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A gyermeKeK KevéSSé iSmeriK

Mint minden évben, idén is városi ünnep-
ség keretében emlékeztek meg Monor la-
kói az 1956-os forradalomról. 
 az eseményt ezúttal a Vigadó kulturá-
lis központ szervezte és bonyolította le. a 
sok éves hagyománytól eltérően az ünne-
pi műsort ezúttal nem a helyi iskolák diák-
jai, hanem hivatásos színtársulat profi színé-
szei adták elő. Hanzelik Andrea főszervező, a 
Vigadó ügyvezető igazgatója elmondta: az 
ötvenhatos forradalmat a gyerekek többsé-
ge kevésbé ismeri, mint az 1848-49-es törté-
néseket, ezáltal kevésbé értik az események 
közti összefüggéseket, nem érzik annyira át 
az egyszerre felemelő és tragikus esemé-
nyek hangulatát. Ezen megfontolások alap-
ján jutottak arra az elhatározásra, hogy a 
tavalyi évhez hasonlóan felnőtt színészek 
közreműködésével bonyolítják le az ünnepi 
megemlékezést, míg a március 15-i műsor-
ral továbbra is a helyi iskolák készülnek. 
 az eredeti elképzelés szerint az ünnep-
ség helyszíne a főtéri református templom 
melletti ötvenhatos emlékmű lett volna. 

a 22-én kezdődő, és 23-án délelőtt is foly-
tatódó eső miatt azonban utolsó pillanat-
ban változtatni kellett a helyszínen, így a 
műsort végül a nemrégiben szépen felújí-
tott Művelődési Házban tekinthette meg a 
közönség. a meglehetősen barátságtalan, 
esős, borús, szeles időjárás ellenére mégis 
sokan eljöttek a közös megemlékezésre: a 
monori iskolák diákjai valamint a felnőtt la-
kosság is szép számmal megjelent. 
 Először a szabad Ötletek színházának 
visszaemlékezésekből, versekből álló mint-
egy negyven perces előadása idézte fel az 
ötvenegy évvel ezelőtti eseményeket, majd 
Pogácsás Tibor, Monor város polgármestere 
mondott ünnepi beszédet. az időközben 
rövid időre elálló eső lehetővé tette, hogy 
a kivonuló közönség az ötvenhatos emlék-
mű megkoszorúzásával tisztelegjen az ál-
dozatok emléke előtt. a város vezetősége, 
intézmények, civil szervezetek képviselői, 
valamint magánszemélyek helyezték el az 
emlékezés koszorúit és mécseseit.

Nagy Renáta

Festő, szobrász, gyógypedagógus, rajzta-
nár és fiatal tehetségek gondozója. Örök-
mozgó és fáradhatatlan. személyiségének 
sokszínűsége, ki nem fogyó energiája nem 
csak mindennapi munkájában mutatkozik 
meg, hanem visszaköszön alkotásaiban, 
sőt, otthona is olyan, mintha egy hatal-
mas anka Margit festménybe csöppen-
nénk. a fiatal festő- és szobrászművésznő 
hat éve költözött Budafokról a Monor mel-
letti Csévharasztra.
Monori Strázsa: Családi hagyományt kö-
vettél, amikor az ecset után nyúltál?
Anka Margit: nem, a barátnőm hatására 
iratkoztam be az általános iskola rajzszak-
körére, mellette pedig a nádasdy kálmán 
Művészeti iskola rajz-festészet szakos ta-
nulója lettem. közben országos gyermek 
rajzversenyen értem el sikereket, amiken 
felbuzdulva a Mészáros kálmán Művésze-
ti kör tagja lettem. itt felfigyelt rám janzer 
Frigyes szobrász tanár, akinek hatására az 
érdeklődésem a szobrászat felé fordult. a 
legbüszkébb a kétszer elnyert savoyai je-
nő-díjra vagyok. az országos média is hírt 
adott a díjról, aminek köszönhetően még 
többen felfigyeltek a tevékenységemre. 
•  Ki az a Mester, aki művészetedre a  leg-
nagyobb hatást gyakorolta?
•  Ha  festek,  nagyon  sokszor  eszembe 
jut Kopek Rita festőművésznő, aki felvé-
telire készített fel. Ha pedig szobrot ké-
szítek, és egy pontnál leragadok, mindig 
janzer Frigyes tanár úr szavai csengenek 
a fülemben. a családomból is szeretnék 

Ünnephez méltó hangulatban zajlott az október 23-i megemlékezés.
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KÖZÜL?

Folytatás a 22. oldalon

Beszélgetés Nádasdi Tamásné Anka 
Margit szobrász- és festőművésszel.

Változó rendszerek – változó megítélések



testület

a napirendek tárgyalása előtt, a „Monor 
közbiztonságáért díj” kitüntetést adta át 
Pogácsás Tibor polgármester Gavalecz At-
tila rendőrzászlósnak. a kitüntetettet elkí-
sérte Kelemen József rendőrkapitány is, aki 
néhány szóban megköszönte a képviselő-
testületnek a rendőrség támogatását. El-
mondta, hogy a rendőrségnek szüksége 
van a képviselő-testület és a lakosság segít-
ségére is, hogy munkájukat minél eredmé-
nyesebben tudják végezni, ezáltal a város 
közbiztonsága is javuljon.

interpellációk

Szőnyi Sándor képviselő a Vörösmarty utca 
16. szám alatti ingatlan ügyében szólalt fel. 
Elmondta, hogy amikor a szabályozási ter-
vet készítették, akkor eredetileg utat ter-
veztek oda, de a tulajdonos kérésére elte-
kintettek ettől. a kérés csupán az volt, hogy 
jegyeztessen be szolgalmi jogot, hogy ott 
árok készülhessen a környék csapadéká-
nak elvezetésére. Ez a mai napig nem tör-
tént meg. a tulajdonos most több köbmé-
ter földdel feltöltötte a telket, ezért ott a víz 
nem tud elfolyni. 
 Jánosovits Miklós képviselő a szemét-
szállítás változásairól kérdezte a polgár-
mestert, amire pogácsás tibor írásban vá-
laszol. (a hulladékszállításról bővebben is 
szólunk lapunk 5. oldalán.)

Beszámolók, tájékoztatók

a hivatal írásban számolt be a parlagfűirtási 
operatív program teljesítéséről, a hulladék-
gazdálkodási terv felülvizsgálatáról, vala-
mint a gyepmesteri feladatok ellátásáról.
 az elfogadott parlagfűirtási operatív 
programot, ha nem is maradéktalanul, de 
sikerült végrehajtani. Láthatóan kevesebb 
volt a parlagfű a városban, mint az előző 
években. Ez nagyon fontos, hiszen a statisz-
tikai adatok kimutatták, hogy egyre többen 
szenvednek az allergiától. Még jobb ered-
ményt lehetne elérni, ha mindenki szívügy-
ének tekintené a parlagfű elleni védeke-
zést. Mint annyi más ügyben, itt is érvényes, 
hogy a megelőzés hatékonyabb, mint ké-
sőbb az irtás.
 a gyepmesteri feladatok ellátását is po-
zitívan értékelte a képviselőtestület. Látha-
tóan sokkal kevesebb a kóbor eb a város-
ban. Ebben az évben eddig összesen 97 
kóbor állatot fogtak be.
 a testület elfogadta a gyermekek nyári 
időszakban történő napközbeni ellátásáról 
szóló tájékoztatót. a határozatban köszö-
netüket fejezték ki az ellátását biztosító ci-
vil szervezeteknek, oktatási intézmények-
nek és segítőknek.

Újabb kerékpárutak

a képviselők döntöttek, hogy újabb kerék-
párút építéséhez nyújtanak be pályázatot. 
nevezetesen a kistói úton az aluljáró és 
szélmalom utca közötti szakaszára, illetve 
az ady Endre úton a Madách utca és kazin-
czy utca közötti szakaszára. az önrész biz-
tosításáról később hoznak határozatot. 

Pályázatok

a tűzoltóság kérésére gépjármű fecskendő 
felújítására, valamint az országúti gyors-
beavatkozó műszaki mentőszerre is pályá-
zik az önkormányzat, amihez 20% önrészt 
biztosítanak a 2008. évi költségvetésben.
 a képviselőtestület a téli útüzemelte-
tésre meghívásos pályázat kiírásáról hatá-
rozott. senki nem tudja előre megmonda-
ni, hogy milyen tél várható, így nehéz volt 
dönteni arról, mi lenne a jobb az önkor-
mányzatnak: ha átalánydíjat határoznak 
meg, ha esetenként fizetnek, vagy ha a 
kettőt vegyítik. Végül úgy döntöttek, hogy 
mind a három variációt benne hagyják a 
pályázati kiírásban.

Hiányoznak a játszóterek

nem sok játszótér van a városban annak 
ellenére, hogy az önkormányzat az utób-
bi években sok pénzt áldozott arra, hogy a 
törvényi előírásoknak megfelelő játékokat 
vásároljon. Ma a játszóterek – ahogy ezt a 
felméréskor készült képek is bizonyítják – 
használhatatlanok. 
 senki nem gondolja, hogy azok tették 
tönkre, akiknek épült, hiszen az apró gyer-
mekek képtelenek erre. nagyon szomo-
rú, hogy azok, akik erőfitogtatásból tönk-
retették a mindannyiunk pénzéből épült 
játszószereket, nem gondoltak arra, hogy 
esetleg bánatot okoznak azoknak, akik-
nek készült. arra sem, hogy talán egyszer 
nekik is lesz gyermekük és ők is szívesen 
játszanának valahol. sőt, azt sem vet-
ték figyelembe, hogy a megrongált játék 
esetleg tragédiához is vezethet. az Erzsé-
bet királyné úton lévő játszóteret teljesen 
meg kell szüntetni, mert életveszélyesek a 
játékok. Egyedül az uszodánál lévő játékok 
használhatók. 
 a képviselő-testület úgy rendelkezett, 
hogy az életveszélyes, használhatatlan já-
tékokat lebontatja, a még használhatókat 
is elszállítják felújításra. 
 nem tudni mikor lesz rá megint több 
millió forint, hogy felépíthessenek egy 
játszóteret, de tervezik, hogy a városköz-
pontban zárható, őrizhető helyen létesíte-
nek egyet.

KevéS, de fAJSÚLyoS nAPirend
Az októberi ülésen – az egy hónappal ezelőttihez képest – nem volt sok 
napirend, azok viszont annál fajsúlyosabbak voltak.

Monori Strázsa 
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a hatósági főállatorvos ebzárlatot és 
legeltetési tilalmat rendelt el a 2007. 
október 6-tól november 2-ig terjedő 
időszakra. az ebzárlat 2007. november 
3-án feloldásra kerül.
az ebzárlat tartama alatt:
•  a tartási helyén minden kutyát és 
macskát elzárva, illetőleg a kutyákat 
megkötve úgy kell tartani, hogy azok 
más állattal vagy emberrel ne érintkez-
hessenek, a zárt udvarban a kutyák el-
zárását vagy megkötését mellőzni le-
het, ha azok onnét nem szökhetnek ki,
•  a kutyát tartási helyéről csak pórá-
zon vezetve, és szájkosárral szabad ki-
vinni,
•  a település területéről kutyát vagy 
macskát csak a hatósági állatorvos 
kedvező eredményű vizsgálata után és 
engedélyével szabad kivinni,
•  vadászebek, fegyveres erők és testü-
letek ebei, használatuk idejére mente-
sek a korlátozás alól,
•  pásztorebeket szájkosárral ellátva 
szabad az állatok őrzésére alkalmazni,
•  a helyi polgármesteri hivatal köte-
les az ebzárlat idején, a szabadon talált 
kutya és macska befogásáról, állami 
kártalanítás mellőzésével, intézkedni.

