, Bokros károlyné ügyintéző-
nél ügyfélfogadási időben személye-
sen, vagy munkaidőben telefonon a 
(29) 413-119/158-as melléken.

Pályázati kiírásÜgyfélszolgálatAz APeH új FélFogADásA
Az APEH tájékoztatja tisztelt ügyfeleit, hogy a fővárosi és Pest megyei központi 
ügyfélszolgálatok, továbbá a fővárosi ügyfélszolgálati kirendeltségek ügyfélfoga-
dási rendje 2007. szeptember 17-től a következők szerint alakul.

a Fővárosi  közPonti ügyFélszolgálatok és kirEndEltségEk új nyitva tartása

Hétfő: 13.00–18.00
kedd: 8.15–13.00

szerda: 8.15–17.00
Csütörtök: 8.15–13.00

Péntek: 8.15–13.00

Cím telefon Fax

Fővárosi központi ügyfélszolgálatok

1096 Budapest, Vaskapu u. 33-35. 299-4872 299-5148

1139 Budapest, petneházy u. 6-8. 412-7400 349-1393

1144 Budapest, Gvadányi u. 69. 467-7125 383-6173

Fővárosi kirendeltségek

1024 Budapest, Margit krt.43-45. iV. em. 6. 316-2622 316-2622

1033 Budapest, kaszásdülő u. 2. 368-2527 368-2527

1041 Budapest, deák F. u. 28. 390-4290 390-4290

1051 Budapest, Hercegprímás u.18. fsz. 302-7913 302-7774

1073 Budapest, kertész u. 35. 431-9933 261-6454

1113 Budapest, Hamzsabégi út 18. 209-2469 385-6536

1156 Budapest, száraznád u. 4-6. 417-0961 410-6227

1173 Budapest, Egészségház u. 3. 256-2304 253-0935

1181 Budapest, Üllői út 453. 290-9730 290-9730

1221 Budapest, kossuth L. u. 34. 229-3870 229-3870

a PEst MEgyEi közPonti ügyFélszolgálat új nyitva tartása

Hétfő: 13.00–18.00
kedd: 8.15–13.00

szerda: 8.15–17.00
Csütörtök: 8.15–13.00

Péntek: 8.15–13.00

Cím telefon Fax

1132 Budapest, kresz Géza u. 15. 450-4000 450-4004

a kizárólag illEtékügyEkkEl Foglalkozó ügyFélszolgálatok új nyitva tartása

Hétfő: 13.00–18.00
kedd: 8.15–13.00

szerda: 8.15–17.00
Csütörtök: 8.15–13.00

Péntek: 8.15–13.00

Cím telefon Fax

Fővárosi illetékügyi ügyfélszolgálat

1146 Budapest, Hungária krt. 179-187. i. em. 383-9314
467-7600 383-9314

Pest megyei illetékügyi ügyfélszolgálat

1148 Budapest, Fogarasi út 3. 470-2200 383-6902

a pest megyei ügyfélszolgálati kirendeltségek ügyfélfogadási ideje változatlan.
APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága
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Bizony, sokan vannak, akik – már régen itt 
élnek, talán itt is születtek, mégis – csak 
úgy ismerik a város templomait, hogy 
„sárga templom”, „fehér templom” vagy 
„piros templom”. Hányan tudnák útbai-
gazítani a városunkba érkező utazót, ha 
a Luther térre szeretne eljutni? Hányan 
tudják, honnan kapta a nevét és mit talál-
hat ott az érdeklődő?  Ebben szeretnénk 
a következőkben segíteni, és talán egy ki-
csit kedvet is adni ahhoz, hogy minél töb-
ben tudják: hol járnak, és hova várják őket 
szeretettel.

evangélikusok Monoron

amikor szóba kerül a monori evangé-
likusság, sokan (maguk az evangéliku-
sok is) arra gondolnak, hogy a kis közös-
ség csepp a város katolikus és református 
tengerében. a statisztikai adatok azon-
ban más képet mutatnak. a gyülekezet 
megalakulása után öt év alatt meghá-
romszorozódott az evangélikusok szá-
ma, és a legutóbbi népszámlálás adatai 
is azt mutatják, hogy nem csak a gyüle-
kezethez tartozó családok születései nö-
velik a létszámot, hanem a beköltözők 
között is sokan vannak az egyházhoz tar-
tozók. 2001-ben 977-en vallották maguk-
ról Monoron és Monorierdőn azt, hogy 
valamilyen módon kötődnek az Evangé-
likus Egyházhoz. Ez 4,75 százalék, amely 
fölötte van az országos, 3 százalékos át-
lagnak. Ha mindehhez hozzávesszük 
Csévharaszt és Vasad területét –  amely 
szintén a gyülekezethez tartozik – akkor 
gyülekezet létszáma eléri a 1125 főt.

A számok mögött

a XX. század elején Monor evangélikusai 
fontosnak tartották, hogy saját templo-
muk, lelkészük, gyülekezeti alkalmaik le-
gyenek. Fontos volt, hogy amit szüleiktől, 
nagyszüleiktől kaptak, azt megőrizzék és 
továbbadják. templomot építettek, ta-
nultak és tanítottak, mert számukra az 
istennel való kapcsolat meghatározó-
ja volt életük minőségének. nem kezd-
tek el és nem is fejeztek be úgy egyetlen 
napot, hogy ne imádkoztak volna, ne ol-
vastak volna – csak néhány mondatot – 
a Bibliából. 
 nemcsak nem szégyellték, de kiáll-
tak hitükért: pedagógusként, orvosként, 
jogászként éppen úgy, mint iparosként, 
földművesként. a vasárnapot igyekeztek 
– amennyire tőlük telt – megszentelni, a 
gyülekezet alkalmain részt venni. ismer-
ték és kölcsönösen segítették egymást, 
odafigyeltek a másikra.

EvangélikusokéleT A luTHer Téren
Városunknak van egy része, melyet minden itt élő ismer: átsétálnak,  
vagy éppen átrohannak rajta, jelképként emlegetik, mégis keveset tudnak róla.

naprakész kapcsolat

a gyülekezet tagjai ezeket az evangéli-
kus/keresztyén értéket szeretnék ma is 
megélni és továbbadni minden rendel-
kezésünkre álló módon és eszközzel. a 
hagyományos alkalmak mellett, mint 
a vasárnapi istentisztelet, a Bibliaóra, a 
hitoktatás, a konfirmációi óra, az ifjúsá-
gi kör, újabb alkalmakat is igyekeznek 
találni arra, hogy az idősebbek és fiata-
labbak egyaránt jól érezzék magukat a 
gyülekezetben. ilyenek a családi és if-
júsági istentiszteletek, az énekkar és az 
éva-kör. a gyülekezet naprakész kapcso-
latot tart fent tagjaival és az érdeklődők-
kel. E célt szolgálja az alapkő című gyü-
lekezeti újság, honlap (monor.lutheran.
hu), valamint elektronikus levelezőlista  
(fraternet-monor@lutheran.hu) is.

Selmeczi Lajos Péter
evangélikus lelkész

2200 Monor, Bajza utca 2.
tel: (29) 410-108, mobil: (20) 824-4902
E-mail: monor@lutheran.hu
az Evangélikus Egyházközség bank-
számlaszáma: 11742056-20051754

a monori evangélikus 
egyházközség elérhetőségei:

október 12., péntek:
• A kifizető, munkáltató által le-
vont személyi jövedelemadó és a 
tb-járulékok, a baleseti járulék, az 
egészségügyi hozzájárulás, a mun-
kaadói, a munkavállalói, start-
járulékok, valamint a vállalkozói járu-
lék befizetése.
• Az egyéni vállalkozó által benyúj-
tandó 0758-as számú, és a kifizető, 
munkáltató által benyújtandó 0708-
as számú bevallás-adatszolgáltatás, 
amelyek a magánszemélyek szemé-
lyi jövedelemadó és járulékkötele-
zettségeiről, bejelentendő adatairól 
szólnak.
• Az egyszerűsített közteherviselési 
hozzájárulás (EkHo) bevallása és be-
fizetése.
október 15., hétfő:
• Az ÁFA törvényben meghatáro-
zott új közlekedési eszközt értékesí-
tő adózó adatszolgáltatása
október 22., hétfő:
• A társasági adó és a környezetvé-
delmi termékdíj havi és negyedéves 
adóelőlegének befizetése 
• A kulturális járulék, a környezetvé-
delmi termékdíj befizetése
• Az ÁFA, a játékadó bevallása és be-
fizetése
• A 0701-es számú havi és negyed-
éves bevallás benyújtása 
• A fogyasztói árkiegészítés, a költ-
ségvetési támogatás igénylése
október 30., kedd:
• A környezetterhelési díj előlegének 
befizetése

APEH Közép-magyarországi  
Regionális Igazgatósága

adózási határidők októberben

társasHáz kEzElést
vállalunk !

állami társasházkezelői
szakképzettséggel, gyakorlattal.

kovi-szolg Bt.
2200 Monor, balassi b. u. 21/b.

tel: 06-20-913-2944; fax: 06-29-416-944
E-mail: karacsondierzsebet@monornet.hu
részletes ajánlatunkban egyedi kedvezménye-

ket is biztosítunk leendő partnereinknek!

a Művelődés Ház működtetését a Vi-
gadó kulturális és Civil központ vet-
te át, az iroda a Vigadó épületében, 
az emeleten található.
nyitva tartás: 
Hétfő-csütörtök: 8-16.30-ig
péntek: 8-14-ig

Új elérhetőség
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2007. október 7. 11.30 óra
a Somogyi vonósnégyes és Mocsári Károly zon-
goraművész hangversenye a díszteremben.
Liszt Ferenc 14. rapszódia (szóló zongora),  
joseph Haydn d-dúr kvartett, Mozart 
d-moll kvartett (vonósnégyes), schu-
mann Esz-dúr zongoraötös op. 44.
Belépő: 2000 Ft/felnőtt, 1500 Ft/diák  
(bérletes előadás)

2007. október 13. 10.00–13.00 óráig
Gyermekprogramok, kézműves foglalko-
zások a Művelődési Házban, medvetán-
coltatás a Fesztiválcsarnokban.
14.00 órától: szüreti felvonulás a Gazdakör 
szervezésében
19.00 órától: táncház a Művelődési Házban.

2007. október 14. 16.00 órától
Gyerekek délutánja a Művelődési Házban: 
a Holló együttes regélő című előadása, vi-
dám összeállítás Weöres Sándor, Csóri Sán-
dor, Nemes Nagy Ágnes énekelt verseiből, 
a gyerekek aktív bevonásával, Dudó bo-
hóc műsora, majd lufi hajtogatás minden 
résztvevőnek!
Belépő: felnőtteknek 1400 Ft, 
gyermekeknek, nyugdíjasoknak 1000 Ft

2007. október 19. 19.00 óra
a MÁV Szimfonikus Zenekar Őszi koncertje 
a Vigadó dísztermében. j.s.Bach: iii. Bran-
denburgi verseny, Elgar: Vonósszerenád, 
Weiner: ii. divertimento, Bartók: román 
táncok, Brahms: Vi. magyar tánc.
Belépő: 2000 Ft

2007. október 20. 18.00 óra
„Házasélet, be gyöngy élet” (kabaré, a há-
zasság viszontagságairól) a Mikroszkóp 
Színpad művészeinek előadása, a Művelő-
dési Házban. Belépő: 1500 Ft

2007. október 23. 11.00 óra
Ünnepi műsor a református templom 
előtti téren. közreműködik: Túróczy Éva, 
Simonyi Krisztina, Bor Viktor, Lénárt Lász-
ló, Bárkány Miklós, Pintér Gábor, Nádházy 
Péter

2007. október 26. 16.00 óra
Halloween kézműves foglalkozás. töklám-
pás faragás és csuhébábu készítés a Mű-
velődési Házban.
Belépő: 600 Ft

2007. október 26. 19.00 óra
Myrtill Jazz Quartett koncertje a Viga-
dó dísztermében. Myrtill a hazai jazz élet 
egyik legismertebb énekesnője, sokak 
számára ismert név. a zenészeket is elis-
meri a szakma. zongora: Révész Richárd, 
nagybőgő: Sárkány Sándor, dob: Kaszás 
Péter, gitár: Pintér Tibor. a koncerten jazz 
örökzöldek hangoznak fel.
Belépő: 2000 Ft

2007. december 1. 17.00 óra
Hobo: József Attila est, „tudod nincs bocsá-
nat” címmel a Vigadó dísztermében.
Belépő: 2000 Ft/felnőtt, 1000 Ft/diák

2007. december 6. 8.30 órától
Mikulás gyermekműsor az általános  
iskolás gyerekeknek a Művelődési Ház-
ban.