Ebzárlat

a Városfejlesztési és környezetvédelmi 
Bizottság, a Monor Városi Önkormány-
zat képviselőtestülete szervezeti és 
Működési szabályzatában kapott felha-
talmazás alapján, úgy határozott, hogy 
a Fónyad dezső utcán, valamint a pás-
kom utcán közlekedőknek elsőbbséget 
biztosít. a két utcára merőleges utcák-
ban a megfelelő táblákat hamarosan 
kihelyezik. az intézkedésre azért volt 
szükség, mert a krEsz szerinti jobbkéz-
szabályt a közlekedők nem tartották 
be, ebből több baleset – nemrégiben 
halálos is – történt.
 az Erzsébet királyné utca és a vas-
útvonal közötti részen lévő következő 
utcákra zsákutca táblák kihelyezéséről 
döntött a bizottság:
•  Szabó Ervin utca a Munkás utcától a 
vasút felé,
•  Munkás utca Ipar utca felöli ága,
•  Liszt Ferenc utca a Munkás utca felé,
•  Táncsics Mihály utca,
•  Forgách utca a Madách utcától,
az intézkedésre azért volt szükség, 
mert több lakossági bejelentés érke-
zett, miszerint többször behajtanak a 
szűk utcába teherautók, kamionok, de 
megfordulni nem tudnak. Egy lakosnak 
már a kerítését is összetörték emiatt.

Forgalmi rEnd változások



Új rendelőintézet

a képviselő-testület felhatalmazást adott 
a polgármesternek és a jegyzőnek, foly-
tassanak tárgyalást az egészségügyi alap-
ellátást szolgáló rendelőintézet építése ér-
dekében. 
 Egy befektető kereste fel a város veze-
tését, hogy egy nagy alapterületű patika 
megépítésével együtt felépítené a rende-
lőintézetet is. találtak erre alkalmas terüle-
tet is a kenderes-alján, a szakorvosi ren-
delőintézet közelében. Ha megvalósul, 
lehetőség nyílik rá, hogy a jelenleg három 
épületben működő járóbeteg szakellátás 
is egy épületbe kerüljön. 

Hiányos költségvetés

többször olvashattak már arról, hogy az 
önkormányzat nehéz anyagi helyzetben 
van. évek óta egyre kevesebb állami tá-
mogatás érkezik az intézmények működ-
tetéséhez. Ebben az évben, főleg az év 
első felében, komoly likviditási gondokkal 
küszködött a város. a működési bevételek 
nem fedezték a kiadásokat, így 71 millió Ft 
körüli hiány keletkezett. 
 az idei évben az iparűzési és a kommu-
nális adó, valamint az állami szja együt-
tesen sem fedezi a béreket és a dologi ki-
adásokat. a jövő évi állami költségvetési 
tervezet szerint 6%-kal kevesebb pénzt 
kapnak az önkormányzatok, ami tovább 
növeli a hiányt, emellett várhatóan az 
energiaárak is drasztikusan emelkedni 
fognak. több fórumon is elhangzott, hogy 
a csökkenő önkormányzati támogatásról 
azt nyilatkozták felelős vezetők, hogy ezt 
majd az EU-s források pótolják. 
 az EU-s pályázatokat azonban nem le-
het működésre fordítani, hanem csak fej-
lesztésekre, továbbá minden forráshoz 
saját erőt is biztosítani kell, sőt több eset-
ben a teljes összeget meg kell előlegez-
ni. Ezeket figyelembe véve az önkormány-
zat vagy jelentősen csökkenti a működési 
költségeket, vagy jelentős helyi adóeme-
lést hajt végre, de mindenképpen lépése-
ket kell tennie a hiány rendezésére.

Központosított intézmények

a megoldáson hónapok óta dolgozik a hi-
vatal. külső szakértőt is segítségül hívtak, 
hogy vizsgálja át az önkormányzat intéz-
ményrendszerének mű ködését, gazdál-
kodását, tegyenek javaslatokat a módo-
sításokra. az elkészült anyagot független 
könyvvizsgálóval is felülvizsgáltattak. a 
szakvélemények alapján összeállítottak 
egy csomagot.
 Lényegesen szigorúbb és központosí-
tottabb irányítással kell a továbbiakban 
dolgozni, az intézmények gazdálkodását 
is teljesen át kell alakítani. több település 
már ez év elején központosította az intéz-
ményeket.

Monori Strázsa
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 a testületi ülést megelőzően a pénz-
ügyi Bizottság hosszasan tárgyalta az elő-
terjesztést és több javaslatot is tett a kép-
viselőtestület felé. a testület a javaslatokat 
elfogadta és döntött arról, hogy az intéz-
ményeknél – a tűzoltóság kivételével – 
létszám-stopot rendel el, csak a képvi-
selő-testület egyedi döntése után lehet 
álláshelyet betölteni. az általános iskolák 
gazdasági önállóságát megszünteti.
 az intézményi étkeztetésen is változ-
tatni kell. az a tapasztalat, hogy amelyik 
önkormányzat saját maga látja el az ét-
keztetési feladatot, ott egy nagy közpon-
ti konyha főz. a városban működik konyha 
a bölcsődében, az Öno-ban, a katona úti 
óvodában és a jászai Mari téri általános is-
kolában. 
 a racionalizálás érdekében a testület 
úgy határozott, hogy közbeszerzési kiírást 
készíttet a jászai Mari általános iskola fő-
zőkonyhájának kapacitásbővítésére, ki-
dolgoztatja a konyha és az iskola költsége-
inek dokumentált szétválasztását.

Szigorú jövő évi költségvetés

a már említett állami támogatás csökke-
nés, a várható béremelés – amelynek fe-
dezetét az önkormányzatnak kell biztosí-
tani – összességében elég súlyos helyzetet 
teremt a jövőben. az önkormányzatnak a 
jövő évi költségvetést és a jövő őszi tanév-
kezdést nagyon komolyan át kell gondol-
nia. 
 nagyobb volumenű ellenőrzésekre is 
számíthatnak az önkormányzatok a jö-
vőben. a vizsgálatok jelen pillanatban is 
folynak az intézményekben. Egy végleges 
anyagot és a belső ellenőrzési megállapí-
tásokra való reagálást a novemberi képvi-
selő-testületi ülésre terjesztik elő.
 a polgármesteri jelentés napirend ke-
retében tájékoztatót vitattak meg a Fő-
tér átépítéséről, amely az akcióterv része. 
döntöttek arról, hogy a női alakot ábrá-
zoló szobrot – az alkotó művész hozzájá-
rulásával – áthelyezik a tér másik felére. a 
továbbiakban fedezetet határoztak meg 
kötelezettségvállalásokra.

Nagy Lajosné összeállítása

Monor Városi Önkormányzat képvise-
lőtestülete soron következő nyilvános 
ülését 2007. november 8-án (csütörtö-
kön) 14.00 órakor tartja a Városházán.
tervezett napirendi pontjai:
1.) interpellációk
2.) a 2008. évi költségvetési koncep-
ció elfogadása
3.) Beszámoló az Önkormányzat 2007. 
évi költségvetésének három ne gyed-
éves teljesítéséről
4.) nevelési-oktatási intézmények 
költ ség vetésének módosítása
5.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek
6.) polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és in-
tézkedésekről, valamint a lejárt határ-
idejű testületi határozatok végrehajtá-
sáról
Zárt ülés keretében:
1.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályáza-
tok elbírálása

napirEndi pontok októbErbEn

a városban elhullott állatok tetemé-
nek és a kóborló állatok elszállítását a 
következő telefonszámokon lehet kér-
ni, illetve bejelenteni:
Herczig József az állatmentő szolgálat 
vezetője: 06-20-964-3025, 
Bokros Károlyné ügyintéző:
06-29-412-215/158
Városüzemeltetés: 06-29-412-059 

gyEpmEstEr

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

Egy befektető 4 esőbeállót készített 
el a városban. Ígérete szerint tavaszig 
újabb 6 buszmegállóban építi meg 
ezeket a szerkezeteket. Ezzel régi vá-
gya teljesül a busszal utazóknak, hi-
szen az építmény megvédi a várakozó-
kat az időjárás viszontagságaitól. Csak 
remélni tudjuk, hogy a jelenlegi álla-
potukban sokáig megmaradnak, nem 
esnek áldozatul a vandáloknak.

EsőbEállók

a képviselő-testület döntése szeint, 
2008. január 1-től a kéményseprő-ipa-
ri szolgáltatást a városban, a Monor 
Uszoda kht. Városüzemeltetése látja 
el. a szolgáltatással kapcsolatos ren-
deletet a következő üléseken fogad-
ja el a képviselőtestület. a szolgáltatási 
árak nem változnak.

kéménysEprés
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Beszámoló

A SegíTŐ, TámogATó  
KÖZALAPíTvány műKÖdéSe

kitüntetés

a díj adományozására javaslatot tehet a 
polgármester, a települési képviselő, a ci-
vil-, a társadalmi- és a tömegszervezetek 
és az önkormányzati intézmények. a díjat 
rendőrök, polgárőrök, tűzoltók, polgári 
védelemben dolgozók, vagy munkájukat 
segítő személyek, illetve közösségek kap-
hatják meg. Ebben az évben két javaslat 
érkezett. a képviselő-testület szeptem-
beri ülésén döntött. a díjat Gavalecz At-
tila rendőrzászlósnak ítélte oda, melyet a 
város polgármestere az októberi ülésen 
ünnepélyes keretek között adott át.
 Gavalecz attila 1989. szeptember 1. 
óta teljesít szolgálatot a Monori rend-
őrkapitányságon. Vezetői véleménye sze-
rint munkáját folyamatosan kiemelke-
dő színvonalon, messze az átlagon felüli 
hivatástudattal teljesíti. Fő feladata a la-
kosságot leginkább irritáló bűncselekmé-
nyek közül a betöréses lopások nyomozá-
sa. 
 az elmúlt egy évben 213 esetben fe-
jezett be eredményesen nyomozást. te-
vékenységének köszönhetően a bűncse-
lekmények közül a felderítettek száma 
jelentős mértékben emelkedett. Munká-
ját jellemzi az is, hogy a sértettek lopási 

monor KÖZBiZTonSágáérT
Monor Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 11/2001. (IV. 30.) számú 
rendeletével „Monor Város Közbiztonságáért Díj”-at alapított, amelyet első 
ízben 2001-ben ítéltek oda. 

tisztelettel meghívjuk a december 
1-én és 2-án a Gomba tete-pusztán 
megrendezésre kerülő MikULás  
kUpa kutyafogathajtó versenyre. 
 a verseny szombaton 11 órakor, va-
sárnap 10 órakor kezdődik. a verseny 
első napján 14 órakor megérkezik a 
Mikulás bácsi is, akinek zsákjában min-
den kutyát szerető gyermeknek lesz 
valami meglepetés. a kutyákat szerető 
felnőtteket és gyermekeket sok szere-
tettel várjuk!

felvilágosítás:
Lendvai Zoltán: 20/914-3137
Köffer Lajos: 20/997-1299

mEghívó

Monor Város Önkormányzata pályá-
zat útján értékesíti a tulajdonát képe-
ző alábbi társasházi albetétekben nyil-
vántartott, nem lakás céljára szolgáló 
helyiséget:
Cím: Monor, Petőfi s. u. 12. 
Helyrajzi szám: 2452/a-2
terület: 60,6 m2

igényelt legalacsonyabb vételár: 
9 500 000 Ft+áfa
a helyiség előzetes bejelentkezés alap-
ján tekinthető meg. pályázati ajánla-
tokat zárt borítékban, 2007. november 
8-án 12 óráig lehet leadni a polgármes-
teri Hivatal központi iktatójában. a kép-
viselő-testület a soron következő, 2007. 
november 8-i ülésén határozattal dönt 
a benyújtott pályázatokról.

Bővebb felvilágosítás:
Monor Város polgármesteri Hivatal 
(2200 Monor, kossuth L. u. 78-80.) Mű-
szaki irodájának 120-as irodájában, 
Bokros Károlyné ügyintézőnél ügyfélfo-
gadási időben személyesen, vagy mun-
kaidőben telefonon: (29) 413-119/158

pályázati kiírás

az alapító okiratban foglaltak és az szMsz-
ben előírtak szerint végeztük segítő tevé-
kenységünket.  
 jó kapcsolatot ápolunk és folyamato-
san biztosítjuk támogató segítségünket a 
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 
részére. a város civil szervezeteivel, a Mál-
tai szeretetszolgálattal, a roma kisebbsé-
gi Önkormányzattal, az iskolákkal és óvo-
dákkal folyamatos és kiegyensúlyozott 
kapcsolatot tartunk, közös programokat 
szervezünk.
 alapítványunk 2006-ban is az előző 
évekhez hasonló formában és módon foly-
tatta a „játszóház” szabadidős program-
ját, összesen négy alkalommal. a program 
célja a szabadidő értelmes és hasznos el-
töltése a családokkal, valamint a családok-
ban élő és a hátrányos helyzetű gyerme-
kekkel. 
 tavalyi kiemelt programunk volt a kö-
zös gyermeknap szervezése a Magyar Mál-
tai szeretetszolgálattal, ahol közös játszó-
házat és kézműves fogalkozást tartottunk. 

2006. január 1-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra.

szintén a játszóház keretében adtunk ka-
rácsonyi ajándékcsomagokat a halmozot-
tan hátrányos helyzetű családoknak.
 az alapítványnak vállalkozás jellegű 
bevétele és kiadása nem volt.
 az adózó állampolgárok által az ala-
pítvány részére felajánlott 1 %-ot, vagyis 
52 168 Ft-ot az alapítvány működésére, 
játszóház programunk költségeire fordí-
tottuk. köszönjük az adózó állampolgárok 
segítségét!

Bazsik Ferencné kuratóriumi elnök

Megnevezés Összeg

nyitó tétel: 227 068 Ft

Bevételek folyó évben 120 011 Ft

kiadások folyó évben 111 554 Ft

záró pénzeszközök 235 525 Ft

Mérleg főösszege 236 000 Ft

Banki lekötés 200 000 Ft

Folyó számla 36 000 Ft

lakástextil
métEráru-rövidáru

látogasson el hozzánk,
óriási választékkal

várjuk kedves vevőinket!
Monor,

Bajcsy Zs. u. 1.
tel.: 06-29-417-388

Üllő, kossuth l. u. 1.
tel.: 06-20-410-8655

06-29-320-067

kára az esetek nagy részében – legalább 
részben – megtérült. a betöréses lopások 
mellett, jelentős szerepet vállalt a rablá-
sok felderítésében is. közreműködésének 
köszönhető, hogy a Lottózó-rablás, és a 
vonatokon történt rablások tetteseit is el-
fogták.
 a bűncselekmények felderítésén túl a 
megelőzésben is jelentős munkát vállal. 
Munkastílusára jellemző, hogy sokszor a 
szabadidejét, pihenőnapját is feláldozza 
egy-egy ügy megoldása érdekében.
 Vezetői véleménye szerint is példa-
ként szolgál munkája a kollégái előtt. 

Gavalecz Attila rendőrzászlós
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a képviselőtestület több évvel ezelőtt úgy 
döntött, hogy Monor Város is csatlakozik a 
duna-tisza-közi térségi regionális Hulla-
déklerakó rendszerhez. a jelenlegi szemét-
bánya rövidesen betelik, az üzemelteté-
si engedély 2007. október 31-ig szól, de az 
év végéig meghosszabbítható. Új hulladék-
lerakó nyitásához rendkívül szigorú környe-
zetvédelmi szabályoknak kell megfelelni. 
nagyméretű hulladéklerakó üzemeltetése 
minimum 100 ezer lakost lefedő területen 
célszerű. Monor külterülete elég kicsi, ezért 
nem lehetne találni erre alkalmas helyszínt. 
Ha lett is volna, a városra negatív környe-
zetvédelmi hatásokat fejtett volna ki, ezért 
a képviselőtestület úgy döntött, hogy nem 
tervezi saját hulladéklerakó létesítését.
 a duna-tisza-közi regionális Hulladék-
lerakó rendszer EU-s forrásból épül 48 ön-
kormányzat összefogásával, 320 ezer lakos 
hulladékát kezeli és fogadja be. a rendszer 
megépítése majdnem két évet késett. a le-
rakó megnyitását összekötik egy szelektív 
hulladékgyűjtő kialakításával, amely már sok 
helyen elterjedt az országban. Ez nem olcsó, 
sajnos a szállítási költségek is nőni fognak, 
hiszen Ceglédre kell vinni a hulladékot. 
 a monori hulladéklerakót a város bezár-
ja és a tervek szerint helyreállítja a környe-
zetét. Mellette alakítanak ki egy hulladék-
udvart, kapcsolódva a ceglédi lerakóhoz. 
Ez ad lehetőséget arra, hogy a szelektív hul-
ladékgyűjtőbe nem helyezhető, kis meny-
nyiségű lakossági hulladékot – például a 
gimiabroncsot, az akkumulátort, vagy a 
zöldhulladékot – ide helyezzék a lakosok. 
 a tervezéskor egy zöldhulladék felhasz-
nálásra alkalmas komposztáló telepet is 
terveztek nagykőrösön, de nem valószínű, 
hogy Monorról a lakosság oda fogja szállíta-
ni, ezért a szolgáltató kÖVáL zrt. keresi an-
nak lehetőségét, hogy ezt a zöld hulladékot 
hogyan lehetne helyben feldolgozni. 

 a társult települések közül egyedül 
albertirsa nem fogadta el azt a kidolgozott 
koncepciót, amit Monor Város Önkormány-
zata a szeptemberi ülésen jóváhagyott, és 
felhatalmazta a polgármestert az aláírásá-
ra. Ha az önkormányzati tulajdonban lévő 
részvénytársaság nem alakul meg az idei év-
ben, akkor január 1-től a rendszer nem indul-
hat be, aminek olyan következménye lehet, 
hogy az EU a támogatást visszavonhatja.
 az irányító hatóságnak is nagy felelőssé-
ge van a programban. a szakmai előkészí-
tést végező szakértők nem hozták abba a 
helyzetbe az önkormányzatokat, hogy köny-
nyedén, már az év elején dönthessenek. kö-
zel 250 millió forintot költöttek a rendszer 
és a szelektív gyűjtés propagálására és 
megismertetésére, azonban sem a lakoso-
kat, sem az önkormányzatokat nem tájé-
koztatták érdemben a projekttel kapcso-
latban az elmúlt években. 
 a képviselő-testület elfogadta a hulla-
dékgyűjtő szigetek kijelölését. a gyakorlat 
dönti el, hogy megfelelőek-e ezek a helyszí-
nek, ezért elképzelhető, hogy fél év múlva 
felülvizsgálatra kerülnek a szigetek, és eset-
leg máshová helyezik át őket. 
 a monori hulladéklerakó üzemeltetője és 
a lakosság között jó volt az együttműködés 
annak érdekében, hogy ne a város határába 
kerüljön ki a háztartási hulladék. soha nem 
ellenőrizték szigorúan, ha valaki naponta 
naponta 1 m3-nél több hulladékot vitt oda. 
Erre a jövőben nem lesz lehetőség, nagyon 
nagy odafigyelést igényel, hogy megakadá-
lyozzák a város határának szeméttel történő 
elborítását. rá kellene végre jönni minden-
kinek, hogy a saját szemetének szabálysze-
rű eltakarításáért mindenki maga felel.
 Ezt a felelősséget kellene erősíteni, hi-
szen ha a környező országokban meg tud-
ják tenni, itt is lehetséges.

Zika

Már az előző lapszámunkban említettük, hogy válozások várhatók a szemét-
szállításban. A képviselőtestület októberi ülésén Pogácsás Tibor polgármes-
ter bővebben szólt a hulladékszállítás várható kihatásairól.

a Monori Művelődési központ a „He-
lyi igényeken alapuló felnőttképzési mo-
dell kialakítása a Monori kistérségben” 
program keretében  EU finanszírozású, 
ingyenes tanfolyamot szervez
PályaorientáCiÓ címmel.
 a képzés célja a sikeres pályaválasz-
tás elősegítése, az elhelyezkedés meg-
könnyítése, reális karriertervezés.
 a tanfolyam során az érdek-
lődő hallgatók megismerhetik a 
munkaerőpiaci lehetőségeket, a mun-
kavállaláshoz szükséges jogi informá-
ciókat, fejlesztik önismeretüket, önér-
tékelésüket.
 kommunikációs gyakorlatok, állás-
keresési technikák révén növelhetik 
érvényesülési lehetőségeiket.
részletes információ és jelentkezés: 
Monori Művelődési központ
2200 Monor, kossuth L. u. 84.
(Helytörténeti kiállítóterem)
06-29/413-212, 06-30/476-9569
Határidő: 2007. november 5.
korhatár nélkül minden érdeklődőt 
szeretettel várunk, akinek szüksége 
van a pályaorientáció tanfolyam kínál-
ta ismeretekre!

értékünk az EmbErkörnyezetvédelemSZeméT KérdéSeK

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 mellé-
ken.

tElEkingatlanok Eladók!

Üveges és képkeretező
Ivánszki Zoltán

nyílászárók, tükrök, bútorüveg, 
polcok üvegezése Biztosításra is!