2007. december 9. 18.00 óra
Somogyi Vonósnégyes hangversenye a 
Vigadó dísztermében. közreműködik: 
Felletár Melinda (hárfa), Gyöngyössy Zoltán 
(fuvola). Mozart, Madarász és schubert 
művek hangzanak el.
Belépő: 2000 Ft/felnőtt, 
1500 Ft/diák (bérletes előadás)

2007. december
Csíkzenekar: Luca nap, adventi koncert a 
Vigadó dísztermében.
Belépő: 2400 Ft/felnőtt, 1200 Ft/diák

2007. december 14. 18,00 óra
a MÁV Szimfonikus Zenekar karácsonyi 
koncertje a Vigadó dísztermében. 
j.s.Bach: h-moll szvitt, reinecke: Fuvola-
verseny.
Belépő: 2000 Ft.

2007. december 
„Csendes csodák” címmel Hűvösvölgyi Il-
dikó előadói estje, Reményik Sándor ver-
seiből, gitár kísérettel, a Vigadó díszter-
mében.
Belépő: 1500 Ft

2007. december 29.
Elő-szilveszteri táncház a Művelődési 
központban.

a jegyek már egy héttel a rendezvények 
előtt megvásárolhatók a Vigadó pénztá-
rában, a polgármesteri Hivatal titkársá-
gán, a könyvtárban és a Helytörténeti ki-
állító teremben. 

információ és jegyrendelés:
telefon: 06-29-413-212 
Mobil: 06-30-366-51-01
aktuális programjainkat minden hónap-
ban figyelje a Monori strázsa újságban!

sok szeretettel várunk minden kedves ér-
deklődőt rendezvényeinkre, Monor város 
felújított épületeiben!

Vigadó Kulturális
és Civil Központ Nonprofit Kft.

2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.

programajánló

A vigADó 2007. évi  
őszi ProgrAMjAi
A Vigadó Kft. kamarazenei programjaira bérletet lehet váltani,  
amely 4 alkalomra felnőtteknek 6400 Ft, diákoknak pedig 4400 Ft.

Aegon HiTelek
ingatlan fedezetre lakás, szabadfelhasználású hitelek.

banki és magán hitelkiváltás. jövedelemigazolás  
nélkül, passzív bAr-osoknak is az Aegon Hiteltől.

gyors és teljes körű ügyintézés közvetítői díj nélkül.

2200 Monor, kossuth L. u. 62.
E-mail: info@fixideal.hu

06-29-416-938, 06-30-279-9082
kérésre házhoz megyek!

FIX IDEÁL INGATLAN 
CENTRUM BT.
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Városunk díszpolgárának nemzetközi karri-
erje 1984-ben indult. azóta a világ valameny-
nyi jelentős koncerttermében megfordult, 
és számos rangos zenekar vendégszólistá-
jaként örvendeztette meg a zeneszerető 
közönséget. a nemzetközi szaksajtó Liszt 
Ferenc és Bartók Béla zongoraműveinek el-
sőrangú előadójaként tartja számon. 
Monori Strázsa: Sokáig Párizsban élt, nem-
rég azonban hazaköltözött Monorra, itt 
alapított családot. Hogyan befolyásolta a 
hazaköltözés művészi karrierjét?
Mocsári Károly: Most itt lakom, itt van a 
családom, született két aranyos lányom, 
de még mindig megosztom az életemet 
Monor és párizs között. Ugyanúgy élek, 
mint eddig, egyáltalán nem érzem azt,  
hogy ez a lépés bármilyen irányban befo-
lyásolta volna pályámat. 
• Nem rossz ez a kétlaki élet?
• Ez már nem is igazán csak kétlaki, inkább 
többlaki, hiszen rengeteget utazom. oly-
annyira, hogy az elmúlt években már-már 
azt hittem, az autópályán élek. Mindig sze-
rettem itthon lenni, amikor Magyarorszá-
gon voltam, általában itt tartózkodtam. azt 
hiszem, hogy tősgyökeres monori vagyok.

• Vissza szokott látogatni a helyi zeneisko-
lába?
• Igen, előfordul. Annál is inkább, mert anyu-
kám a zeneiskolában dolgozott, én magam 
is sokat jártam oda.
• Ön a világ minden részén megfordult már. 
Hogyan látja a monori és a magyarországi 
művészeti életet?
• Bevallom őszintén, hogy nem isme-
rem Monor művészeti életét, de másokkal 
együtt is remélem, hogy a Vigadóban sike-
rül valamit elindítani. a magyar művésze-
ti életnek pedig igenis van híre a világban, 
sőt, az elsők között szerepel.
• Melyek a jövőbeli tervei itthon és külföl
dön?
Most vidéken lesz néhány koncertem, janu-
árban pedig a Művészetek palotájában lé-
pek fel. a jövő évben egy hollandiai Liszt 
Ferenc versenyen zsűrizek, de a közel-ke-
letre is készülők. ami a lemezkiadást illeti, 
nemrég megjelent egy Bartók lemez, me-
lyet egy művésztársammal közösen készí-
tettünk.
• Minden évben fellép városunk karácsonyi 
jótékonysági hangversenyén, most viszont 
a monori Vígadóban ad koncertet.

interjúMonor-Párizs-Monor
Mocsári Károly, a Monoron felnövekedett világhírű zongoraművész október-
ben ad koncertet a felújított Vigadó dísztermében.

• Igen, ez a fellépés október 7-én, vasárnap 
lesz. délelőtti, ún. matiné koncert lesz, mi-
vel valahogy nem jött össze olyan esti idő-
pont, ami mindenkinek jó lett volna. a so-
mogyi kvartettel lépünk fel, de szólókat is 
játszom. az eseményt egy Liszt rapszódiá-
val nyitom meg, majd a kvartettel Haydn és 
Mozart vonósnégyest játszunk, végül egy 
zongora ötös következik.
• Milyennek látja a monori közönséget? 
• Húsz évvel ezelőtt már játszottam a Vi-
gadó dísztermében, mivel akár hiszik, akár 
nem, az épület akkoriban még használat-
ban volt. Még arra is emlékszem, mit ját-
szottam: Muszorszkij: Egy kiállítás képeit. 
a terem akkor dugig volt, és nagyon nagy 
sikert aratott a hangverseny. nem tudom, 
hogy azóta mennyit változtak az emberek, 
de remélem, hogy eljönnek és szívesen fo-
gadják azt, amit mi nagy szeretettel nyúj-
tunk nekik. 

reni

szereTne Ön egy bizTos MunkAHelyen Dolgozni?
szereTne lAkóHelyéHez kÖzel MunkáT vállAlni?

Magas színvonalú, teljes körű logisztikai 
szolgáltatásokat nyújtó nemzetközi vállalat

munkatársakat keres három műszakos munkarendbe

raktári dolgozó
munkakörbe

vecsési és üllői telephelyeire
Elvárások: 

legalább 8 általános iskolai végzettség, 
büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

targoncavezetői engedély (33-31,33-32, 33-43) megléte 
előny, de nem követelmény; a vállalatnál megszerezhető.

amit kínálunk:
Munkával arányos jövedelem, hosszú távú munkalehetőség, 

kiemelt műszakpótlékok, béren kívüli juttatások, 
ingyenes vállalati buszjáratok!

a munkakör kézi anyagmozgatással járó 
nehéz fizikai munkának minősül.

Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, várjuk önéletrajzát:
Exel Hungária Kft. • 2225 Üllő, Zöldmező u. 1.

Email: toborzas@dhl.com • Telefon: 0629523164



nyári tábor

„nyiTnikék” nyári  
nAPkÖzis Tábor Monoron
Az MMSZ Gondviselés Háza Támogató Szolgálat (Monor) 2007. június 25-29-ig 
napközis nyári tábort szervezett a monori kistérségben, vagyis a Szolgálatunk 
ellátási területén lakó fogyatékkal élő gyerekeknek és fiatal felnőtteknek.

Monori Strázsa 

2007. október 1.

Kö
zö

ss
ég

10

a táborban 13 gyermeket fogadtunk 8-16 
óráig. a tábort részben a Monor Városi Ön-
kormányzat sport- és Egyesületi Bizottsá-
ga által kiírt pályázaton nyert összegből, 
részben Magyar Máltai szeretetszolgá-
lat illetve a kistérségben lévő vállalkozók 
adományából tudtuk megvalósítani. a tá-
borban térítési díj nem volt. 
 a „nyitnikék” nyári napközis tábor 
alapvető célja az volt, hogy tartalmas, iz-
galmas és szórakoztató elfoglaltságot 
nyújtson a táborban részt vevők számára. 
táborunk folyamán szem előtt tartottuk 
a gyermekek speciális mentális és fizikai 
szükségleteit. törekedtünk az integrációra 
is, hiszen a táborunkat a katolikus napkö-
zis táborral egy időben rendeztük, így né-
hány foglalkozásunkat közösen tartottuk 
meg. a támogató szolgálat minden mun-
katársa aktívan részt vett a táborban. 
 a hét folyamán a következő foglalko-
zásokon vehettek részt a gyerekek: kéz-
műves foglalkozás, játékos gyógytorna, 
kirándulás, lovaglás, gyárlátogatás,  játé-

kos bibliaismeret, sportprogram, játszóté-
ri szabad játék. Mindemellett sokat mesél-
tünk, énekeltünk és zenéltünk. 
 a gyerekeket minden nap személyi se-
gítő kíséretével a szolgálatunk járművével 
szállítottuk be Monorra illetve vittük őket 
haza. a tábor ideje alatt napi háromszori 
étkezést biztosítottunk a gyerekeknek és 
a programokban részt vevő segítőknek, 
szakembereknek. Minden segítőnk ön-
kéntesként vett részt a táborban. a tábor 
öt napja alatt sikerült mindent megvalósí-
tanunk, amit elképzeltünk. Ezen felül egy 
olyan kis gyermekcsapat kovácsolódott 
össze, amely a mai napig heti rendszeres-
séggel találkozik a szolgálatunknál és vesz 
részt a kézműves- és szabadidős program-
jainkon. 
 támogatóink: Monor Város Önkor-
mányzat sport és Egyesületi Bizottsága, 
Magyar Máltai szeretetszolgálat Budapes-
ti központ, panning pékség kft. (Monor), 
Czink és túróczi Lovasfarm kft. (Gyömrő-
tövesmajor), ilzer sörgyár rt. (Monor).

  Ezúton is köszönjük mindenkinek a se-
gítségét azt, hogy lehetővé tették tábo-
runk létrejövetelét valamint azt is, hogy 
a résztvevő gyermekeknek egy nagysze-
rű héten át valóban szórakoztató és tartal-
mas programokat tudtunk biztosítani!

MMSz Gondviselés Háza  
Támogató Szolgálat munkatársai

Fo
tó

k:
 M

M
Sz

Magócsi Ruhatisztító
Itt az ősz, már most gondoljon  

téli ruhái tisztítására
Teljes körű ruhatisztítás és festés

Bőrruházat tisztítás és festés
Gyapjú ágynemű tisztítás

Háztól-házig szőnyegtisztítás, ingyenes szállítással

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41.
Tel.: 06-29/411-135

Nyitva tartás: H-P: 8-18, Szo: 8-12

éPÍtkEzik?
tErEPrEndEz ?

alapásás, árokásás,
tereprendezés és bontás.

tel.: 0630/202-6736

Fü-gi trió kft.

géPi 
FöldMunka

rövid
határidő, 
igényes 

kivitelezés
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Monor Városi Önkormányzat képviselőtes-
tülete a fiatalok életkezdésitámogatásáról 
szóló 2005. évi CLXXiV. törvény 6. §. (1) be-
kezdés b.) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a start-számlára egyszeri kiegészí-
tő befizetést teljesít. a kiegészítő befize-
tésre az a start-számlával rendelkező gyer-
mek jogosult, aki Monor Város területén 
rendelkezik lakóhellyel és ő, illetve szülője 
életvitelszerűen Monoron él. a kiegészítő 
befizetést a szülő – függetlenül a gyermek 
start-számlájának megnyitási idejétől – a 
gyermek születésétől számított egy éven 
belül igényelheti az Önkormányzattól. a 
kérelemhez mellékelni kell a szülőnek a 
start-számla megnyitására a számlaveze-

tővel megkötött megállapodását vagy a 
számlavezető által a start-számla vezeté-
séről kiadott olyan igazolást, amely tartal-
mazza a start-számla vezetésének tényét, 
a gyermek és a szülő nevét. a kiegészítő 
befizetésre való jogosultságot a polgár-
mester határozattal állapítja meg. a kiegé-
szítő befizetés összege: 10 000 Ft. a rende-
let 2006. november 1-én lépett hatályba. 
a rendelet hatálybalépése előtt megnyi-
tott start-számlával rendelkező gyermek 
vonatkozásában 2007. október 31-ig le-
het a kiegészítő befizetést igényelni. a ké-
relmeket a polgármesteri Hivatal Hatósági 
irodjára (2200 Monor, kossuth L. u. 78-80.) 
kell eljuttatni.