Biztonsági fóliázott és edzett üvegek, gravírozások, 
egyedi elképzelés alapján rendelhetők.

képkeretezés több mint 200 féle keretmintából.
tiffany

rendelésfelvétel:
2200 Monor, katona József u. 37.

tel.: 06-30/214-7167; 06-29/769-076

vizitdíj, dobozdíj nélkül!
élj egészségesen, gyógyulj meg

akár gyógyszerek nélkül, 
a természet erejétől, kincseiből.

     közeleg a tél, készítsd fel szervezeted:
• vitaminokkal, 
 ásványi anyagokkal
• gyógyteákkal
• étrend kiegészítőkkel
• méregtelenítéssel
• dohányzásról leszokással 
 (diplomás egészségfejlesztő
 terapeuta segítségével)
natura Bolt
Monor, Piactér
tel.: 06-20-424-3071
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a képviselőtestület úgy 
határozott, hogy a vá-
rosnak szüksége van egy 
olyan lapra, amiben leg-
alább havonta tájékoz-
tathatja a lakosságot az 
önkormányzatról, a vá-
rosban történt esemé-
nyekről, a várható prog-
ramokról.
 azzal a nem titkolt 
szándékkal indították el 
a kiadványt, hogy tárgyi-
lagos, valósághű képet adjon városunk 
életéről, a képviselőtestület és bizottsá-
gai munkájáról, a polgármesteri Hivatal 
működéséről. 
 Elődeink figyelő őrszemeket – strá-
zsákat – állítottak a településünk észak-
keleti határán lévő domborulatokra. Ők 
fürkészték a látóhatárt, hogy idejében 
figyelmeztethessék a munkájukkal el-
foglalt szántó-vető társaikat a közelgő 
veszélyekre. Miközben strázsáltak, fi-
gyelemmel kísérhették a település éle-
tét, így kellő áttekintésük volt a közös-
ség életéről. Másfél évtizeddel ezelőtt 
éppen ilyen strázsának képzelték el az 
alapítók ezt a lapot. Bíztak benne, hogy 
ez a Monori strázsa is jó szolgálatot tesz 
az egész város lakosságának. 
 az eltelt évek alatt többször változott 
a lap külseje és változtak a szerkesztők is, 
de a legnagyobb változást napjainkban 
tapasztalhatják olvasóink. reményeink 
szerint sikerült fejleszteni a tartalmát, és 
az újság megjelenésében is megszépült. 
a leglényegesebbnek azonban azt tart-
juk, hogy már több mint 5 éve, minden 
monori lakásba eljutnak az önkormány-
zat hírei.
 nem várható el egy önkormányzati 
havilaptól, hogy naprakész információ-
kat továbbítson, de mindig igyekeztünk 
megfelelő tájékoztatást adni. akik rend-
szeres olvasói az újságnak, tudják, hogy 
az önkormányzati híradó mellett, a város 
kulturális életéről, programokról, a civil 
szervezetek munkájáról is rendszeresen 
hírt adunk és ez a jövőben sem változik. 
sőt, a jelenlegi szerkesztők még tovább 
szeretnék bővíteni és egyúttal állandósí-
tani a rovatokat.

jubileumTiZenÖT éveS A STráZSA!
Monori Strázsa címmel indult útjára 1992. októberében  
a város önkormányzati újsága.

 
 

 az eltelt időszak alatt számtalan érté-
kes írást olvashattak a város történeté-
ről, érdekességekről. Csak köszönet ille-
ti azokat, akik vették a fáradságot arra, 
hogy írjanak a strázsába. 
 az elmúlt években azt tapasztaltuk, 
hogy a lakosság körében népszerűek az 
írások, az olvasók várják a lapot, ha késik 
a megjelenés, hiányolják.
 a képviselőtestület a 15 év alatt több-
ször, önálló napirendként is tárgyalta 
ülésein az újság helyzetét. Még a leg-
nehezebb időszakban is úgy döntöttek, 
az újságnak továbbra is ingyenesen kell 
megjelennie, hogy minden lakos tájéko-
zódhasson a város eseményeiről. Mindig 
arra törekedtünk, hogy a lap az önkor-
mányzat, a hivatal és a lakosság közötti 
kapocs legyen. 
 évekig nem volt hivatásos újságíró a 
az újság készítői között, de mindig a leg-
jobb tudásunk szerint, jó szándékkal, 
tárgyszerűen törekedtünk a közérdekű-
ség igényének eleget tenni. igyekeztünk 
– és reményeink szerint sikerült is – poli-
tikamentes lapot készíteni.
 tizenöt év talán nem is olyan nagy 
idő egy országos lap vagy folyóirat éle-
tében, mi mégis büszkék vagyunk erre 
az eredményre. Most már több éve csak 
a strázsát olvashatjuk Monoron helyi új-
ságként. a technika fejlődése azt is le-
hetővé tette, hogy a város honlapján 
(www.monor.hu) elektronikus formában 
is megjelenjen a kiadvány.
 reményeink szerint a fejlődést nem 
csupán mi könyveljük el, de tisztelt ol-
vasóink is így érzik.
 Eltelt hát 15 év és reménykedve né-
zünk a következő évek elé. köszönjük az 

eddigi bizalmat, az ér-
deklődést, a tudósításo-
kat. tegyük együtt még 
tartalmasabbá a város 
önkormányzati lapját, 
hogy még sokáig őrköd-
hessen és tájékoztathas-
son!

- NL -

Így kezdődött - a Monori Strázsa első számának fejléce

Amikor hét évvel ezelőtt kékek lettünk

„Nem az a nagy fájdalom, ami 
jajgat, a szemekbe könnyeket hoz, 
hanem az, amit az ember egész 
életében magában hordoz  
mosolyogva, csendesen.”

Egy lámpással több lett odafenn a csil-
lagvilág tengerében, egy picinyke lán-
gocskával pedig kevesebb e földi vi-
lágban. kialudt Zátrok Károlyné Lukácsi 
Editke tanító néni mindig fényesen vi-
lágoló lámpása. pedig hogy világított 
60 éven át, példásan, minden tanító-
ság példájául. Ezt csak tanítványai tud-
ják, akiket élete során negyven évig ta-
nított, akiknek fejét anyai szeretettel 
tudta megsimogatni. szíve szereteté-
vel ölelte magához a vásott, avitt ruhá-
jú szegényt, s mosolyával, csendes fi-
nom modorával biztatója volt sok-sok 
tanítványának. az isten is tanítónak te-
remtette, s ő egy életre elkötelezte ma-
gát a tanítói pályával. édesanyja is tanító 
volt, férje pedig gimnáziumi tanár jelen-
leg is.
 Editke 1968-ban végezte el a tanító-
képzőt. azóta a monori kossuth Lajos 
általános iskolában tanított. Ez alatt há-
rom igazgatója volt az iskolának. Ők is 
és pedagógus társai is csak a legjobba-
kat tudják Editkéről mondani. példamu-
tató volt és nagyszerű közösségi ember. 
Meg is kapta 2000-ben az önkormány-
zattól a Monor Város nevelési, oktatási 
és közművelődési díjat.
 a munka mellett jött a családalapítás, 
gyermekeik nevelése, építkezés, mind 
megannyi örömmel viselt teher. sajnos a 
súlyos betegség is korán jött, amit nem 
tudott legyőzni. szeptember 28-án vett 
tőle örök búcsút több ezer monori a re-
formátus temetőben. Ez is bizonyítja sze-
mélye és családja nagyrabecsülését.
 Ha majd egyszer a régi ismerősök 
és tanítványok eszébe jut, mondhatják: 
volt egyszer egy tanító néni a kossuth 
iskolában. igen, ő volt VaLaki – csupa 
nagybetűvel.
 aludj békében Editke! áldjon meg az 
isten haló poraidban is!

Dr. Bencsik Mihály

a tanító néni EmlékérE
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októberben néhány pillanatra hagyomá-
nyosan a figyelem középpontjába kerül-
nek az idősek. az örömöt adók és az ott lé-
vők változnak, de az ügy állandó: idősek 
napja van.
 nagycsaládban tudja az ember, meny-
nyit ér egy nagymamai sütemény; meny-
nyit ér, ha az ember számíthat valakire, ha 
hirtelen beteg lesz a gyermek; mennyit ér 
egy előre tisztított zöldségcsomag.
 Feltehetjük a kérdést, a mi családunk-
ban hogy áll az idősek ügye? én is úgy sze-
retném-e az öreg napjaimat tölteni, ahogy 
ma a felmenőimmel bánok? Vizsgáljuk 
meg magunkat, valóban elég elszántan  
végezzük a ránk rótt feladatot? Milyen min-
tákat mutatunk a jövő generációjának?  
sokszor független okokból nem tudjuk 
azt tenni, amit szeretnénk. a gondozá-
si központ szerepe a családpótlás vagy a 
családkiegészítés, a szociális háló fontos 
része. Mit is tapasztaltunk? találkoztunk fi-
gyelő, hálás szemekkel, sebes, de szeretni 
vágyó szívekkel. köszönjük, hogy nemcsak 
támogató pillantásaikkal erősítették felké-
szült, de izguló gyerekeinket, hanem meg-
ajándékoztak minket azzal az életérzéssel, 

idősek napjaAZ idŐnK: AJándéK éS ÖrÖm
Nagycsaládosok a Gondozási Központban.

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!

köszönjük, hogy az Önök szja 1% fel-
ajánlásából 2006-ban 127 628 Ft érke-
zett a nagycsaládosok Monori Egyesü-
lete számlájára. Ezt az összeget teljes 
egészében a 2006. decemberi Miku-
lásünnepségre használtuk fel.

Köszönettel: Szőnyiné Gábor Mária elnök
Nagycsaládosok Monori Egyesülete

közlEmény

Hálás szívvel köszönöm az egyesület lá-
togatását. Már 8 éve járnak hozzánk, 
hogy elhozzák az otthonok kicsiny cso-
dáit, azt a sok kedves apró gyermeket 
dalokkal, mesékkel, a sok-sok mosolyt, 
csicsergést, az ügyes kezű anyukák meg-
lepetéseit, a finom süteményeket.
 Újból sikerült a ház lakóinak kedves 
emléket, megható gondolatokat adni 
ezen a napsütéses, szép délutánon.
Marsai Margit, a Gondozási Központ vezetője

köszönEtnyilvánítás

hogy fontosak vagyunk. Megtapasztaltuk, 
hogy a mi rászánt időnk ajándék és öröm 
is lehet. Így aztán mindenki adott és min-
denki kapott.
 szeretettel köszöntöttük az időseket és 
gondozóikat: Lendvai Bianka, Bea, Melin-
da, Schaller Anna, Lidia, Mirjam, Istók Csen-
ge, Kincső, Hunor, Seres Gina, Alexa és a kis-
testvérük, továbbá az ott lévő anyukák és 
a nagycsaládosok Monori Egyesülete.

Nagyné Kele Márta

az „oláh istván alapítvány a Monori
józsef attila Gimnázium és szakközép-
iskoláért” tájékoztatja a nyilvánosságot, 
hogy a részére felajánlott 2005. évi sze-
mélyi jövedelemadó 1% lekötött ösz-
szegét, 1 654 987 Ft-ot a monori józsef 
attila Gimnázium új iskolaépület enge-
délyezési tervének, a régi épület bon-
tási munkálatainak, valamint a kertterv 
készítésének költségeire használja fel.
 köszönjük minden adományozó-
nak, az alapítványnak nyújtott
anyagi támogatást!

Oláh István Alapítvány Kuratóriuma

tájékoztató

ElköltöztekKÖZPonTBAn A TAKAréKSZÖveTKeZeT
Monor város központjának folyamatos fej-
lesztése magával hozta azt, hogy külön-
böző bankok,  pénzintézetek nyitották 
meg kirendeltségeiket egymás mellett a 
kossuth Lajos úton. Ezekhez csatlakozott 
a Monor és Vidéke takarékszövetkezet, 
mely október elejétől korszerű, igényesen 
felépített és berendezett épületben várja 
az ügyfeleket. 
 az 1975-ben megalakult takarékszö-
vetkezet előbb a kossuth Lajos út 72. szám 
alatt működött, majd 1984-ben átköltö-
zött a Mátyás király utcába. Ez viszont ma 
már nem felelt meg a kor követelményei-

nek. Ezért az intézmény vezetői úgy dön-
töttek, hogy a 14 banki kirendeltség több-
ségének felújítása után, szinte utolsóként 
a monori fiókot is modernizálják. 2002-
ben megvásárolták az önkormányzattól 
az új területet, majd hosszú egyeztetések 
és alapos tervezgetések után, nem egé-
szen egy év alatt elkészült a szép új épület, 
melyben lakások és üzletek is helyet kap-
tak. a 248 m2 alapterületű helyiségben 8 
dolgozó gondoskodik arról, hogy a pénz-
ügyek gördülékenyen haladhassanak. a 
közel 100 millió forintos beruházás során 
az építtetők fő szempontnak tartották, 

hogy a korszerű biztonsági felszereltség 
mellett kulturált munkahelyet és ügyfél-
barát környezetet alakítsanak ki, termé-
szetesen esztétikai szempontokat is figye-
lembe véve. a takarékszövetkezet monori 
kirendeltsége nagyjából 8000 ügyfelének 
kényelméhez járul hozzá az utcafronton 
elhelyezett pénzkiadó automata is, mely a 
nap 24 órájában használható. 
 az új épületet ünnepélyes megnyitó 
keretében avatták föl, melyen megjelen-
tek a bank vezetői, dolgozói, valamint a ki-
vitelezésben részt vevő cégek képviselői.

reni

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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táborozásTÚLéLéS gyereK módrA
Az ősz utolsó napjaiban a Monori Polgári Védelmi Kirendeltség illetékességi 
területéhez tartozó települések tanulói, így a monori diákok is részt vettek a 
kirendeltség által szervezett „túlélő” táborban Szigetszentmiklóson.
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a tábor lényege a gyerekek veszélyekre 
való felkészítése, az önállságra nevelése és 
a közösségben történő problémamegoldó 
készségük fejlesztése volt. 
 Meg kellett tanulniuk al-
kalmazkodni egymáshoz, va-
lamint a körülményekhez, 
hiszen itt nem volt a megszo-
kott otthoni légkör, az oda-
adó szülő, sem tV, sem szá-
mítógép. pedig ezek nélkül 
ma már nem érezzük teljes-
nek az életet!
 a gyerekek faházakban, a 
bátrabbak a hideg ellenére is nagy, kato-
nai sátrakban aludtak. ételeiket magunk 

készítették, edényeiket maguk mosogat-
ták, környezetüket maguk tisztították. 
a hideg és a megpróbáltatások ellenére 

senki nem panaszkodott. 
Folyamatos fizikai és szelle-
mi terhelést kaptak, hiszen 
egész nap önmentő, túl-
élési programokon vettek 
részt. Volt elsősegélynyúj-
tás és tereptan, ahol meg-
ismerkedhettek a nemzet-
közi segélykérő jelekkel, a 
térkép és a tájoló használa-
tával. 

 tanították őket a cserkészek, a 
vízimentők, a polgári védelmi szakembe-

Magócsi Ruhatisztító
Jön a Karácsony! 

Tisztíttassa szőnyegeit már most!
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

rek és a tűzoltók. szabadidejükben lehe-
tőségük volt kézműves foglalkozásokon 
részt venni, sportolni, ügyességi felada-
tokat végezni. itt minden a biztonságról 
szólt. a rövid idő ellenére a gyerekek jól 
érezték magukat, igazi közösségé ková-
csolódtak. 
 Megtanulták a varázsszót: összefogás, 
mert rájöttek, hogy e nélkül nem tudnak 
boldogulni, és nem tudják „túlélni” a ke-
mény, embert próbáló helyzeteket.
 történt velük egy érdekes, ám tanulsá-
gos eset is. Egy éjszakai veszélyhelyzetet 
szimuláltunk, ahol meg kellett menteni-
ük az eltévedt, és megsérült táborvezető-
ket, Nagy Sándor és Holod Sándor bácsit. 
az éjszakai álomból felébredve minden-
ki magán érzékelhette, hogy az ijedség, a 
pánikhelyzet mennyire befolyásolja a tel-
jesítőképességet. Megtanítottuk velük, 
hogyan kezeljék a helyzetet. a tábor lakói 
sikerrel kutattak az éjszakában a sérültek 
után, majd ellátták, és hordágyon a tábo-
rig cipelték a lábtörést szenvedett veze-
tőket. 
 a táborba visszaérve persze kiderült, 
hogy csak egy kitalált gyakorlat volt, de 
ez nem vonja kétségbe a gyerekek ér-
demeit, irigylésre méltó odaadásukat és 
talpraesettségüket.
 a tábor nem jöhetett volna létre a pol-
gári védelem önfeláldozó emberei, va-
lamint eszközei, továbbá a szponzorok 
nélkül. köszönjük nekik a lehetőséget a 
résztvevők nevében is!
 több éves tapasztalatunk alapján bát-
ran kijelenthetjük, hogy ezek a táborok 
egyaránt nagyon hasznosak a kicsik és 
nagyok életében is, néha egészen meg-
változtatják őket. a foglalkozásokon gye-
rekfővel is belátják, hogy mennyire fontos 
a veszélyekre való felkészülés és a helyes 
döntés a bajban. Véleményünk szerint 
máshol, országunk többi részén is hason-
ló táborokat kellene rendezni, hogy má-
sokból is felelősségteljes, a veszélyekben 
higgadtan, s jól cselekedni tudó felnőtt 
váljon!

Veres Violetta 
és Antos Péter ifivezetők

A rövid idő 
ellenére a gyerekek 

jól érezték
magukat, igazi 

közösségé 
kovácsolódtak.

Megtanulták a varázsszót: összefogás, mert rájöttek, hogy e nélkül nem tudnak boldogulni,  
és nem tudják „túlélni” a kemény, embert próbáló helyzeteket
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nemzetközi siker

gÖrÖgorSZágBAn 
A monori STráZSáK
Képriport néptáncegyüttesünk augusztusi görögországi 
vendégszerepléséről, ahol táncosaink a Volosz város melletti Portariában
rendezett nemzetközi néptáncfesztiválon szerepeltek szép sikerrel. 

Magyarország képviseletében Próba a szálloda udvarán

Monori Strázsák a gálán Üdvözlet a görög tenger vizéből

az ady Endre Emléknapot is szer-
vező Borzsák Endre Hagyományőr-
ző Egyesület a helyi hagyományokat 
erősítő ügyek támogatása mellett, a 
maga szerény módján segíti a mold-
vai csángó gyerekek magyar nyelvű 
oktatási programját is. 
 a „Legyen Ön is keresztapa, ke-
resztanya!” szervezés keretében há-
rom hét éves csángó gyermek taní-
tási költségét vállalták, és lehetőség 
szerint ellátják a jelképes keresztszü-
lői teendőket is. 
 aki érdeklődik a moldvai csángók, 
az oktatási program és a kereszt-
szülői lehetőségek iránt, azoknak az 
alábbi weblapokat ajánljuk figyel-
mébe: 
www.csango.hu
www.csango.ro
www.keresztszulok.hu
 az egyesület is szívesen ad tájé-
koztatást telefonon (06-30/985-8122), 
vagy személyesen az egyesület  
klubfoglalkozásain, minden hétfőn 
este 6-tól 8-ig a Művelődési központ-
ban.

lEgyEn ön is 
kErEsztapa, kErEsztanya!

megoldások  
vállalkozásának
gondjaira

Bizonyára Ön is szeretné vállalkozását 
gondtalanul irányítani, anélkül, hogy 
mindennapi tevékenységét beárnyé-
kolnák vállalkozásának problémái, 
megoldásra váró feladatai.

keresse tanácsadó irodánkat, ahol kom p lex 
gazdasági tanácsadással, szám viteli szolgál-
tatásokkal várjuk jelenlegi és leendő part-
nereinket. Egyéni és társas vállalkozásoknak 
a cégalapítástól, a működés során felmerü-
lő 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!

készüljön fel most a munka- és tűzvédelmi el-
lenőr váratlan érkezésére! Előzze meg a mun-
kahelyi balesetekből adódó gondokat!
 szakértő kollégáink az Ön cégének is 
komplex megoldást kínálnak a munkavédel-
mi és a tűzvédelmi előírások maradéktalan 
betartásához, a munkahelyi balesetek és tűz-
esetek megelőzéséhez.

készítsen honlapot! Ezt az npirio, ingyenes 
honlapkészítő és karbantartó rendszer segít-
ségével villámgyorsan, programozás nélkül 
teheti meg! részletekért kattintson honla-
punkra, a www.ecofact.hu címre!
vagy Ön egyedi honlapot szeretne?
akkor keresse a www.netpeople.hu weboldalt.

forduljon hozzánk bizalommal!
Telefon: 06-29-613-620
E-mail: ecofact@ecofact.hu

• Javítani akar 
vállalata pénzügyi 
eredményén?
• Új vállalkozást alapít?

• Aludjon nyugodtan!

• És még egy ötlet!

Bízza ránk 
cége teendőit!

16 éve az Önök
 szolgálatában!
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szüreti felvonulásA PerLeKedŐ Bíróné
A szüreti menetelő XIX. század végi népszokását a Monori Gazdakör másfél  
évtizeddel ezelőtt elevenítette fel ismét. Azóta ismét hagyomány lett  
városunkban a szüret befejezését ünneplő rendezvény.

2007. szeptember 22-én a régi tarta-
lommal, de már a szépen felújított mű-
velődési házban jöttünk össze újra – a 
nyári szünet után – mi, a Cukorbetegek 
Egyesületének tagjai. Most is úgy kez-
dődött, ahogyan az előzőekben is: vér-
cukor- és vérnyomásméréssel, valamint 
a gyógycipők felíratásával. Eljöttek kö-
rünkbe a Humán Bt. képviselői is, akik 
Bükfürdői gyógytermékeket mutattak 
be, vásárlási lehetőséggel egybeköt-
ve. tartalmas és igen színvonalas elő-
adást tartott állandó előadónk, dr. Kiss 
Éva diabetológus a hajszál-, illetve a kis 
erek károsodásáról a cukorbetegség fo-
lyományaként. Minden érintett tudja, 
hogy a diabétesz legnagyobb veszélye 
a szövődmények megjelenése. Ezek el-
kerülése, késleltetése érdekében küz-
dünk, s tartjuk be a korlátokat.  az elő-
adás végén most is elfogyasztottuk 
uzsonnánkat, amit a WÖrWaG pharma 
kft. szponzorált. Dr. Paulai Alex jóvoltá-
ból különféle kiadványokat is kaptunk. 
Jámborné Jutka, a CBE vezetője meg-
köszönte az előadók munkáját, me-
sélt a jól sikerült nyári programokról, 
így például a kirándulásokról, a majá-
lisról és a főzőversenyről. Megköszön-
te a 2006. folyamán a CBE monori cso-
portjának számlájára utalt személyi 
jövedelemadónk 1%-át. a tavalyi év so-
rán 74 553 Ft érkezett be ezekből a be-
fizetésekből, amely ismeretterjesztő 
– egészségmegóvó előadások szerve-
zésére, oktatóprogramok támogatásá-
ra, szabadidős programok szervezé-
sére használtunk fel. természetesen 
szívesen vesszük a nem csoporttag-
ok támogatását is ezzel kapcsolatban, 
az 1%-ot a 18680566-1-13 számlaszám-
ra szeretettel várjuk. Ezen kívül várunk 
mindenkit tapasztalatcserére, egy jó 
beszélgetésre. a jelmondat: Egészsége-
sebben az egészségeseknél!

Fekete Jánosné

„közös út”

Újra megnyílt Monoron a 

Békás Bó’t
Régi kedves eladókkal, megújult árukészlettel!