A sTArT-száMlárA TÖrTénő  
ÖnkorMányzATi kiegészíTésről

Cím: 2200 Monor, kossuth L. u. 78-80.
telefonközpont/porta:  
(29) 413-119, 413-806, 412-634, 411-835, 
411-642, 411-321, 412-852, 411-117
titkárság/Fax: (29) 412-215
E-mail: hivatal@monor.hu

általános ügyfélfogadási rend:
Hétfő: 13–18 óráig
szerda: 8–12-ig és 13–16.30-ig
péntek: 8–12.30-ig
okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8–12-ig, 13–17.30-ig
szerda: 8–12-ig, 13–16 óráig
kedd–Csütörtök–péntek: 8–12 óráig
Polgármester, jegyző ügyfélfogadása: 
szerda: 14.00–16.30

monor városi  
Polgármesteri hivatal
elérhetőségei és ügyfélfogadása

Hétfő–kedd: 10–18-ig
szerda: szünnap
Csütörtök–péntek: 10–18-ig
szombat: 8–12-ig

a városi könyvtár nyitva tartása• reform élelmiszerek lisztérzékenyeknek
• 100%-os gyümölcslevek
• étrendkiegésztők
• Kaqun víz, PI víz, Preventa víz
• gyógyhatású készítmények
• Henna-color krémhajfesték

• gyógyteák széles választéka
• illóolajok, fülgyertya
• vitaminok, ásványi anyagok
• armoterápiás szappanok
• svéd, thai masszázs
• dohányzás leszoktató program stb.

natura bolt
a természet kincseiből

Monor, piac tér
tel.: 06-20-424-30-71

kandallók 
kő- és csempekandallók

tervezése, építése, kivitelezése

kandallókazánok
központi fűtésrendszerbe köthetők

Tűztérbetétek
valamint kiegészítők széles választékban

kínálunk továbbá homlokzatburkolót,  
köveket, járólapokat és csempéket.

rendelésre készítünk műkő lépcsőket, ablakpárkányokat,
kerítés fedköveket, valamint teraszszegélyeket.

bAbi-kő bt.
2200 Monor, piac tér 50.
telefon: 06-20-496-6907; 

e-mail: babiko@citromail.hu

Hitelbróker iroda Monoron
ingatlanfedezet alapú hitelek (jelzálog hitelek)• 
építési hitelek• 
Vásárlás 0% önerővel• 
személyi kölcsönök minimális feltételekkel• 
adósságrendezés (aktív Bar-osoknak is)• 
Végrehajtások kiváltása• 

jövedelemigazolás nélkül bAr listásoknak is!
Gyors ügyintézés, a legmegfelelőbb bank

és konstrukció kiválasztása.

Ügy félfogadás: hétfőtől-szombatig megbeszélés alapján
Kovács András: 06-30-618-6666
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A bAnkszáMlák ForgAlMA
Megnevezés bankszámla lekötött betét Összesen

nyitó egyenleg: 316 906 Ft 261 887 Ft 587 793 Ft

éves növekedés: 149 987 Ft 3 056 Ft 153 043 Ft
éves Csökkenés: 309 990 Ft 0 Ft 309 990 Ft
záró egyenleg: 156 903 Ft 264 943 Ft 421 846 Ft

alapítvány

2006. évben az alapítvány pénzügyi ál-
lapotát egy nagyobb kiadási és egy na-
gyobb bevételi összeg határozza meg. a 
számviteli beszámolóból látható, hogy a 
nyitó és záró egyenleg közötti különbség 
156 947 Ft csökkentést mutat, ami lénye-
gében az apEH által átutalt szja 1% ösz-
szege (bevétel) és a Monori rendelőin-
tézetnek nyújtott támogatásból (kiadás) 
egyenlegéből adódik. az alapítvány az 
alapító okiratban lefektetett céljainak a 
kuratórium döntése alapján 300 000 Ft tá-
mogatást nyújtott a Monori rendelőinté-
zetnek műszervásárlás céljára.

számviteli beszámoló
az alapítványnak pénztárforgalma 2006. 
évben nem volt. 
bevételek: apEH által átutalt szja 1%: 149 
830 Ft, banki kamatjóváírás: 3213 Ft
kiadások: Monori rendelőintézet műszer-
vásárlás: 300 000 Ft, bankköltség: 9 990 Ft
 2006. évben az alapítvány költségveté-
si támogatásban, és a helyi önkormányzat 
által nyújtott támogatásban nem része-
sült. az alapítvány tárgyi eszközökkel nem 
rendelkezik, a vezető tisztségviselők java-
dalmazásban nem részesültek.

Varga Jenő kuratóriumi elnök

kÖzHAsznúsági jelenTés
A Dr. Gombos Matild Alapítvány 2006. évi pénzügyi beszámolója.

1.   zenei világnap – UnEsCo  
(1975 óta) 
idősek világnapja – Ensz  
(1991 óta)

4.   Assisi szent Ferenc ünnepe
5.   Pedagógusok világnapja (1996), 

Wallenberg nap
6.   nemzeti gyásznap – az aradi vér-

tanúk kivégzése
7.   építészek világnapja  

Az állatok világnapja (1966),  
1991. óta tartják  
Magyarországon is

8.   Madárfigyelő világnap
9.   Postai világnap. 1874. október 

9-én alapították az általános pos-
taegyesületet, az alapító ország 
között volt Magyarország is 
szent Dénes ünnepe

10.  lelki egészség napja (1994)
  A halálbüntetés elleni harc világ-

napja
11.  A természeti katasztrófák világ-

napja
14.  szabványosítási világnap 
  A Tojás világnapja
15.  A fehér bot napja  

nemzetközi gyalogló nap 
Falusi nők világnapja

16.  élelmezési világnap
  A kenyér világnapja
17.  A szegénység elleni küzdelem  

világnapja 
A Magyar Festészet napja

20.  A csontritkulás világnapja
21.  Földünkért világnap
22.  Dadógók nemzetközi világnapja. 

Misszionáriusok világnapja
23.  A Magyar köztársaság nemzeti  

ünnepe – az 1956-os forradalom 
kitörése 
A köztársaság napja – köztársa-
ság kikiáltása 1989. október 23-án 
iskolai könyvtárak világnapja

24.  Az ensz napja 
Magyar operett nap

29.  A téli időszámítás kezdete
31.  őszirózsás forradalom 

A reformáció emléknapja 
Halloween éjszakája 
Takarékossági világnap

Forrás: Wikipedia

október eseményei

mŰköröméPítés
PedikŰr, manikŰr

talPmasszázs
török zsuzsa: 

06-20-3636-267
üzlet: monor, Piactér
gyöngyi-ker (emelet)

Borászat

pedig számos korabeli író, költő emlékezett 
meg a nagy borászról-szőlészről. Barátja 
volt Arany János, Ady Endre és Vikár Béla köl-
tő is. „Mathiász jános olyan a szőlészetben, 
borászat- ban, mint petőfi a költészetben” - 
írta arany jános.
 Mathiász János (1838–1921) kassai hiva-
talnok volt 42 éves koráig, majd felhagyott 
az állami szolgálattal és az 
addigi hobbijának, a borá-
szatnak-szőlészetnek szen-
telte életét. Munkásságának 
földrajzilag fontos területe 
kecskemét környéke, vala-
mint a tokaj-hegyaljai törté-
nelmi borvidék volt. 1880-99 
között Mádon és szőlős-
kén tevékenykedett, mint id. gróf Andrássy 
Gyula borászati főigazgatója. Mádon sa-
ját borászattal és szőlészettel rendelkezett. 
Meghonosította a tokaj-Hegyaljai cseme-
geszőlő termesztést. az 1890-es években 
kecskeméten is jelentős nagybirtokot vá-
sárolt. kivívta megbecsülését a tokaj-
Hegyalját 1885-90 között kétszer is szinte 
teljesen elpusztító filoxéra-járvány után, a 
borászat utókornak való megmentésében. 
az egészséges szőlővesszőket kecskeméti 
birtokáról szállította tokajra.
 az amerikai elnökön, a japán császáron 
és a jeruzsálemi főmuftin kívül a világ ösz-
szes nagy formátumú vezetője, uralkodó-
ja megfordult Mathiász jános birtokán. a 
politikától magát távol tartó nemesítőnél 
Sissy, azaz Erzsébet királyné és Ferenc József 

császár is gyakori vendégei voltak, csak úgy 
mint Montenuevo herceg, Novikov, az orosz 
cár bécsi nagykövete, józsef főherceg, gróf 
Andrássy Gyula és Horthy Miklós is. a diplo-
máciai, politikai és honvédelmi elit találkozó-
helye volt a kecskeméti rezidencia. Így nem 
véletlenül gondolja a híres borász leszárma-
zottja, hogy világszerte híres márka lehet-

ne e családnév a Zwack, vagy 
a Dom Perignon mintájára. a 
magyar viszonyok azonban 
meglehetősen sajátosak, mi-
közben élelmes szlovák vál-
lalkozók már megpróbálták 
megszerezni a védjegyet. a 
Mathiász nevet a déduno-
ka az Európai Unió teljes te-

rületén is levédetné, hiszen ezt eddig csak 
idehaza tette meg. Ez igazából csak óvin-
tézkedés, hiszen mióta tagok vagyunk, a 
Magyarországon levédett névvel az EU-ban 
sem lehet kijönni engedély nélkül.
 Mathiász Gábor csaknem húsz éve azon 
gondolkodik, hogyan állíthatna méltó em-
léket dédapjának, akinek a magyar borászat 
és szőlészet hatalmas eredményeket kö-
szönhet. közel 3700 szőlőfajtát nemesített, 
amiből ötvenet-hatvanat ma is termeszte-
nek. Borai közel kétszáz világversenyt nyer-
tek. Megdöbbentő, hogy amíg mi magyarok 
szinte nem is tudunk róla, addig külföldön 
kaliforniában, a krímben, izraelben, sőt dél-
koreában és dél-afrikában is Mathiász-féle 
szőlőültetvények vannak ma is.

Papp Tímea

A borász legenDA újjá éleD
Magyarországon kevéssé, ám a világ borászai között jól cseng Mathiász János neve. 



Monori Strázsa

Aj
án

ló

 2007. október 1. 13



Monori Strázsa 

2007. október 1.

Be
m

ut
at

ju
k

14

GÉPKÖLCSÖNZŐ
Monor, ceglédi út 42. (4-es főút 37. km)

Tel.: 0629411888, 06309353540
kolcsonzo@egyszerugep.hu   www.egyszerugep.hu

nyitva tartás: H–P: 6.00–18.00   sz: 6.00–12.00
vasárnap (telefonos) ügyelet.

kölcsönözhető:
lapvibrátor, döngölő, bontókalapács, horonyvágó,

fúró- vésőkalapácsok, viacolor roppantó, csempevágó,
betonkeverő, stihl kaszák, láncfűrész, gyeplazító,

kärcher szőnyegtisztító, nagynyomású mosó, stb...
kölcsönzéshez kell: személyi igazolvány, lakcímkártya, közüzemi számla, kaució.

a köznép számára tiltott vadászati for-
ma Magyarországon Mátyás és Nagy Lajos 
uralkodása alatt élte reneszánszát.  a feu-
dalizmus megszűntével azonban (földek 
magántulajdona stb. okán) a solymászat 
Európában olyan nagy tudást, szorgalmat 
és fair playt követelő sporttá vált, ami a 
külső, laikus szemlélő számára is élményt, 
gyakorlói számára pedig igazi művészetet 
jelent. ázsiában, (kazahsztán, kirgizisztán, 
Mongólia) még a mai napig is az élelem-
szerzés, vagy megélhetés célját szolgálja, 
de az arab világban (pl. Egyesült arab Emi-
rátusok ) az egyetlen engedélyezett vadá-
szati mód.
 Hazánkban a két világháború közötti 
időszakban kezdett újra teret hódítani a 
solymászat.
 jelen pillanatban elismert társas vadá-
szati forma, melynek gyakorlásához, va-
dászvizsga, solymász- és természetvédel-
mi vizsga, valamint érvényes vadászjegy, 
továbbá egyesületi tagság szükséges. a 
madártartás feltételei pedig talán még en-
nél is szigorúbbak. az illetékes természet-
védelmi hivatal által meghatározott időre 

kiadott tartási engedély feltételeinek kell 
megfelelni. az egyesületi tagságot két év 
tagjelöltség előzi meg, ezalatt a tagjelöl-
teknek lehetőségük van a szükséges vizs-
gák, bizonyítványok megszerzésére.
 a Magyarországon tevékenykedő mint-
egy 150 solymászt a Magyar solymász 
Egyesület (MsE) tagjaiként tartják nyilván. 
nekik is csupán kisebb hányaduk űzi aktí-
van ezt a csodálatos sportot.

nemzetközi tapasztalatok
  
a madárriasztás szükségességét, több or-
szágban (Usa, kanada, olaszország stb.) 
többféle okból, már régen felismerték. 
Magyarországon a ii. Világháborút követő 
időszakban a solymászat újkori térhódítá-
sával egy időben Lelovich György nevéhez 
fűződik a Hortobágyi Halastavak védelmé-
nek megszervezése az ott nagy károkat 
okozó halászmadarak ellen. a feladatot 
nagy hatékonysággal képzett sólymokkal 
lóhátról oldották meg. a lovas solymászat 
szükségességét a rendelkezésre álló nagy 
terület adta, mivel a gyalogos solymászat 

égi lovagoksólyMok Az eMber szolgálATábAn
A solymászatra használt madarak idomítása több mint ötezer éves múltra vezethető vissza.  
A madárral való vadászát Ázsiai kialakulása után, a középkor idején Európában is megvetette gyökerét.  
Az élelemszerző vadászatból királyi, nemesi sport lett. 
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Nemzetközi ételkülönlegességek
Ötven és húsz fős éttermi részek

Télen 20, nyáron 30 férőhely 
 a két-, három- és ötágyas szobákban

családias hangulatú környezetben 
 várjuk kedves vendégeinket!