Az üzletben kapható:
Friss hentesáru • tejtermékek
zöldség gyümölcs • vegyiáruk

Friss tőkehús kapható!
Előrendelést felveszünk

Monor, Kossuth L. u. 127. (A vásártér felé vezető úton)

idén is sok kíváncsi szem-
pár kísérte végig Monor ut-
cáin a szüreti felvonulást. 
az érdeklődőknek talán fel 
sem tűnt, de a menetelő a 
régi hagyományokra épülő, 
pontos forgatókönyv sze-
rint zajlott.
 Garai István a kezdetek-
től részt vesz ebben a ked-
ves őszi népszokásban. 
Mivel sok monori és kör-
nyékbeli település ifjú há-
zasainak esküvőjét kísérte 
végig vőfélyként, ezért szí-
vesen vállalja a nagy nyilvá-
nosság előtti szereplést. idén – mint min-
den évben – a jegyző szerepét töltötte be 
a menetelő játékos forgatagában.
 a szüreti felvonulás ma már kettős sze-
repet tölt be – hangsúlyozta a „jegyző”. a 
szüret befejezésének ünneplése mellett 
manapság talán már fontosabb a hagyo-
mányőrzés. a fiatal monori nemzedéket 
már nem olyan egyszerű kicsalni a szőlőbe, 
a szüleik is inkább a munkájukkal és a ház 
körüli teendőkkel foglalkoznak, semmint a 
szőlőt művelnék a strázsa-hegyen. Míg ré-
gen minden monori „gyüttmentnek” szá-
mított, amíg nem volt egy valamirevaló 
szőlője és pincéje, addig ma már a szőlő-
művelés és a borászat háttérbe szorult a 
mindennapi életben.
 az első szüreti menetelőre a gazda-
körrel közösen írtuk meg forgatókönyvet, 
mostanában Veres András tanár úr segít ak-
tualizálni a mondanivalóját. a felvonulás 
tulajdonképpen egy nép keretjáték, ami-
nek a bíró, a bíróné, a bíróék lánya, a jegyző 
a betyár és a csikós a főszereplője. a játékos 
történetben a bírót folyamatosan szapul-
ja felesége élhetetlensége és kicsapongá-
sai miatt. a jegyző a perlekedés közepet-

te a bíró lánya felé kacsingat, azonban egy 
óvatlan pillanatban a lesben álló betyár a 
lovára kapja a lányt és elvágtat vele. a jegy-
ző tehetetlenségében csak kapkod össze-
vissza, mígnem feltűnik egy csikós, nyergé-
ben a bíró lányával. Ekkor a bíró így szól: 
„Öröm ért engem, meg is jutalmazom
Deli-derék, hű csikósom!
Kimentette Ilonkámat a betyár kezéből.
Kiütötte cudarját a lova nyergéből.
Megmásítom szavamat, elsőt visszavonom,
Leányomat a csikós hű kezére adom.
Ilyen jegyző nem kell a város fejének, 
Sem pedig a bíróék vejének!”
 a jegyzőnek természetesen nem tet-
szik a bíró megmásított szava, egy ideig 
küzd is ellene a maga módján, de a végén 
feladja. 
 természetesen nincs valamire való szü-
reti felvonulás bor nélkül, ez a keretjáték-
ból sem hiányozhat. a menet minden út-
jába akadó kocsma előtt megáll, ahol a 
szerepők amellett, hogy eljáttszák a törté-
net adott részét, isznak is néhány pohárral 
a maguk és a nagyszámú közönség egész-
ségére.

Papp János

A „jegyző” itt még nem sejti, hogy lecsapják kezéről a bíró lányát

az aeGon Magyarország Hitel irodája
Munkatársakat keres

Feladat: 
Biztosítási és hiteltermékek teljes körű ügyintézése, 

hitelfolyamatok nyomonkövetése, 
önálló, kreatív, dinamikus munkavégzés.

a munkakör betöltéséhez
Legalább középfokú végzettség

gépkocsi és jogosítvány szükséges
számlaképesség előnyt jelent!

Jelentkezés: Nagy Zsuzsanna 
Tel.: 30/3437-225, e-mail: n.zsuzsa@monornet.hu
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a túra Felsőbereckiben kezdődött, ahol a 
Bodrog belép az országba és tiszacsegén 
ért véget, ahol egy termálstrandon kiáz-
tathattuk magunkból az evezés fáradal-
mait. a tábor célja a vízen való jártasság 
elsajátítása, illetve a természetközeli, „no-
mád” élet ismereteinek gyarapítása.
 Mindannyian ismerjük a vízitúrázás jó-
tékony hatásait: javítja a kondíciót, növe-
li az izmok erejét, elősegíti a lebarnulást, 
javítja az étvágyat. Csökkenti az elhízást, 
elősegíti a testi-lelki jólétet, fokozza az ön-
becsülést. röviden: erőt, egészséget ad és 
javítja az élet minőségét!
 Első nap az utazással és az azt követő 
ismerkedéssel telt: mindenki megismer-
kedett a hajójával (azaz kenujával), a vízen 
való közlekedés tudnivalóival, no és nem 
utolsó sorban az útitársaival. az esti prog-
ram hatalmas lubickolással és hangulatos, 
tábortűz melletti vacsorával ért véget. 
 az elkövetkező napokban megtanultuk, 
hogyan kell felkelés után gyorsan, céltu-
datosan, egymást segítve összecsomagol-
ni, reggelit készíteni és vízre szállni. túránk 
során megtekintettük sárospatakon a rá-
kóczi várat, valamint a sárospataki refor-
mátus kollégiumot, ami országos hírű in-

tézmény volt, számos híresség tanult itt. a 
kollégium fő látványossága a nagykönyv-
tár volt (ide kapcsolódik az oroszok által 
ellopott és „visszavásárolt” sárospataki 
könyvek története). később a helyi kisvas-
úton túrát tettünk a Megyer-hegyi tenger-
szemhez is a malomkő-tanösvényen, ahol 
és egy kellemes délutánt töltöttünk el. to-
kajnál megcsodálhattuk a Bodrog és a ti-
sza találkozását. az elkövetkező napokban 
sokat eveztünk, sokszor erőnk végső hatá-
ráig (mert az elemek erejével is meg kel-
let küzdenünk) és kimerülten partot érve 
csak egy rövid kis pihenőt engedélyezhet-
tünk magunknak. Várt minket a vacsoraké-
szítés, ahol a táborozók konyhai szolgálat 
keretében minden nap segítettek rőzsét 
gyűjteni, megtanultak szabályosan és biz-
tonságosan tüzet rakni, részt vettek az étel 
előkészítésében, majd az étkezést követő-
en a mosogatásban is.  
 Megtanultuk, hogy mit vigyünk ma-
gunkkal a napi hajóútra, hogyan állítsuk 
fel és bontsuk le gyorsan sátrainkat, ho-
gyan csomagoljunk össze helytakarékosan 
és úgy, hogy másnap is mindent megtalál-
junk, felkészültünk a hétköznapi élet ve-
szélyeinek elhárítására és megelőzésére.

nyári emlékviZiTÚrA A Bodrogon éS TiSZán
A Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskolában az idén július végén 
– az elmúlt évek hagyományának megfelelően –vizitúrát szerveztünk, ezúttal a Bodrog és a Tisza folyókra.

 a tábor végére egy összetartó, egymást 
szerető, tisztelő és jól együtt dolgozni 
tudó közösség alakult ki, akik segítik egy-
mást és figyelnek egymásra. Csodálatosan 
szép hetet mondhattunk magunkénak és 
sok szép élménnyel gazdagodtunk. Meg-
érte a sok munka! köszönet illeti mindazo-
kat, akik segítettek, hogy a túra ilyen jól si-
kerüljön: Anitát, aki a vízen a túravezetőnk 
volt, Zolit, aki a szállításokat intézte, Judi-
tot, aki a főszakácsunk volt és mindazokat, 
akik segítettek abban, hogy ez a túra ilyen 
remekül sikerüljön. köszönjük! jövőre ter-
veink szerint a tisza lesz az úticélunk.

Leé Erzsébet

kandallÓk 
Kő- és csempekandallók

tervezése, építése, kivitelezése

Kandallókazánok
központi fűtésrendszerbe köthetők

Tűztérbetétek
valamint kiegészítők széles választékban
kínálunk továbbá homlokzatburkoló 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

krisZtus sZeretete 
– teljes-evangéliumi, karizmatikus keresztény – 
EGYHÁZ gyógyító-evangelizációs alkalmai 

a monori műveLŐdéSi KÖZPonT 
klubtermében minden kedden fél 6-tól.

elérhetőségek: www.krisztusszeretete-egyhaz.hu
Budapest XX., Török Flóris utca 76. 
Minden vasárnap 9.45-től.
Lelkipásztor: JIM SANDERS

Minden kedves érdeklődőt, 
gyógyulni vágyót szeretettel várunk!
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kálmán bácsi város-
unk visszatérő ven-
dége, hiszen ez im-
már a negyedik 
alkalom, hogy ellá-
togatott hozzánk 
Schaller Tamás, a 
nagytemplomi re-
formátus gyüleke-
zet lelkipásztorának meghívására. 
 a kommunista rendszerben hitéért 
meghurcolt és bebörtönzött püspök októ-
ber 18-21-ig tartó evangelizációs alkalma-
kon teljesített szolgálatot. prédikációiban 

az evangélium hirdetésével összefüggés-
ben kitért a határokon túli és az anyaor-
szági magyar testvérek kapcsolatára is. 
„Ha valaki szeret engem – mondja jézus a 
jn 14, 23-ban. Ezen a négy szón múlik az, 
hogy száz év múlva is fognak-e reformá-
tus magyarok ülni e padokban” – hirdette 
szenvedélyes hangon. kálmán bácsi ízes 
magyar nyelven megfogalmazott, őszinte, 
valóban hiteles beszédeire sokan kíváncsi-
ak voltak, hiszen mind a négy napon „telt-
házas” evangelizációs alkalmakon hirdette 
az igét. köszönjük kálmán bácsi, jövőre is 
visszavárjuk! Nagy Renáta

Októberben négy napot nálunk töltött Dr. Csiha Kálmán, erdélyi református püspök.

október 6-án ünnepi istentiszteletre gyü-
lekeztek a monori Baptista imaházban. Ez-
úttal nem az aradi vértanúkra, hanem az 
elmúlt 100 évre való emlékezés gyűjtötte 
egybe a híveket. a zsúfolásig megtelt he-
lyiségben a meghívott vendégek a gyüle-
kezet tagjaival együtt idézték föl az eltelt 
egy évszázadot és az elődök azon úttörő 
cselekedeteit, melyek által megalakult és 
fennmaradt a Monori Baptista Gyülekezet. 
 az istentiszteleten jelen voltak az ön-
kormányzat, egyházak, iskolák, nagycsa-
ládosok, Vöröskereszt, vagyis mindazon 
szervezetek képviselői, akik az elmúlt évek 
során valamilyen kapcsolatban, együttmű-
ködésben voltak a Baptista Gyülekezettel. 
az igét Mészáros Kornél, a Magyarországi 
Baptista Egyház főtitkára hirdette, de tör-
téneti áttekintés is elhangzott Dr. Szebeni 
Olivér történész előadásában. a volt és je-
lenlegi tagok segítségével néhány szemé-
lyes hangú visszaemlékezéssel gazdagod-
hattak a jelenlévők. az emlékezés fényét a 
baptista kórus előadása tette teljessé. Mű-
vészetükről már sok más városi rendezvé-
nyen megbizonyosodhatott a közönség. 

Molnár József, a monori baptisták jelenlegi 
lelkipásztora bemutatta azt a könyvet, me-
lyet a 100 éves jubileumra készítettek. az 
igényes kivitelezésű, több mint 100 olda-
las kiadvány nem csak a gyülekezet tagjai-
nak szól, hanem mindenkinek, aki szeretne 
megismerkedni a baptista vallás történeté-
vel, hitvallásának alapjaival. a monori hely-
történet iránt érdeklődők is haszonnal 
forgathatják, hiszen képeket, dokumentu-
mokat találhatnak benne a helyi egyház 
kezdeteiről és jelenéről. „Ha az idők végte-
lenében nézem az elmúlt egy évszázadot, 
szinte olyan, mintha egy pillanat lett volna 
csupán. Ha az isten kegyelmének megje-
lenésére gondolok, a kereszténység meg-
tett útjának tükrében, talán többnek tű-
nik”- írja Molnár józsef az előszóban. adja 
isten, hogy mindig legyenek olyan igaz 
hitű emberek, akik követve a fentről jövő 
útmutatást azon munkálkodnak, hogy a 
gyülekezet még sok-sok évszázadon át 
fennmaradjon. Mi adhat ehhez erőt? „Em-
lékezzünk és emlékeztessünk: Mindeddig 
megsegített bennünket az Úr.” (1Sám 7,12)

- NR -

esküvők, szalagavatók, 
valamint egyéb családi és 
céges rendezvények, koncertek 
fényképezését, gyermekekről 
mosolyalbum, baba-mama, 
baba-papa fotók 
készítését vállalom.

érd.: Magócsi ildikó
06-30-446-52-34
www.magocsiildi.gportal.hu

„emLéKeZZÜnK  
éS emLéKeZTeSSÜnK”
Száz éves a Monori Baptista Gyülekezet Ez a három betű nem a most divatos 

zenei irányzatot jelöli, hanem egy 
olyan alapítvány nevét, melynek cél-
ja, hogy megpróbálják az evangéli-
um örömhírét eljuttatni minden ott-
honba. 
 az 1990-es évek elején alakult 
Evangéliumot Minden otthonba tár-
saság húsz tagja október elsejétől 
egy héten keresztül Monornak mind 
a 6150 családjához ellátogatott, és 
beszélgetéssel, rövid szóróanyag át-
adásával továbbította az evangélium 
üzenetét. 
 a protestáns egyházak közremű-
ködésével, valamint a katolikus egy-
ház beleegyezésével a résztvevők 
udvariasan – ha valaki elzárkózott, 
csöppet sem erőszakosan – végez-
ték a látogatásokat. 
 „nem gondoljuk azt, hogy 
 most hirtelen megtelnek a templo-
maink. olyan sok ember van,  
aki évtizedek óta csak arra vár,  
hogy valaki becsöngessen és pár  
jó szót mondjon neki! Ha csak né-
hány beszélgetésre adódik lehető-
ség, akkor már megérte.” – mondta 
el a strázsának Schaller Tamás refor-
mátus lelkész.
 „keresztyén küldetésünk, hogy 
ne csupán kinyissuk a templomajtót, 
hanem meg is keressük az itt élő em-
bereket.” 

az Emo mindEn családhoz 
Ellátogatott

aki a Monori református nagytemplom 
környékén jár láthatja, hogy egy ideje lá-
zas építkezés folyik az udvar kálvin tér fe-
lőli oldalán. 
 az alapkoncepció az, hogy az irodát 
mintegy 100 négyzetméternyi új szárny-
nyal bővítsék, stílusában igazodva a meg-
lévő épülethez. aki a nagytemplomi gyü-
lekezet lelkipásztorát és vezetőit ismeri, 
az tudja, hogy szeretnek az emberekre, 

A gyülekezet összefogásával készül az új épület.

a családokra odafigyelni. a hívekkel való 
törődés egyik fontos momentuma, meg-
próbálni olyan nyugodt környezetet, lég-
kört teremteni, ahova az emberek bi-
zalommal fordulhatnak életük bármely 
helyzetében. 
 Ennek érdekében olyan új kiszolgáló, 
illetve közösségi helyiségek kapnak he-
lyet, amire a viszonylag nagyszámú gyü-
lekezetnek szüksége van. a tetőtérben 

többek között egy foglalkoztató helyisé-
get szeretnének kialakítani, ahol a gyer-
mek istentiszteleten részt vevő csoportok 
tartózkodhatnak. a hivatal nagy forgal-
ma miatt szükségessé vált egy olyan szo-
ba, ahol csöndesebben, nyugodt légkör-
ben lehet beszélgetéseket folytatni, ezen 
kívül a tervek szerint az új építményben 
vendégszoba is kialakításra kerül. az épü-
letszárny elkészítésének közösségépíté-
si célja is van, hiszen a gyülekezet tagjai 
maguk végzik a munka nagy részét. a ter-
vek szerint a munkálatokkal jövő nyáron 
végeznek. 

LátogatásCSiHA KáLmán iSméT monoron

Baptisták

reformátusokLáZAS éPíTKeZéS
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részes munkásruhát viselt, melynek kabát-
ja alatt egy fehér színű póló volt.
 szeptember 28-án délelőtt háromne-
gyed tízkor egy ismeretlen személy az ál-
tala vezetett ismeretlen rendszámú és 
típusú személygépkocsival a 31.számú fő-
úton Budapest felől nagykáta felé haladt, 
amikor a pesti út 76. szám előtt szabályta-
lanul, a záróvonalat átlépve előzni kezdte 
az előtte haladó eddig szintén ismeretlen 
rendszámú teherautót. a vele szemben 
motorkerékpárjával közlekedő H. Gábor 
(25), hogy elkerülje a frontális ütközést 
letért az útról, ahol a sáros, vizes padkán 
megcsúszott, majd felborult. a szabály-
talanul előző autós a helyszínről megállás 
és segítségnyújtás nélkül továbbhajtott 
nagykáta irányába. a motoros a baleset 
következtében nyolc napon túl gyógyuló 
sérüléseket szenvedett.
 a Monori rendőrkapitányság közleke-
désrendészeti osztálya segítségnyújtás el-
mulasztásának bűntette miatt indított el-

a Monori rendőrkapitányság Bűnügyi 
osztálya lopás vétségének megalapozott 
gyanúja miatt folytat eljárást ismeretlen 
tettes ellen.
 idén augusztus 31-én, a reggeli órák-
ban egy ismeretlen férfi ment be Monoron 
az egyik pékségbe, melynek nyitva lévő 
irodájából egy pénztárcát  lopott el a ben-
ne lévő iratokkal és készpénzzel együtt.
 a tolvajról a pékség biztonsági kamerá-
ja az alábbi felvételeket készítette:

 
 a képen látható férfi 40 év körüli, barna, 
rövid hajú, az elkövetéskor világoskék két-

rendőrségfeLHíváSoK éS KÖZLeményeK
Tolvaj a pékségben, cserbenhagyott motoros, sírrongálás.

 az illetékességi területen kívüli tűzese-
tekben való segítségnyújtásra a jelentős 
kiterjedésű erdőtüzek miatt volt szükség 
albertirsa, dabas-sári, kakucs, Mikebuda, 
tápióbicske és tápiószecső külterületein. 
 érdemes megjegyezni, hogy amíg 
2006-ban összesen 637 vonulást hajtot-
tak végre a monori tűzoltók, addig 2007. 
szeptember 30-ig már 777 káresemény 
felszámolásában vettek részt! Hátra van 
még egy negyedév, ekkora vonulási szám 
még nem volt a 16 év alatt.
 Felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét a 
fűtési időszakban gyakori tűzesetek meg-
előzési lehetőségeire. a vegyes tüzelésű 
kályhák és kazánok közelében éghető 

tűzoltóságreKordSZámÚ vonuLáS
Idén július 1. és szeptember 30. között a Monori Tűzoltóság illetékességi  
területén 242 kivonulás történt, ami igen nagy igénybevételt jelentett.

a 242 kivonulásból 152 tűzeset és 73 mű-
szaki mentés volt. Ezeken kívül a szomszé-
dos tűzoltóságok kérésére 17 alkalommal 
vettek részt főleg erdőtüzek oltásában. 
 a tűzesetek zöme avar-, nádas-, szemét-
bánya- és erdőtűz volt. a műszaki menté-
sek magas száma az idei nyár szélsőséges 
időjárásának számlájára írható. több eset-
ben vonult át területünkön szélvihar illet-
ve zivatar, emiatt sok helyen kidőltek a fák, 
villanyvezetékek szakadtak le, pincéket 
öntött el a víz. az egyes települések sze-
métbánya kezelésével is voltak gondok.
 Monor területén ebben a negyed-
éves időszakban 22 tűzeset és 14 műszaki 
mentés adott munkát tűzoltóinknak. 

 
Gépjárművezető-képző kft.

tanfolyam indul november 5-én 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

járást ismeretlen tettes ellen. kérjük, hogy 
aki a balesettel kapcsolatban bármilyen 
információval rendelkezik, hívja a Monori 
rendőrkapitányságot a 29/410-367-es szá-
mon, vagy az ingyenesen hívható 107-es, 
112-es rendőrségi hívószámok valamelyik-
ét.
 a Monori rendőrkapitányság Bűnügyi 
osztálya rongálás bűntett megalapozott 
gyanúja miatt folytat eljárást k. attila (22), 
fk. F. Ernő (14), V. józsef (21), F. Béla (16) 
monori lakosok ellen.
 szeptember 14-én érkezett a bejelen-
tés a Monori rendőrkapitányságra, mely 
szerint az előző nap éjszakáján ismeretlen 
tettesek több sírt megrongáltak a katoli-
kus temetőben. 25 sír fejfa részét döntöt-
ték le a rongálók, 2 500 000 Ft kárt okozva 
ezzel. 
 a Bűnügyi osztály külön nyomozócso-
portot állított fel az elkövetők kézre ke-
rítése érdekében. a nyomozás eredmé-
nyeképpen a tetteseket egy héten belül 
elfogták. a gyanúsítottak őrizetben van-
nak, kihallgatásukon beismerő vallomást 
tettek.

Monori Rendőrkapitányság

anyagokat – például papírt és fát, vala-
mint tűzveszélyes folyadékokat – ne tart-
sanak. a kémények koromzsákját időn-
ként ki kell üríteni.
 a gázüzemű kazánok és kéménybe kö-
tött konvektorok füstelvezető csöveinek 
tömörségét is célszerű ellenőrizni a meg-
felelő huzat érdekében. 
 a füstmérgezések megelőzése érde-
kében füstgáz érzékelő és jelző készülé-
kek elérhető áron kaphatók a szaküzle-
tekben.
 különösen nagy a veszély erős szél 
vagy ködös, esős időjárás esetén, ami-
kor a füstgáz visszaáramolhat a lakótér-
be és akár halálos gázmérgezést is okoz-
hat. Ugyanez vonatkozik a fürdőszobai és 
egyéb helyiségekben elhelyezett kémé-
nyes vízmelegítőkre is. 