4-es főút, 39. km (a Mol-kútnál)
Telefon: 0629411532 • Mobil: 06305355375

KATALIN CSÁRdA 
éS PANzIó

Fiatal héja

szTk-vény beváltás »
szemüvegkészítés, -javítás 10 perc alatt »
női, férfi, gyermek szemüvegkeretek   »
nagy választékban
speciális és márkázott zEiss, Hoya szemüveglencsék  »
(UV-szűrős, vékonyított, fényre sötétedő, multifokális, 
törhetetlen, karcálló stb. szemüveglencsék)
szemüveg és kontaktlencse tartozékok, ápolószerek »
napszemüvegek és egyéb optikai cikkek árusítása »
Hozott keretbe lencsék cseréjét, pótlását vállalom »

egészségpénztári és bankkártyás fizetési lehetőség.

ElintézHEt MindEnt Egy HElyEn!

szEMüvEgkErEtEk 20, 30 
és 50%-os EngEdMénnyEl!

a minőséget garantálja:
Törökné kövesdi zita látszerész

NÉZZEN BE, ÉRDEMES!

IRISZ

OPTIKA

láTszerész üzleT
Az egészségHázbAn

2200 Monor, balassi b. u. 1. i em. 105.
Tel.: 06-30-961-9706

nyitva: H–P: 8.15–17.00
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hatékonysága elenyésző a lovas által foly-
tatott riasztáshoz képest.
 Manapság – külföldön –  is több okból 
használják a kiképzett vadászmadarak-
kal történő célirányos madárriasztást igen 
nagy hatékonysággal, (repülőtereken, rak-
tárakban, csarnokokban, szőlőkben stb.) 
a sólyommal, de főként a héjával végzett 
vadászat, madárriasztás sajátossága az is, 
hogy a levegőben egyszerre csak egy ma-
dár „tartózkodhat”, (egyébként így is ele-

gendő hatást vált ki) ugyanis a ragadozó 
madarak hajlamosak, saját revírjüket, (te-
rületüket) védve, egymás megsebesítésé-
re, megölésére. a jól képzett vadászmadár 
pedig nem csak jelentős eszmei, hanem 
anyagi értéket is képvisel…

Hazai megvalósítás

szép őszi napon, egy nagy kiterjedé-
sű pest-megyei szőlőben beszélget-
tem a téma jelenkori, hazai szakértőjével 
Záborszky Edével. a madárriasztó soly-
mász, éppen dolgozott vadászmadaraival, 
de két repítés között szívesen válaszolt 
kérdéseimre.
• Hogyan lettél solymász?
• Majdnem negyven éve, 1972-ben kezd-
tem a solymászatot, első madaram egy 
sérült egerészölyv volt. annyira lenyűgö-
ző volt számomra a madár látványa, hogy 
a mai napig nem tudom elfelejteni. Órá-
kon keresztül csak nézegettem, ahogy tol-
lászkodik, ahogy fürdik, ahogy táplálkozik. 
Megfigyeltem, hogy vannak olyan embe-
rek, akikre ilyen nagy hatással vannak a 
ragadozó madarak, meglátnak egy ilyen 
csodálatos kis lényt, és nem tudják leven-
ni róla a szemüket. ideális esetben belő-
lük lesznek solymászok. az elmúlt évek-
ben volt alkalmam gyakorolni a klasszikus 
solymászatot, a ragadozó madarakkal való 
vadászatot és kipróbálhattam a ragadozó 

madárral való riasztást is, ahol azt használ-
juk ki, hogy a zsákmányállatok félnek az 
őket szelektáló vadászmadaraktól.
• Hogyan működik a gyakorlatban, a ma-
dárriasztás?
• A vadon élő madarak szeretik a nyugodt 
költőhelyeket, lehetőleg olyanokat, ame-
lyek a táplálkozó helyeik közelében van-
nak, de ha ez egy ragadozó madárnak is 
a revírje (költő és táplálkozó helye) akkor 
már nem érzik olyan biztonságban magu-
kat. Ezt használtam ki akkor, amikor egy 
hűtőszekrény gyárban riasztottam az ott 
fészkelő fecskéket. az összeszerelő mű-
helycsarnokban azért nem volt kívánatos 
a jelenlétük, mert az ürüléküket elhullaj-
tották és ha az egy rozsdamentes lemez-
re esett, akkor az a savas kémhatása miatt 
használhatatlanná vált. a szerelőcsarnok 
leginkább egy erdőre hasonlít, ahol héjá-
val lehetett a legtermészetesebb módon 
végrehajtani a riasztást. a héja erdei ma-
dár és rövid lekerekített szárnyaival, va-
lamint hosszú farkával ügyesen tud átre-
pülni a sűrű bozóton is – a csarnokban is 
e tulajdonságát használtuk fel. a kifejlett 
fecskét egyébként a héja képtelen meg-
fogni, de az éppen kirepülő fiatal mada-
rak már veszélyben vannak, ezért amikor 
a fecskék szembesültek azzal, hogy itt egy 
héja is rendszeresen megjelenik, inkább 
nyugodtabb költőhelyet kerestek.

Folytatás a következő oldalonFiatal tojó vándorsólyom
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Bizonyára Ön is szeretné vállalkozását gond-
talanul irányítani, anélkül, hogy mindenna-
pi tevékenységét beárnyékolnák vállalkozá-
sának problémái, megoldásra váró feladatai. 
bízza ránk cége teendőit!
– Javítani akar vállalata pénzügyi eredményén?
– Új vállalkozást alapít?
 keresse tanácsadó irodánkat, ahol kom p-
lex gazdasági tanácsadással, szám viteli szol-
gáltatásokkal várjuk jelenlegi és leendő part-
nereinket. Egyéni és társas vállalkozásoknak 
a cégalapítástól, a működés során felmerülő 

problémák megoldásáig minden területen 
teljes körű bonyolítást végzünk.
 Bízza meg irodánkat a bérek számfejtésé-
vel, a munkaügyek intézésével is. Győződjön 
meg szolgáltatásaink gazdaságosságáról!
számoljunk velünk!
– Aludjon nyugodtan!
 készüljön fel most a munka- és tűzvédel-
mi ellenőr váratlan érkezésére! Előzze meg a 
munkahelyi balesetekből adódó gondokat!
 szakértő kollégáink az Ön cégének is 
komplex megoldást kínálnak a munkavé-

delmi és a tűzvédelmi előírások maradékta-
lan betartásához, a munkahelyi balestek és 
tűzesetek megelőzéséhez.
– És még egy ötlet!
készítsen honlapot! Ezt az npirio, ingyenes 
honlapkészítő és karbantartó rendszer se-
gítségével villámgyorsan, programozás nél-
kül teheti meg! részletekért kattintson hon-
lapunkra, a www.ecofact.hu címre!
vagy Ön egyedi honlapot szeretne?
akkor keresse a www.netpeople.hu weboldalt.
Forduljon hozzánk bizalommal! (x)

MegolDások  
vállAlkozásánAk gonDjAirA

neMzeTkÖzi PénzinTézeT
monori irodájába, 

legalább érettségivel rendelkező 

hitelügyintézőt keres
a munkakörhöz szükséges képzést      

ingyen biztosítjuk.

jelentkezés: 06-30/91-97-183

Házhoz járó manikűr – pedikűr – műkörmös
Melinda

Pedikűr: 
lábápolás 

(gombás köröm és berepedezett sarok kezelése)
 lábhántolás • köröm festés és díszítés
köröm megerősítés áttetsző, illetve színes zselével

Manikűr
 francia, illetve hagyományos manikűr

Műköröm:
 porcelán és zselés (több színben is) • tippes és épített

Tel.: 06-30-466-6608

• Milyen területeken használják még ki a 
madárriasztás előnyeit?
• A tyúkalkatúak (fácánok stb.) riasztásá-
nál azt lehet kihasználni, hogy a héja a 
természetben is sikeres szelektálójuk, de 
ugyanakkor a mezei nyulak is nagyon tar-
tanak tőle. rendszeres zavarással el lehet 
érni, hogy a gyümölcsösökben kárt oko-
zó állatok elkerüljék a kívánt területet. né-
hány éve megkértek, hogy egy 20 hektá-
ros bekerített gyümölcsösben, riasszam az 
ott jelen lévő mezei nyulakat, mivel azok 
megrágták a fiatal almafák kérgét és a fák 

kiszáradtak. Vadászfegyvert nem tudtak 
használni, mert félő volt, hogy az eltévedt 
sörétszemek kárt tesznek a kiépített öntö-
ző rendszerben. Héjáim rövid idő alatt re-
mek munkát végeztek.
• Leggyakrabban mégis szőlőkben kapsz 
felkérést. Itt hogyan oldod meg a problé-
mákat?
• A seregély-riasztást is volt alkalmam gya-
korolni néhány nagyobb szőlészetben, 
ahol az óriási csapatok hatalmas károkat 
okoztak. az általuk elfogyasztott nagy 
mennyiségű szőlő mellett az is gond volt, 
hogy amikor a madár megkapaszkodik a 
szőlőfürtön, nagyon sokat lever a lédús, 
érett bogyókból. amikor elkezdődött a ri-
asztásuk, igen „meglepődtek”, hogy hirte-
len ott termett egy sólyom és kisvártatva 
elhagyták a területet. de nem sokkal ké-
sőbb újra próbálkoztak, az első nap négy-
szer, majd a második nap kissé lazult a 
helyzet, és már csak két leszállási kísérle-
tük volt, de a rájuk engedett sólyom erő-
sen támadta őket. én eközben kiabálással 
biztattam a madaramat, így sikerült őket 
rövid idő alatt elzavarni. következett pár 
csendesebb nap, csak a környéken csa-
vargó pár százas csapatok voltak jelen, de 
amikor rájuk kiáltottam, úgy ahogy sóly-
momat biztatom, rögtön magasítani kezd-
tek, és gyorsan távolodtak. Ők már tudták 
mi vár rájuk, ha megpróbálnak leereszked-

ni. Ezek után megint nehezebb napok kö-
vetkeztek, mivel újabb csapatok érkeztek 
északról, olyanok, akik még nem ismer-
ték a tiltott területet. de a meglepetésük 
nekik sem különbözött az előbbiekétől. a 
tapasztalat az volt, hogy a környéken na-
gyon sok szőlős kertet megdézsmáltak a 
seregélyek, de azt a területet, ahol a sóly-
mokkal történő riasztás folyamatos volt, 
nagy ívben elkerülték.
• Mikor kell megkezdeni a riasztást?
• Nehéz pontosan kiszámítani, hogy mikor 
jelenik meg a területen egy vonuló csapat. 
Ezért az első érett szőlőszemek megjele-
nését követően állandóan jelen kell lenni, 
és fontos az azonnali riasztás, hogy lehető-
leg ne szokjanak oda a madarak. Ugyanis 
az egyik csapat mozgása vonzza a továb-
bi csapatokat. jó példák erre a seregélyek, 
amelyek köztudottan képesek vége látha-
tatlan felhőkké csoportosulni.
• Hogyan foglalnád össze a vadászmada-
rak kiképzésének legfontosabb alapelvét?
• Egy ragadozó madarat be lehet vezetni 
majdnem mindenféle zsákmányra és fel-
adat elvégzésére, a kulcs szó: a motíváció. 
a solymászatban csak jutalmazni lehet. a 
finom falatokért törekedni fog arra, hogy 
másnap még jobban dolgozzon. a ma-
dár értünk van, mi solymászok pedig érte 
élünk. 

Szekerka János

Záborszky Ede munka közben
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karcsú derék, feszes has, formás popsi, gyönyörű lábak, szép mellek!

üdvözöljük 
a szépségtudomány 

világában!

Metabolic Weight Loss technologies

Alakformálás • karcsúsítás • fogyasztás • zsírsejt zsugorítás • kerületcsökkentés 
 zsírlerakódások csökkentése • cellulitisz (narancsbőr) kezelés • comb-, derék-, mellformálás, 

-feszesítés • ödémák, viszerek kezelése • ránctalanítás • arcfiatalítás, -feszesítés stb.
jelentkezzen most kedvezményes próbakezelésre!

Telefon: 0620/3359819
cím: vecsés, Dózsa györgy u. 1. (lőrinci út sarka)

szalonunkban bemutatkozik 
a világ legújabb és leghaté-
konyabb fogyasztó és alakfor-
máló, arcfiatalító kezelő gépe, 
melyből Magyarországon ez 
az egy készülék létezik!

világújdonság!

Már az első kezelések 
után 2-5 centiméter 
körméretcsökkenés!
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Monori Strázsa: Mikor és milyen céllal 
alakult a Pamax Kft.?
Mészáros János: a pamax kft. 1991-ben 
alakult oly módon, hogy az akkori Monori 
állami Gazdaságból öt magánszemély 
alapításával kivált a kutyaeledel ágazat. 
Elsősorban teljes értékű száraz kutyaele-
del gyártásával foglalkozunk, de emellett 
egyedi technológiával gabonapelyhe-
ket is készítünk. Ezek kiválóan alkalmasak 
húskészítmények vagy ételmaradék mel-
lé kiegészítőknek.
• Mennyire tudják figyelembe venni a fo-
gyasztói igényeket?
• A Pamax Kft. minőségirányítási rend-
szerének része a vásárlói igények felmé-
rése. Mindenképpen tudnunk kell azt, 
hogy mire van szüksége a magyar fo-
gyasztónak, mi az, amivel különb termé-
ket tudunk gyártani, mint bármelyik más 
külföldi termék. rendkívül nagy a kísér-

tés, hiszen sok vásárlónak még mindig 
nem a minőség, hanem az ár az elsődle-
ges szempont. a nagy üzletláncok kizáró-
lag árorientáltak, így nehéz 
versenyt tartani a piacon az 
általuk diktált árakkal.
• Milyen változásokon ment 
át az állateledel kultúra 
Magyarországon? 
• Az elmúlt 16 évben nagyon 
sok dolog változott. a rend-
szerváltás után 3 gyártó, 
köztük a pamax kft. termé-
keivel indult el ez a tradíció, 
mára már bekapcsolódtak a 
multinacionális cégek is. az 
állateledelekkel való ete-
tés nagy százalékban növe-
kedett, igaz, még nem értük el a nyugat-
európai szintet. a változást a mi cégünk 
is követte: fejlesztettük a kapcsolatrend-

Házi kedvencekéTelMArADék vAgy kuTyAeleDel?
Beszélgetés Mészáros Jánossal, a Pamax Kft. kereskedelmi vezetőjével.

szerünket, így ma már a szomszédos or-
szágokba is eljutnak termékeink. növel-
tük a kínálatunkat is, speciális termékeket 

is előállítunk. nem csak a 
házőrző kutyáknak gyár-
tunk eledelt, hanem speci-
ális összetételű változato-
kat is készítünk az aktívabb 
életmódú, illetve a kölyök-
kutyák részére is. 2006-ban 
egy teljesen új technológi-
át vezettünk be, így a ter-
mékeink még versenyképe-
sebbek lettek.
• Mekkora a kereslet Ma-
gyarországon az előre 
gyártott eledelek iránt?
• Ez nagyban függ az embe-

rek pénztárcájától: a gazdaságilag gyen-
gébb évek a vásárlási kedv visszaesését 
eredményezik. aki viszont egyszer kipró-
bálja az eledeleinket, az ráérez arra, hogy 
nemcsak egyszerűbb a kutya táplálása, 
de biztosan azt kapja kedvencünk, ami-
re szüksége van. Mivel az otthoni étkezé-
si kultúra is megváltozott – hiszen sok he-
lyen nem főznek napi rendszerességgel 
– így az ételmaradékokkal az állatoknak 
sem tudják biztosítani azt a tápanyagot, 
amire szüksége van. 
• Egyszerűbb eledellel etetni a kutyát, de 
vajon jobb-e?
• Nekünk az is feladatunk, hogy tápok re-
ceptjeinek kialakításakor szakemberek 
segítségét vegyük igénybe. az ételmara-
dék nem feltétlenül tartalmazza azokat 
a beltartalmi értékeket, amire a kutyá-
nak valóban szüksége van. Mi mindenki-
nek megköszönjük, ha a mi termékeink-
kel eteti kedvencét. Fontos, hogy a vevő 
tisztában legyen azzal, hogy ezáltal adó-
forintok gazdagítják az államkasszát, és 
több mint 40 ember családjának megél-
hetését segíti Monoron és környékén, ha 
a pamax kft. termékeit vásárolja.

Nagy Renáta
(x)
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Házi kedvenceink csak akkor lesznek 
egyészségesek és boldogok, ha megfelelő 
minőségű eledellel etetjük őket

Ha Monoron  
kutyát sétáltatunk, 

hallhatjuk, hogy 
szinte minden ház-
nál ugat legalább 
egy házikedvenc. 

Ezek többsége ma 
már előre gyártott  

eledelt fogyaszt
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október 6-7.
Dr. Zöldi Lajos
Cím: 2200 Monor, kossuth L. u. 224.
telefon: 29/410-618; 20/98-58-122

október 13-14.
Dr. Szakács Árpád
Cím: 2200 Monor, Mátyás király u. 10.                                                                                                        
telefon: 30/390-85-26

október 21.             
Dr. Zimonyi Károly
2217. Gomba, rákóczi u. 25. 
telefon: 29/433-839; 20/311-92-97

október 22-23.        
Dr. Tamáska István
2723 nyáregyháza, dózsa Gy. u. 1.                                    
telefon: 70/317-10-35

október 17-28.
Dr. Kis Elek
2217. Gomba, jókai u. 25.
telefon: 70/211-19-53                                                                               

a betegjelentés helye: 
az ügyeletes állatorvos lakásán sze-
mélyesen vagy telefonon. 
az ügyeleti szolgálat a munkaszü-
neti napot megelőző munka na-
pon 18 órától kezdődik és a munka-
szüneti napot követő munkanapon
8 óráig tart.

dr. Stájer Attila

állatorvosi ügyelet monoron

októBErBEn nyitunk!!! 
MEMo-Food HoBBiállat, 

FElszErElés kis -és nagykErEskEdElEM
Monor ady E. Út 47-49.

szeretettel várunk minden  
kutya, cica, papagáj és egyéb hobbiállat tartót. 

Egyedülálló színvonalas kínálattal és kulturált környezetben.

tenyésztőknek és viszonteladóknak egyedi árak!

Kiss Kálmán, a monori a-06 postaga-
lamb sport Egyesület elnöke joggal le-
het büszke galambjaira, hiszen egyikük 
az aachen-Budapest maratoni távon or-
szágos első helyezést ért el. a dicsőséget 
fokozza, hogy a 1057 km-es távon 1750 
galamb állt rajthoz a győzelemért.
 a büszke tulajdonos 1961 óta megsza-
kítás nélkül galambászik. azóta hét év ki-
vételével mindig ő töltötte be az elnöki 
posztot az egyesületben, amely jelen-
leg 18 tagot számlál. a tagok átlagosan 
50-200 galambot tartanak. a teljes tag-
létszámból 11-en a Maraton klubnak is 
tagjai. az egyesület még a második világ-
háborút követően alakult meg Monoron, 
azóta évről évre jelentős sikereket érnek 
el, ezáltal öregbítve a város hírnevét.
 a maraton versenyek, melyeknek leg-
kisebb távolsága is meghaladja az 1000 
km-t, a galambok teljesítőképességének 
határát súrolják. a versenyt általában dél 
körül indítják, így két napot vesz igénybe 

és a galambok arra kényszerülnek, hogy 
a szabadban találjanak maguknak alvó-
helyet. Ezáltal az éjszaka során ki vannak 
téve minden valós veszélynek (időjárás, 
ragadozók, emberek), majd napkeltekor 
folytatják útjukat haza felé.
 a galamb, melyet egyébként Hajdú-
szoboszlón tenyésztettek, híres ősökkel 
büszkélkedhet. apja az idén hét helye-
zést ért el. a boldog tulajdonos, a felen-
gedést követő nap reggelén (szomba-
ton) 9 óra 27 perckor blokkolta az érkező 
madarat. Már az érkezési időből is sejthe-
tő volt, hogy „nagyot repült” a kis feke-
te tojó. a verseny tisztasága érdekében a 
blokkolást követően két tanúnak kell iga-
zolnia az első galamb érkezését. a tojó 
2 hetes tojásról természetes versenyzé-
si módszerrel indult. Bár korábban nem 
voltak jelentős sikerei, az első maraton 
versenyén jelesre vizsgázott kitartásból, 
és reméljük még sok jó utóddal járul hoz-
zá a dúc további sikereihez. kimagas-
ló eredményeknek eddig sem volt híján 
az egyesület, legutóbb Szabó János szin-
tén kétéves, kék kovácsolt tojója ért el 4. 
helyezést az idei liegei (Belgium) verse-
nyen. Gratulálunk mindkettőjüknek és 
további jó versenyeket, és méltó trófeá-
kat kívánunk nekik!
 a postagalambászat kiemelkedő he-
lyet tölt be az állatsportok területén, nem 
kis anyagi és időbeli ráfordítást igényelve 
követőitől. sajnos az utánpótlás kérdése 
nem megoldott. a fiatalság nagy része 
inkább a számítógépek előtt görnyedve 
éli virtuális világát. pedig mint látjuk, sok 
szép és érdekes dologgal lehet eltölte-
ni a szabadidőt. a monori a-06 postaga-
lamb sport Egyesület várja soraiba mind-
azokat, akik elhivatottságot éreznek e 
gyönyörű sport iránt.

Szekerka János

postagalambászat

A levegő szárnyAs  
versenyPAriPái
A következő sorokkal a postagalambászat „fellegvárába”, a maraton 
versenyek világába kalauzoljuk el olvasóinkat… 

www.hollosifoto.hu
Esküvők, gyerekzsúrok,  

családi és sportesemények  
fotózása, termék és tárgyfo-

tók, műtermi képek készítése.
Magas színvonalon, 

kedvező áron!
tel.: 06-30-911-0290
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Miben különbözik az anyatej a tehéntej-
től? az anyatej betegségeket előz meg, 
steril, igazodik a baba igényeihez és… 
szebb a csomagolása. a csecsemők bizo-
nyára nem ez utóbbi indok miatt anyatej-
pártiak, hanem mert a teremtő úgy alko-
tott meg bennünket, hogy életünk első 
hat hónapjában ez legyen az egyetlen, 
kizárólagos, ám önmagában mégis ki-
elégítő táplálékunk. a szoptatás a táplá-
lás legősibb, legtermészetesebb módja, 
melytől azonban mai, mesterséges sze-

CsecsemőgondozásAz AnyATej világnAPjA
„Olyan világban élünk, ahol a természetes dolgokat is erősíteni kell.”
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rekkel teli világunkban egyre inkább el-
idegenednek az édesanyák. az anyától 
származó nedű fontosságára, kedvező 
élettani hatásaira hívja fel a figyelmet 
az évente megrendezésre kerülő anya-
tej Világnapja. az idei kampány jelkép-
évé az arany Masnit tette az Egészség-
ügyi Világszervezet. a masni egyik szára 
a mamát, másik a babát jel-
képezi, míg a csomó a csa-
lád, társadalom összefogá-
sára utal. 
 évekkel ezelőtt Magyar-
ország is csatlakozott a 
mozgalomhoz, így Monor 
védőnői – mint minden esz-
tendőben – 2007 nyarán is 
megrendezték a felvilágosító-népszerű-
sítő eseményt. az évről évre egyre na-
gyobb érdeklődésnek örvendő találkozó-
nak ezúttal a jászai Mari általános iskola 
adott otthont. a rendezvény társadalmi 
fontosságát az is mutatja, hogy jelen volt 
Pogácsás Tibor, városunk polgármeste-
re, Dr. Vass Csaba kistérségi tisztifőorvos, 
valamint Gudra Gáborné vezető védőnő. 
a kismamák, anyukák és babák megtöl-
tötték az aulát, ami nem véletlen, hiszen 

a szervezők igazán kitettek magukért: a 
kulturális programok mellett lehetőség 
nyílt ingyenes vércukor és csontritkulás 
mérésre, gyógytornára, babamasszázsra, 
valamint táplálkozási tanácsok meghall-
gatására. a kiegészítő programok mellett 
a nap természetesen az anyatejes táplá-
lás témája körül forgott, melyről előadás 
hangzott el, de a védőnők személyes ta-
nácsadással is igyekeztek segíteni min-
den érdeklődőnek. a mamák kitűnően 
érezték magukat, amellett, hogy hasznos 
ismeretekkel is gazdagodtak, hiszen egy 
családias, jó hangulatú, játékokkal teli vi-
dám napot tölthettek együtt.  
 olyan világban élünk, ahol a természe-
tes dolgokat is erősíteni kell, hisz az édes-
anyák túl könnyen nyúlnak a tápszerhez 
– hangsúlyozta Gudra Gáborné vezető vé-
dőnő. a nők 98 százaléka képes arra, hogy 
szoptassa kisbabáját, ezzel a lehetőséggel 
pedig élni kell. nem elég azonban az anya 
akarata: szükség van a család segítségére, 
az apa támogatására, hogy az édesanya 
nyugalomban éljen, és képes legyen oda-
figyelni a saját táplálkozására is. a szopta-
tás sikeressége azonban a megfelelő idő-
ben történő felkészítésen is múlik, ezért 
dolgoznak a védőnők nap mint nap. keve-
sen tudják például, hogy az anyatej meg-

előzhet olyan betegsége-
ket, mint az érelmeszesedés, 
az allergia és a szívkoszorú-
ér problémák, kisebb lesz 
az elhízás veszélye, segíti a 
fognövekedést és beszéd-
fejlődést, valamint megvéd 
a fertőzésekkel szemben. az 
anyára is kedvező hatással 

van, hiszen csökkenti a mellrák kialakulá-
sának esélyét, ezen kívül pedig az ölelés, 
a bőrkontaktus szorosabbra fűzi a baba és 
anyukája közötti lelki kapcsolatot. a szop-
tatás a biztonságot, a megbízhatóságot 
és a fenntarthatóságot jelenti a babának. 
s ezt nem csak az anyukák mondják: „Ma-
gasztalni kell az anyát, akinek szeretete nem 
ismert határt, s akinek az emlőin nevelkedik 
az egész világ” (Gorkij)

- NR - 

„A nők 98%-a  
képes arra, hogy 

szoptassa  
kisbabáját.”
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Monori Stárzsa: Milyen problémákkal for-
dulhatnak Önökhöz az aggódó szülők?
GEKKO: a nevelés során sokszor merül-
nek fel bennünk kételyek, aggályok gyer-
mekünk fejlődésével kapcsolatban. szinte 
minden szülő száját elhagyta már a követ-
kező mondatok valamelyike: „még mindig 
nem szólalt meg!”, „egész nap pörög, sosem 
fárad el, ez normális ebben a korban?”, „na-
gyon bátortalan, sokszor sír gyerekek között”, 
„olyan okos gyerek, mégsem sikeres az isko-
lában”. az ismerősök persze ellátnak jó ta-
nácsokkal és elhisszük nekik, 
hogy „majd kinövi a gyerek” 
vagy a „fiúk lustábbak”. Eköz-
ben pedig nem gondolunk 
arra, hogy akár egy nagyobb 
jelentőségű dolog felett sik-
lunk át egy legyintéssel. saj-
nos közismert tény, hogy 4-5 
gyermekből 1 tanulási zavarral 
küzd, amilyen például a disz-
lexia, diszgráfia, diszkalkúlia. 
Hány olyan esetről hallottunk, amikor az 
addig „problémamentes” gyermek – szülei 
legnagyobb meglepetésére – az iskolába 
kerülve kudarcot kudarcra halmoz? az ilyen 
gyerekek a sikerek hiányában általában ki-
rívó magatartással hívják fel magukra a fi-
gyelmet, vagy éppenséggel bezárkóznak. 
a szülők nem ritkán iskolaváltással próbál-
ják megtalálni a megoldást a problémákra.
• Hogyan kaphatunk megalapozott választ 
gyermekünk fejlődésével kapcsolatos kér-
déseinkre?

• A GEKKO-ban történő állapotfelmérés so-
rán képzett fejlesztő-pedagógusaink meg-
nézik, hogy a gyermek az életkorához 
képest hogyan teljesít a különböző képes-
ségek területén. Elmagyarázzák a szülőnek, 
hogy hol látnak esetleg lemaradást, milyen 
gyanújuk van a később esetlegesen előfor-
duló problémákra, illetve hol vannak kiug-
róan jó területek a gyermek képességeiben. 
régen felismert tény, hogy egy-egy terü-
let magasan kiemelkedő fejlettsége általá-
ban egy másik fejletlenségével jár együtt. 

a gyerekek sokáig képesek 
kompenzálni a gyengébb te-
rületeket. ilyen például, ami-
kor a kisiskolás fejből mondja 
azt a szöveget, amit fel kelle-
ne olvasnia, és csak sokkal 
később derül ki, hogy valójá-
ban olvasási gondok vannak 
a háttérben. Mi azokat a terü-
leteket zárkóztatjuk fel, ame-
lyekben a gyerek nem éri el 

az átlagot. Mivel minden gyermek más ké-
pességprofillal rendelkezik, testre szabott 
fejlesztési tervet dolgozunk ki számukra.
• Mit nyújt a gyermekeknek a GEKKO?
• Harmonikus képességprofil kialakítása a 
célunk, vagyis legfontosabb feladatunk-
nak a tanulási képességek fejlesztését és a 
tanulási zavarok megelőzését tartjuk. Min-
den szülő azt szeretné, hogy gyermeke bol-
dog legyen, kiegyensúlyozott, sikeres éle-
tet éljen, megtalálja a neki való munkát és 
társat. Ezért állítjuk, hogy az életben való 

Gyermeknevelés

gekko kéPességFejleszTő 
jáTszóHáz vecsésen
Országos hálózat tagjaként nyitotta meg kapuit a vecsési GEKKO  
Képességfejlesztő Játszóháza 2007. márciusában. A játszóházban folyó  
pedagógiai munkáról Márkiné Práff Emese, a játszóház tulajdonosa  
és vezetője tájékoztatott minket.

„Legfontosabb 
feladatunknak a  

tanulási képességek 
fejlesztését és a  

tanulási zavarok 
megelőzését tartjuk.”

boldogulását minden téren biztosan meg-
alapozzuk. a GEkko-ban komplex fejlesz-
tési munka folyik, tehát a mozgás, a beszéd, 
az észlelés, a figyelem stb. fejlesztése mind 
egy helyen történik.
• Milyen idős kortól lehet GEKKOba vinni a 
gyermekeket?
• Nincs alsó határ, minél előbb, annál jobb. 
Csecsemőkorú gyermekeket is várunk. Fon-
tos, hogy a szülők megértsék a korai fej-
lesztés jelentőségét. a gyerekek alapvető 
képességei ugyanis csak az agyi érési folya-
matok lezárulásáig, nagyjából 7 éves korig 
fejleszthetőek rendkívül hatékonyan. 7-14 
éves korban megfelelően képzett fejlesz-
tő pedagógusaink még képesek a kisgyer-
mekkor alatt hibásan rögzült automatiz-
musok korrekciójára, ez persze már sokkal 
több időt és energiát igénylő feladatot je-
lent a gyermekeknek.
• Nem terhelik túl ezzel a gyermekeket?
• A gyermekek nagyon szeretnek hoz-
zánk járni, hiszen pontosan tudjuk, milyen 
korban, mivel, mennyi ideig, hogyan le-
het lekötni a figyelmüket, új képességeket 
ébreszteni és a meglévőket tornáztatni. a 
képességfejlesztés tudománya a magas 
színvonalú játékra és játékparkunkra épül. 
köztudott, hogy a magyar gyógypedagó-
giát világszerte elismerik. Gondoljunk csak 
a pető intézet méltán jó hírnevére, vagy a 
polgár lányok kiemelkedő teljesítményére, 
akiknek szülei gyógypedagógusok.
• Javulni fog a gyermek tanulmányi ered-
ménye?
• A szorgalom, a kitartás és az akarat sem 
helyettesítheti a jó tanulási képességeket, 
amelyek birtokában a hozzánk járó gyerme-
kek nem ritkán egy egész jegyet javítanak a 
tanulmányi átlagukon egyetlen félév alatt. 
Fontos megjegyezni, hogy a fejlesztési mun-
ka kizárólag akkor eredményes, akkor rögzül 
a gyermekekben és válik automatizmussá, 
ha minimum egy évig heti rendszerességgel 
vesznek részt kurzusainkon.
• Hol jelentkezhetnek az érdeklődő szülők?
• A GEKKO Képességfejlesztő Játszóház 
Vecsésen a jános utca 20. szám alatt ta-
lálható. telefonszámunk: (06) 29/356-654 
és (06) 70/329-1407. E-mail címünk:  
vecses@gekkonet.hu. a www.gekkonet.hu/
vecses oldalon további érdekes és hasznos in-
formációkat olvashatnak rólunk és a hálózat-
ról. sok szeretettel várjuk az érdeklődőket!  (x)



Monori Strázsa 

2007. október 1.

Ké
kh

íre
k

22

zsarukA Megbánás Már neM elég
Monornak ugyan nem a legszebb a bűnügyi statisztikája, hiszen a helyi  
rendőrök szinte már mindennel találkoztak, amit megfogalmaz a büntető 
törvénykönyv. A kiemelt bűncselekményeket tekintve viszont nem érjük el  
a fővárosi szintet.

a rablás azonban sajnos ma már elég 
szokványos jelenség. Gyakran találko-
zunk olyan hírrel, hogy valaki egy sötét 
utcában eltöltött séta után néhány po-
fonnal gazdagabban és egy pénztárcá-
val, telefonnal szegényebben tért haza. 
a következő eset azonban a fővárosi rab-
lásokat megszégyeníti. 

nincs enyhítő körülmény

szeptember 11-én (már maga a dátum is 
baljós) éjjel kettőkor egy helybeli fiatal 
lány sétált a sötét Móricz zsigmond ut-
cán az állomás bejárata felé. Mivel a te-
lepről tartott oda, nem sokkal azelőtt az 
aluljárón is áthaladt. akkor látta először 
a nála kicsit idősebb, húsz év körüli fia-
talembert. amikor a Mátyás király utca 
sarkához ért hirtelen megint felbukkant 
mögötte a biciklis, majd rávetette ma-
gát a halálra rémült lányra. Hátulról be-
fogta a száját, és berántot-
ta az árokba. ott többször 
is hasba szúrta a lányt egy 
késsel, akit csak az mentett 
meg, hogy a hűvös idő mi-
att vastag dzsekit vett fel, 
ami elnyelte a szúrások 
erejének nagy részét. a fér-
fi le akarta rángatni róla a 
farmert, de a lány sírva kö-
nyörgött, ezért letett erről és megelé-
gedett a lány táskájával. Még a biciklit 
is otthagyja a helyszínen, de mint utóbb 
kiderült ez csak annak a  polgárnak fon-
tos, akitől előzőleg ellopta. a nyomo-
zást a forró nyomos csoport kezdte meg, 
majd másnap a bűnügyi osztály folytat-
ta. a kitartó adatgyűjtés rövidesen meg-
hozta az eredményt, még nem ment le 

a nap, mikor a gyanúsított már zárkában 
gondolkodott az éjszakáról. a szembesí-
téskor a férfi ugyan sírva kért bocsána-
tot a megalázott, megszurkált és halál-
ra rémült lánytól, de ez nincs benne az 
enyhítő körülmények listájában. Bizo-
nyos, hogy több havi előzetes letartóz-
tatás után még sokévi börtön is várja az 
elkövetőt.

surranó

a surranó természetesen 
nem a honvédségnél és 
a rendőrségnél rendsze-
resített lábbelire utal, bár 
igaz, hogy ők hordanak 
ilyet. Magunk mögött hagytuk a nyarat, 
lassan felkészülhetünk a malacvisításos 
decemberre. nem úgy mint arra, mikor 
enyves kezek kotorásznak magánéle-
tünkben és személyes holmijaink kö-

zött. „az én házam az én 
váram”, mondják, és az 
ember úgy is érzi, hogy a 
saját lakásában biztonság-
ban alhat éjszaka. néhány 
hónapja viszont számos 
polgártársunk vallhat-
ja, hogy a nyugodt alvás 
a múlté. Egy ismeretlen – 
vállalva a lebukás kocká-

zatát – rendre olyan házakba surrant be 
éjszaka, ahol a lakók békésen aludtak. 
kihasználta, hogy a lakók a nyári me-
legben nyitva hagyták az ablakot és az 
erkélyajtót. szemrebbenés nélkül osont 
be a házakba és nagy lelkinyugalommal 
keresgélt. az egyik helyről például egy 
kézitáskát vitt el, benne pénz, iratok, 
személyes tárgyak, melyeknek a pótlá-

sa sokszor nem is lehetséges. nincs más 
megoldás, mint zárni minden ajtót és 
ablakot.

Hiszékenység

Lassan talán fel kellene adnom a re-
ményt, hogy bárki is megfogadja néha-
napján megfogalmazott tanácsaimat. 
Lapunkban és a Gemini televízió rendőr-
ségi rovatában is számtalan példa jelent 
meg azokra az esetekre, mikor gyanút-
lan, többségében idős emberek lakásá-
ra ismeretlenek érkeznek és különböző 
csalafinta indokokkal bejutva oda, ki-
csaltak vagy elloptak pénzt, esetleg más 
értéket. a napokban egy monori ház ka-

pujában jelent meg két 
„úriember”. Becsengettek 
és egy idős hölgy ballagott 
ki hozzájuk. Örömhírrel ér-
keztek, miszerint a hölgy-
nek szerencsés napja van, 
mivel az önkormányzattól 
kapott egy halom pénzt. 
az ajándékba kapott pénz 

nem jellemző mai világunkban, ezért 
meg is örült neki a hölgy, és gyorsan be-
terelte a házba a férfit, míg annak társa 
kint maradt az utcán. Miközben a kony-
hában folytatták az eszmecserét, az idős 
asszony hallott ugyan némi ajtónyikor-
gást, de nem gyanakodott.  a látogatás 
végén a férfi udvariasan elköszönt és tá-
vozott. Ezután nem sokkal a hölgy ész-
revette, hogy az előszobából eltűnt a 
táskája, benne körülbelül 200 ezer fo-
rinttal. a másik férfi ugyanis nem ma-
radt az utcán, hanem szétnézett a lakás-
ban, felkapta a táskát és huss… Higgyék 
el, a monori önkormányzat nincs olyan 
helyzetben, hogy csak úgy pénzeket kül-
dözgessen nyakra-főre, de ha így lenne, 
akkor se engedjenek be senkit a házba 
csak úgy egyszerűen! Hivatalos ember 
hivatalos passzussal jár, amit köteles fel-
mutatnia is, ha erre kérik. az egészséges 
bizalmatlanságot tehát soha se szégyell-
jük. Ha az járna a fejünkben, hogy „ciki” 
elkérni a papírokat egy jó kiállású, ma-

„Szemrebbenés 
nélkül osont be a 
házakba és nagy 

lelkinyugalommal 
keresgélt”

„Az egészséges  
bizalmatlanságot 

soha ne  
szégyelljük.”
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Gépjárművezető-képző kft.

tanfolyam indul október 3-án 17 órakor:
számítógéPes felkészítés kresz vizsgára

részletfizetési lehetőség
díjmentes elsősegélynyÚjtó tanfolyam

érdeklődni lehet: 
taBaC dohány, ajándék bolt, Monor, deák F. u. 2.

tel.: 06-29-414-708, 06-20-954-2708
okéV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu

gemini televízió
2200 Monor, kossuth L. u. 88/a.
Levélcím: 2200 Monor-2. pf.: 8.

T-MA péntekenként 21.30-tól élőben
telefon: 06-29-415-000

E-mail: geminitv@monornet.hu,  
5perctavkozles@monortel.hu,

t-ma@monornet.hu
telefonszámok:

06-29-413-511, 06-209-362-543, 06-209-844-447.
Adások az MTT képújság csatornán: 

szombat 17.00 óra  •  hétfő 15.00 óra  •  péntek 22.30 óra.

reklám- és referenciafilmek készítése az Ön igényei szerint.
geMini Televízió az Ön médiakapcsolata!

gabiztos embertől, gondoljunk arra is, 
hogy ezzel akár 200 ezer forintot is meg-
takaríthatunk. 

ingóságok

olyan apróságokról van szó, amelyek vi-
szonylag könnyen mozdíthatók. Ha az 
eredeti tulajdonosuk beleegyezése nél-
kül cserélnek gazdát, a lopás ténye is 
megállapítható. szeptember 12-én 11 
óra felé egy kerékpáros hölgy tolta az 
üzemanyag takarékos járművet az ut-
cán a vasútállomás környékén. a hát-

só csomagtartóban volt a táskája, amit 
egy ismeretlen fiatal hirtelen kikapott 
és ugyanazzal a lendülettel el is szaladt 
vele. 
 a táskában két mobiltelefon, iratok és 
nagyjából 60 ezer forint volt, valószínű-
leg nem sokáig, mivel a tolvajok hamar 
kiürítik a bűnjelet. tanulság? az most 
nincs, hiszen mégsem lehetünk olyan 
paranoiások, hogy minden holminkat 
magunkra kössük eltéphetetlen ragasz-
tószalaggal. 
 a következő esetben azonban már 
le lehet szűrni némi végkövetkezte-

tést. szeptember elején a Bocskai ut-
cában lévő pékség előtt parkolt le egy 
férfi a kocsijával. a kocsit azonban nyit-
va hagyta, mondván, hogy azonnal jön. 
Mikor visszaérkezett, bosszankodva ta-
pasztalhatta, hogy a kocsiból elvitték a 
kesztyűtartóban lévő pénztárcáját, ben-
ne a 40 ezer forintjával. Bezárni a kocsit 
csak egy mozdulat. iratokat pótolni több 
hét.
 zárásként csupán röviden egy hír. az 
ősz első hónapjának elején két polgártár-
sunk estefelé úgy döntött, hogy némely 
vitás kérdést magyar módra, virtusos lel-
kesedéssel intéznek el. törvényszerű, 
hogy minden harcnak van vesztese, de 
az már nem, hogy ezt a vesztes elisme-
ri. a vesztésre álló fél tehát valami előnyt 
akart szerezni, amit a közelben heverő 
vasvillában lelt meg. Felkapta a mező-
gazdasági szerszámot és rárontott a vi-
tapartnerre, aki rögvest felmérte a for-
dulatot, majd menekülőre fogta, de a 
fürge villás ember utolérte. 
 Mivel nem akarta halálra sebezni, 
ezért lejjebb célzott és abba a testrész-
be bökte a vasvillát, ahol az nem ütkö-
zött ellenállásba. a fenékbe szúrt férfit 
később a mentők, a villát mesterien ke-
zelő partnerét pedig a rendőrök vitték 
el. a vita okát nem ismerjük, az eljárás 
vége messze van.

Sipos Tamás
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Személyes tárgyainkat, pénzünket mindig úgy védjük, hogy azokhoz más tudtunk nélkül ne férjen hozzá



Monori Strázsa 

2007. október 1.

Sp
or

th
íre

k

24

Második alkalommal tartott bemuta-
tót a tiszakécskéhez közeli Lakitelek-
tőserdőn a monori Vénusz szinkron-
úszó csoport. 
 az augusztus 18-án huszonegy 
órakor kezdődő, közel félórás ese-
mény méltó lezárása volt annak az 
edzőtábornak, melyet első alkalom-
mal rendezett meg a fél éve alakult 
csapat. a tizenkilenc sportolóval 
két edző foglalkozott a napi három-
szor két, azaz hat órás edzések al-
kalmával. a kemény munka mellett 
a táborlakóknak azonban lovaglás-
ra, szórakozásra is maradt idejük. a 
vezetők az étrend kiválasztásának 
is különös figyelmet szenteltek, hi-
szen a heti menüt csupa vitamin-
dús finomságból állították össze pél-
dát mutatva ezzel a lányoknak, hogy 
az egészséges életmódban a rend-
szeres sportoláshoz az ételek gon-
dos szelektálása is hozzátartozik a 
táborral az volt az edzők célja, hogy 
az intenzív felkészülés mellett kö-
zös élményeket szerezve a szinkron-
úszók igazi csapattá formálódjanak. 
a záró bemutatóra meghívást kapott 
a Gemini televízió stábja is, így a té-
vén keresztül bárki bepillantást nyer-
het a csapat munkájába.
 Vénusz lányainak sikerült belopni 
magukat a helyiek szívébe, hisz jövő-
re visszavárják őket tőserdőre. 

(x)

Egyesületünkbe szeretettel várjuk 
az új jelentkezőket!

vénusz szinkronúszó Csoport
Hack Zsóka elnök
tel.: 06-70-245-9247
Parádi Nóra vezetőedző
tel.: 06-30-486-5340
E-mail: venus2007@freemail.hu

monori  
szinkronÚszók a tiszánál

ÚszásA Monori se nyári sikerei
országos úszóverseny

Gyula 2007. június 23-24.
kétnapos országos versenyen vettek 
részt a Monori sE legfiatalabb úszói.
 az itt elért eredmények megközelí-
tőleg a Magyar Úszószövetség hivatalos 
ranglistáit tükrözik. több mint 40 úszó-
klub közel 500 versenyzőjének részvéte-
lével zajlottak a futamok. 
eredményeink:
Bokros Blanka (2000) mellúszás: 10., hát-
úszás: 7., gyorsúszás: 6. hely.
Botka Anita (1999) mellúszás: 12., hát-
úszás: 4., gyorsúszás: 16. és 17. hely.
Botka Dóra (1999) mellúszás: 8., hátúszás: 
12., gyorsúszás: 3. és 6. hely.
Bacskai Attila (1999) mellúszás: 15., hát-
úszás 9., gyorsúszás: 9. és 15. hely.
Bokros Belián (1998) mellúszás: 38, hát-
úszás: 35, pillangóúszás: 19. hely.

cápa seregszemle

Országos Úszóverseny
2007. július 7-8., Békéscsaba
a Magyar Úszószövetség minden nyáron 
megrendezi a 11–12 éves korú úszóre-
ménységek országos versenyét. a rende-
zés jogát minden évben más-más vidéki 
város kapja. idén Békéscsaba adott ott-
hont a rangos versenynek, melynek szín-
vonalát jelzi, hogy már csak elért szint-
időkkel lehetett a versenyre bejutni. az 
úszósport jövőjét tekintve biztató, hogy 
így is 43 úszóklub közel 250 versenyzője 
vívta ki magának az indulás jogát. a ver-
seny eredményei megközelítőleg az or-
szágos ranglistát tükrözik az adott úszás-
nemekben és számokban. a Monori sE 
Úszószakosztályát Ponyi Péter képvisel-
te, aki saját egyéni csúcsait megjavítva 
minden számban az országos lista ele-
jén végzett.
eredmények:
100 m mellúszás, 10. hely, ideje: 1:29,15
200 m vegyes úszás, 14. hely, ideje: 2:55,66

200 m hátúszás, 17. hely, ideje: 2:57,49
800 m gyorsúszás 9. hely, ideje: 11:06,24
400 m vegyes úszás ,12. hely, ideje: 6:11,19
200 m mellúszás, 8. hely, ideje: 3:07,6

évadzáró országos úszóverseny

2007. július 28., Hódmezővásárhely 
a helyi városi uszoda adott otthont a 
szezon zárásaként megrendezett orszá-
gos úszóversenynek. Úszóink megérde-
melt pihenése és nyári vakációja előtt ez 
volt az utolsó nyári megmérettetés.
 Csernák Mariann tanítványai ismét 
méltón képviselték Monor városát az or-
szágos mezőnyben. a 300-nál is több in-
duló közül a  Monori sE 10 úszója össze-
sen 17 érmet szerzett!
érmeseink :
Bokros Blanka (1999) 50 m hátúszás 1.,  
50 m mellúszás 2., 50 m gyors 1. hely
Botka Anita (1999) 50 m hátúszás 1.,   
50 m gyors 3. hely
Botka Dóri (1999) 50 m hátúszás 2., 50 m 
mellúszás 2.. 50 m gyors 1. hely
Bacskai Attila (1999) 50 m hátúszás 1.,  
50 m mellúszás 3., 50 m gyors 1. hely
Városi Brigitta (1998) 50 m hátúszás 2.,  
50 m pillangó 3., 50 m mellúszás 2. hely
Bacskai Csilla (1996) 50 m mellúszás 3. 
hely
Ponyi Péter (1996) 50 m mellúszás 2.,   
100 m hátúszás 2. hely
 a fentiekből kitűnik, hogy úszóink 
hétről-hétre az ország több nagyváros-
ában szinte minden rangos versenyen 
részt vesznek. a sikeres felkészüléshez 
és az országos, valamint a nemzetközi 
versenyeken való nevezésekhez további 
szponzorok jelentkezését szívesen ven-
né az úszószakosztály! 
 a úszószakosztály támogatásával 
(szpon zoráció) kapcsolatban keresse 
az uszodában Cser nák Mariann vezető-
edzőt.

Monori Sportegyesület
Úszószakosztály

ÚJ SZOLGÁLTATÁS
KORB CSILLA KOZMETIKUS ÜZLETÉBEN:

 

MASSZÁZS  -   MASSZÁZS  -  MASSZÁZS  -  MASSZÁZS 
 

 Nyirok masszázs   2600 Ft/óra
 Tradicionálios thai masszázs  5500 Ft/2 óra
 Fogyasztó masszázs   2600 Ft/óra
 Cellulit elleni masszázs  2600 Ft/óra
 Frissítő masszázs   2600 Ft/óra

 

Érdeklődés és bejelentkezés:
 Gál Tibor masszőr
Tel: 06703840681

cím: Monor, liszt Ferenc u. 29.

krisTon inTiM TornA® 
A női problémák kezelésére, a nőiesség megőrzésére

a torna kifejezetten ajánlott:
Akaratlan vizeletvesztés (inkontinentia) megszüntetésére z
szél-, széklettartási és aranyeres elváltozás kezelésére z
A  szerelmi élet minőségének javítására,   z
a rejtett izomzat megerősítésére
sérves elváltozások, mint a hólyag-, húgycső-,  z
végbélsérv kezelésére
Méhsüllyedés megelőzésére, kezelésére z
várandóság alatt, szülést követően a gát megerősítésére z

bővebb információ és bejelentkezés:
orosz erika – kriston intim Torna tréner

Tel: 06704581702



Monori Strázsa

Ke
rt

-É
sz

   25

sövényeksokolDAlú zÖlD FAlAk

a telepítés előtt érdemes válaszolnunk né-
hány kérdésre: Mennyi időnk lesz a sövény 
karbantartására? Csak a belátást, vagy a 
fizikai áthatolást is szeretnénk gátolni? 
több méter magas növényfalat szeret-
nénk, vagy elég, ha jelezzük a terület hatá-
rát? Milyen növényből, milyen növénycso-
portból szeretnénk kialakítani a sövényt? 
 sorozatunk első részében a nyírt és a 
nyíratlan sövényeket mutatjuk be.

nyírt sövény

nyírt sövényt általában két terület elhatá-
rolására ültetünk. a nyírás hatására a sö-
vény besűrűsödik, így a legtöbb növényfaj 
esetében nem lehet átlátni rajta. Mivel az 
emberre jellemző szabályos formát alakí-
tunk ki belőle, ezért a  kert épített jellegét 
is hangsúlyozzuk. kisebb kertekbe azért is 
érdemes ezt a sövénytípust választanunk, 
mert rengeteg helyet megtakaríthatunk 
vele a nyíratlan sövényekhez képest. Leg-
inkább az apró levelű, metszést jól tűrő, 
idősebb résziről is megújulni képes nö-
vényeket használhatunk e célra. díszes 
virágzásra nem számíthatunk, ugyanis a 
rendszeres nyírással legtöbbször a virág-
rügyeket is levágjuk.
 nyírott sövényhez 
a következő növénye-
ket ajánljuk: fagyal fa-
jok (Ligustrum sp.), örök-
zöld puszpáng (Buxus 
sempervirens), közönsé-
ges gyertyán (Carpinus 
betulus), oszlopos nö-
vekedésű fenyőfélék 
(tuja, hamisciprus), ba-
bérmeggy fajták (Prunus 
laurocerasus).

nyíratlan sövény

nyíratlan sövényt ott ér-
demes telepítenünk, ahol 
kevesebb idő jut a rend-
szeres alakításra. neve el-
lenére a nyíratlan sövény 
is igényli a metszést, de 

növényfalhoz a gyorsan fejlődő cserjék 
esetében általában 2-4 év, míg a lassú nö-
vekedésűekhez (pl. puszpáng) ennek két-
szerese szükséges. természetesen besze-
rezhetők végleges méretű növények is, 
ám ezek ültetése csak néhány esetben in-
dokolt.
 ne feledkezzünk el a sövények gon-
dozásáról sem. a nyírott sövényt évente 
általában 2-3-szor kell alakítanunk attól 
függően, hogy milyen gyors az adott nö-
vényfaj hajtásnövekedése.  érdemes úgy 
időzíteni, hogy minden 10 centiméteres 
hajtásnövekedést kövessen metszés. so-
kan esnek abba a hibába, hogy a kívánt 
magasság minél gyorsabb elérése érde-
kében nem metszik vissza eléggé a fiatal 
sövényt. 
 Ez azonban visszaüt, mert a növények 
felkopaszodnak, a sövény kiritkul, ezért 
nem látja el feladatát. ilyenkor nem ma-
rad más hátra, mint a teljes visszavágás, 
amivel kezdődik minden elölről.
 sorozatunk következő részében a sö-
vények létesítésére legalkalmasabb nö-
vénycsoportokat vesszük sorra. Megis-
merhetjük a lombhullató, és a lomblevelű 
örökzöld fajokból, valamint a fenyőfélék-
ből teremtett sövények jellegzetességeit. 
olyan különlegességeket is bemutatunk, 
mint a virágos, a tarka, a madárbarát és a 
„szögesdrót” sövény. 

Papp János

A sövények díszítőértékükön túl sok más feladatot is ellátnak. 

ezt elegendő évente egy alkalommal el-
végeznünk, s ekkor is csak az idősebb, sé-
rült, esetleg beteg részeket kell eltávolíta-
nunk. a sövény végleges magasságának 
eléréséig azonban érdemes a hagyomá-
nyos sövényalakítási módot alkalmaz-
nunk, így tömöttebb formát érhetünk el. 
a nyíratlan sövények esetében számíta-
nunk kell arra, hogy a szélessége is igen 
nagy lesz, kivéve, ha oszlopos növekedé-
sű növényeket választunk. a sövénytípus 
előnye, hogy az alakítással nem metsszük 
le a virágrügyeket, ezért nem csak a nö-
vények lombjában, de virágaiban is gyö-
nyörködhetünk.
 a lomblevelű növények közül gyakran 
ültetik e célra a piroslombú japán borbo-
lyát (Berberis thunbergii Atropurpurea), a 
gyöngyvesszőt (Spirea) és az aranycser-
jét (Forsythia), a fenyőfélék közül pedig 
az oszlopos növekedésű tuja-, boróka-, és 
hamisciprus fajokat és fajtákat.

A türelem sövényt terem

a zöld sövényekhez türelem kell, hiszen 
idő kell ahhoz, hogy a kívánt magasságot 
elérjék. az általánosan elvárt két méteres 
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Fagyalból könnyen és gyorsan tömör zöld falat alakíthatunk ki

Az aranycserjesövény sok helyet foglal, 
de cserébe pazar virágzásával kárpótol 
minden tavasszal

 2007. október 1.
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rajtam kívül is biztosan sok anyuka 
küzd azzal a problémával, hogy ha elin-
dul valahova, akkor előre meg kell ter-
veznie az útvonalat. Vajon hol tudom 
nyugodtan tisztába tenni, megetetni 
a babámat? Vajon hova tudom tenni, 
hogy ne tegyen kárt semmiben és sen-
kiben, amíg innék egy csésze kávét? 
 Örömmel fedeztem fel a monori 
uszodában, hogy elkészült az új játszó-
sarok a gyerekeknek és persze a szü-
leiknek, ami rendkívül megkönnyíti az 
úszás utáni perceket. Ha már vége az 
órának, amíg anya vagy apa öltözik az 
öltözőben, addig a család többi tag-
ja a büfében egy üdítővel vagy kávé-
val várakozhat. a játszósarokban egy 
sok játékkal kiegészített játszószőnyeg 
várja a kis felfedezőket, a nagyobbak 
papírokkal és színes ceruzákkal telera-
kott asztal mellett tölthetik el tartalma-
san a várakozás perceit. az úszás után 
a gyerkőcök legtöbbször már fárad-
tak, nyűgösek és éhesek, ezért nehe-
zen viselik a hazautat. a kocsiban etet-

ni sok gonddal jár, az ember nem tud 
szemben ülni a csemetével, aki ráadá-
sul mindent összeken. Ez a játszósarok 
– az etetőszékkel – lehetőséget ad arra 
is, hogy nyugodt körülmények között 
megetethessük a gyermekünket, nincs 
maszatolás, nincs hiszti a kocsiban. teli 
pocakkal pedig az út is nyugodtabb, a 
babának, a mamának egyaránt. 
 sajnos, elég kevés ilyen baba-mama 
barát „sziget” van a nyilvános- és köz-
intézményekben, pedig biztos, hogy 
nagy lenne a kihasználtságuk. Vannak 
ugyan kivételek, de azért van még mit 
behozni. Ezért különösen köszönöm 
a kitalálójának és megvalósítójának, 
hogy ismét önzetlenül gondolt a gyere-
kekre és szüleikre!

Köszönettel:
Solymosi zalán lelkes anyukája

olvasói levél

 köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik férjem és édesapánk

Fűri Gábor
temetésén részt vettek, 

sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

  

köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik szeretett 

édesanyám, nagymamánk, dédink 
temetésén megjelentek, sírjára 
a szeretet virágait elhelyezték 

és mély gyászunkban osztoztak.
köszönet Dr. Rados Mária

 közreműködéséért.
Csabai Imre és családja

  

Ezúton mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik

Topolcsik Jánosné Molnár Ilona
szeretett édesanya, nagymama és  

dédnagymama temetésén részt vettek, 
sírjára a kegyelet virágait elhelyezték, 

és osztoztak mély gyászunkban.
A gyászoló család

köszönet-nyílvánítások
Házasságot kötöttek

sörös péter – Lajkó Bettina
szlanka zsolt – Bokros Györgyi

kovács józsef – Horváth Hajnalka

Monoron haltak meg

Borbás jános, kolompár László,  
acsai imre, Bágyi sándorné,  

Bernula istván, Gyenge imréné,  
kőszegi sándor, novák istván, 

polónyi józsefné, Czimrák jánosné, 
kovács jános.

állampolgársági  
esküt tettek,  
magyar állampolgárrá váltak

kiss Mária Magdolna, Molnos Márton, 
Molnos éva, Molnos Hunor, 

Lóránt Enikő, kun-Gazda zoltán, 
Fekete-nagy tibor, Fekete-nagy irén, 

Fekete-nagy zsolt, kelemen jolán

anyakönyvi hírek
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imPresszum

közleményéről valamennyi monori la-
kos értesül. az újság Monor honlapjá-
ról (www.monor.hu) címről is elérhető.
nettó hirdetési áraink
Méret színes Fekete-fehér
1/1 oldal 70 000 Ft 50 000 Ft
1/2 oldal   40 000 Ft 30 000 Ft
1/3 oldal 33 000 Ft 25 000 Ft
1/4 oldal 24 000 Ft 17 000 Ft
1/8 oldal 14 000 Ft 9 000 Ft
1/16 oldal 8 000 Ft 5 000 Ft
apróhirdetés - 40 Ft/szó
köszönetnyilvánítás  40 Ft/szó
Hirdetésfelvétel: szekerka jános, 
telefon: 06-30-467-7216
e-mail: szekerka.janos@monornet.hu
Apróhirdetés, köszönetnyilvánítás: 
polgármesteri Hivatal, i. emelet 112. szoba

hirdessen a strázsában!
Bármilyen kőműves munkát vállalok 
korrekt áron, garanciával.
tel.: 06-30-449-7783, 06-30-290-1180
Hűtőgépszerviz hétvégén is, nyug-
díjas kedvezmény, akciós lakásklíma 
szerelés. Hibabejelentés ingyen hívha-
tó zöldszámon: 06-80-625-625,  
06-20-467-7693
szürke pala olcsón eladó 
50 m2 befedésére. érdeklődés:  
Monor, petőfi u. 25. (kEyo üzlet)
zenebölcsi foglalkozások szerdán-
ként 10.30-tól a Művelődési Házban. 
tel.: 06-30-469-19-41, 06-56-789-154
dinamikusan fejlődő cég, távmunká-
ban végezhető, fogyasztói kör bővíté-
séhez munkatársakat keres. 
információ: 06-30-269-7750.

aPróhirdetés
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transzportbetonok teljes választéka • betonszállítás • betonszivattyúzás 
23 m-től 48 m-ig, igény szerint csőtelepítés • szaktanácsadás
minőségi tanúsítvány kiállítása • próbakocka vétel, - törés stb.

Továbbá cégünk magas színvonalon gyárt térköveket, útszegélyköveket és magasépítési elemeket. 
(Térkövek esetében bővebb információ: 06/30-535-8542, 06/29-547-282)

bugyi betonüzem Monor betonüzem központi iroda
2347 Bugyi külterület 2200 Monor, ady E. út 62. 1053 Bp. Ferenciek tere 2.
tel:  06/30-200-9990 tel:  06/30-200-9990 tel:  06/1-483-3550
Fax: 06/29-547-285 Fax: 06/29-547-285 Fax: 06/1-483-3545

Minőség és garancia

www.kavicsbeton.hu
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