Monor Város Önkormányzat 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
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nem is mozdul ki kapun kívülre, csak ha a 
orvoshoz kell mennie. az egyik nap esté-
jén, amikor már éppen lement a nap, egy-
szer csak valaki kopogtatott az ablakon. Mi-
kor a nagyanyó odabotorkált az ablakhoz 
és kinyitotta, egy idegen megkérdezte tőle, 
hogy tud-e neki adni némely vasanyagot, 
mert ő azt elvinné és elkótyavetyélné, hogy 
szomorú sorsán segítsen kicsit. 
 a jóságos nagyanyó sajnálkozva tárta 
szét a karját, mondván: az ő sorsa sem sok-
kal különb. Fémet meg akkor látott utoljá-
ra, mikor azt beültették a combcsontjába, 
enyhítvén a csontritkulás következményeit. 
Látszólag békességben, szeretetben váltak 
el egymástól, a nagyanyó visszacsoszogott 
a paplanos ágyba és nézte tovább a varázs-
dobozát, ám pillanatokkal később halálra 
válva tapasztalta, hogy a bejárati ajtó besza-
kad és egy másik idegen evickél be rajta. 
 nem volt könnyű dolga a betörőnek, 
mert az ajtó felett egy függöny is volt, a füg-
göny előtt meg egy tartalék járókeret – ta-
lán éppen az ilyen esetek megakadályozá-
sára. a betörő akkorát esett, hogy még az 
üveghegyek is megreccsentek bele, de mi-
vel állhatatos volt, ezért felpattant és to-
vábbszaladt a nagyanyó felé. Ő már éppen 

telefonon akarta hívni a rendőröket és fel is 
állt a paplanos ágyból. Emellett jó hangosan 
sikítani is kezdett! Hát, lett ám haddelhad! 
 a legérdekesebb az egészben, hogy 
mindeközben a betörő kicsi kutyája is be-
szaladt a szobába, és ott futkosott fel s alá. 
Mivel minden meglepetésként érte az ide-
gent, ezért odaugrott a nagyanyóhoz és 
birokra kelt vele a telefonért. a nagyanyó 
nem volt több ötvenöt kilónál, a betörő vi-
szont jól megtermett fiatal férfi volt, tehát a 
küzdelem elég egyoldalúnak látszott, de a 
nagymama nem hagyta ám magát! Húzták, 
vonták egymást egészen addig, amíg a be-
törő rá nem jött, hogy nincs könnyű dolga. 
Felborogatott mindent a szobában, felkap-
ta a nagyanyó mobiltelefonját és elszaladt.
 a nagymama vonalas telefonon hívta a 
rendőröket meg a fiát, akik gyorsan meg is 
jöttek. a sírdogáló nagyanyó fia értetlenül 
fogadta, hogy a rendőrök rablás helyett mi-
ért lopásnak minősítették az esetet és mi-
ért nem indultak el forró nyomon, holott a 
két elkövető még a közelben lehetett. kis-
vártatva megérkezett a helyszínelő is, aki 
az egyenruhásokhoz hasonlóan szaksze-
rűen végezte a dolgát, de sok nyomot nem 
tudott rögzíteni. igen ám, de mikor kiment 

Lapunknak ebben a rovatában szinte una-
lomig ismételgettük már, hogy kis hazánk-
ban lassan életveszélyes lesz bizalommal 
lenni az ismeretlenekhez, főként ha ezek az 
ismeretlenek valami rejtélyes okból kifolyó-
lag valami pozitív dologgal kedveskednek 
nekünk. a napokban egy monori idős asz-
szonyra mosolygott a szerencse egy jól öl-
tözött, negyvenes nő képében, aki azt állí-
totta, hogy a nyugdíjfolyósítótól érkezett. 

át akart adni 10 000 Ft-ot, és szorgalmaz-
ta, hogy a hölgy tegye a többi pénze közé. 
Mivel az idős asszony gyanakodott és erre 
nem volt hajlandó, kisebb szócsata alakult 
ki, majd végül a nő visszavette a pénzt és 
elviharzott. nem valószínű, hogy az ügy-
nek ilyen végeredménye lett volna, ha a ki-
szemelt áldozat enged a rábeszélésnek és 
megmutatja, hol tartja a többi pénzét.
 a másik eset még érdekesebb. itt egy 

Forró nyomonXXi. SZáZAdi meSe
A mese főszereplője egy közeli ismerősöm, akinek egyedül élő édesanyját 
megviselték az évek, ezért csak járókerettel vagy tolókocsival tud ide-oda 
közlekedni a két szobácskában. 

az autójához, észrevette, hogy ott futkos 
egy kicsi kutya a ház körül! Gyorsan szólt a 
nagyanyó fiának, aki rögvest megindult a 
kicsi kutya után, gondolván, hogy előbb-
utóbb hazamegy a gazdájához. a helyszí-
nelő rendőr is követni kezdte a kicsi kutyát, 
még le is fényképezte, biztos, ami biztos. 
Egy darabig mentek, mendegéltek így hár-
masban, a kicsi kutya elöl, a fiú és a rendőr 
mögötte. a helyszínelőnek azonban más-
hová is mennie kellett, ezért visszamentek 
a nagyanyóhoz, és megmutatták neki a fo-
tót. Ő örömmel ismerte fel a jószágot, de itt 
el is akadt az ügy. a rendőrök más gazfic-
kók után indultak, a fiú pedig megjavította 
a nagyanyó betört ajtaját. 
 éppen indult volna haza, mikor hites fe-
lesége – aki szintén vele volt –  szólt neki, 
hogy a kicsi kutya bumerángot játszik, 
mert megint itt van! no, több se kellett, a 
fiú és a felesége beültek az autójukba és ki-
csit lemaradva követni kezdték a kutyát, aki 
vidáman kocogott utcáról utcára. az önje-
lölt forró nyomos csoport kitartóan gurult 
utána, egészen a város határán lévő tanyá-
ig, ahová a megfáradt jószág beinalt. Így 
derült fény az elkövetők lakhelyére. 
 a fiú értesítette a rendőröket, akik pár 
nap múlva be is azonosították őket. Egyikük 
próbált elrejtőzni a felelősségre vonás elől, 
de hamarosan őt is letartóztatták. kiderült, 
hogy a betörők már eddig is sok csúnya dol-
got tettek, amiért a bíróság feltehetően pél-
dásan szigorú ítéletet hoz a későbbiekben. 

Sipos Tamás

Új és felújított fénymásológépek, 
tintapatronok, lézerkazetták,
Másolófestékek értékesítése.

nyomtatás, másolás színesben is.

Monor, Petőfi u. 16

www.tonervaros.hu

Figyeljünk értékeinkre!vigyáZAT, CSALóK! házaló csapatról van szó, akik ereszcsatorna 
építés dolgában csengetnek be mindenfe-
lé, és hihetetlenül olcsón akarnak új eresze-
ket építeni. igen ám, de az ár percről perc-
re magasabb lesz, a végén már szinte egy 
új ház árát követelik a sértettektől, akik a 
csapat létszámától megrettenve néha nem 
mernek tiltakozni. a helyi nyomozók veze-
tőjének kérése, hogy hasonló esetekben ne 
restelljék kihívni a rendőröket, akik szívesen 
elmagyarázzák a tetteseknek a helyes üzle-
ti és államigazgatási eljárások menetét.

ST

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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Komplex szolgáltatások

négy évvel ezelőtt kezdtük meg a tűzjel-
ző rendszerek tűzoltósági felügyeletét. a 
Monori, a dabasi és a nagykátai tűzoltó-
parancsnokságokon felszereltünk egy-egy 
önálló felügyeleti központot. a három tér-
ségben működő tűzjelző riasztóberende-
zések jelzéseit így közvetlenül az intézke-
dő szervnél tudjuk fogadni.  
 Önkormányzatokkal együttműködve 
2005. óta „jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás” intézményébe is bekapcsolód-
tunk. a alapellátásként előírt szolgáltatást 
az Önkormányzatok egy államilag megha-
tározott feltételrendszerben működtet-
nek.
 jelenleg mintegy hatezer riasztórend-
szert felügyelünk országszerte, bár az 
ügyfélkör zöme pest megyében található. 

Korszerű rendszerek

Elmondhatjuk, hogy a távfelügyeleti köz-
pontunk az egyik legfelszereltebb, leg-
modernebb diszpécserszolgálat az or-
szágban. rendelkezünk minden olyan 
berendezéssel, mely a felügyeleti piacon 
jelenleg a legmegbízhatóbb és megfelel 
minden szempontból korunk szakmai el-
várásainak.  
 a hagyományos telefonvonali kapcso-
lat mellett lehetőségünk van biztonság-
technikai rádió adóval, GsM berendezéssel, 
Gprs készülékkel eljuttatni a riasztóberen-
dezések jelzéseit a központunkba. 
 a nap 24 órájában négy fő képzett disz-
pécser működteti a rendszereket és szol-
gálja ki az ügyfelek igényeit, koordinálja a 
szervízszolgálat tevékenységét. 
 Ügyeletünk iso-szabvány szerint mű-
ködik, és teljesítettük a MaBisz minősíté-
séhez támasztott követelményeket.

megyünk, ha baj van

 a felügyeleti tevékenység második leg-
fontosabb eleme a kivonuló-járőrszolgá-
lat. jelenleg 19 saját járőrautónk dolgozik 
a nap 24 órájában – itt, pest megye déli ré-
szén, Borsod és nógrád megyékben, illet-
ve 7 budapesti kerületben. a saját szolgá-
latokon kívül, a már említett alvállalkozói 
kör teszi lehetővé azt, hogy az ország na-
gyobb részén biztosíthassuk a felügyele-
tet.

BiztonságtechnikaTíZ éve monor BiZTonSágáérT
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A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság egy 1997-es felhívásában olyan vagyonvédelmi cégeket keresett, 
melyek a területi kapitányságok épületeiben távfelügyeleti szolgáltatást végeznek. A koncepció az volt, 
hogy ezzel javítható a közbiztonság, s kiegészítő munkát teremthetnek a rendőri állománynak. 
A távfelügyeleti munka, a riasztásokra történő intézkedés analóg feladat a rendőri munkával, 
így az engedélyezhető. A kereset-kiegészítés pedig csökkenthette a kialakult, jelentős mértékű
fluktuációt a közrendvédelmi állomány körében.

a Mon-da (Monor-dabas) központi riasz-
tórendszer kft. a fentiek alapján jött létre. 
kezdetben a Monori rendőrkapitányság 
területén, később a dabasi, a nagykátai 
és a péceli térségben is szolgáltattunk. az 
utóbbi néhány évben országos szolgálta-
tóvá váltunk – alvállalkozóink útján szinte 
valamennyi nagyobb településen jelen va-
gyunk a távfelügyeleti szolgáltatással.
 Mint a leírtakból kitűnik, a fő profilunk 
a vagyonvédelmi rendszerek távfelügye-
lete. a családi házakban, intézményekben, 
vállalkozások objektumaiban felszerelt va-
gyonvédelmi riasztóberendezések jelzé-
seit fogadjuk a diszpécserközpontunk-
ban, majd a beérkezett adatok alapján 
megtesszük a szükséges intézkedéseket 
– kiküldjük a saját, vagy az alvállalkozónk 
által működtetett járőrszolgálatot, értesít-
jük a rendőrséget, tűzoltóságot, a közüze-
mi szolgáltatókat, megadott személyeket 
stb.

Most összesen:
44 000 Ft+ áfa

A rendszer tartalmaz:
• 1 db DSC 585 riasztóközpontot
• 1 db kezelőegységet 
• 1 db kültéri szirénát 
• 3 db kisállat-védett mozgásérzékelőt
• 2 db 7 Ah akkumulátort
• 1 db 30 VA transzformátort
• 1 db nyitásérzékelőt 

További bővítési lehetőség!

kisEbb üzlEtEk, családi házak 
riasztórEndszErE kiépítéssEl

évtizedes 
szerelési  
tapasztalat

a másik fő tevékenységünk a riasztórend-
szerek, tűzjelző hálózatok, videó-megfi-
gyelő berendezések telepítése, karbantar-
tása. 
 több ezer riasztórendszert szereltünk 
már fel az elmúlt egy évtizedben. Elmond-
hatjuk, hogy ezen a téren is jelentős tapasz-
talattal rendelkezünk, a szervízcsapatunk 
szakmailag jól képzett, megbízható embe-
rekből áll. 
 a tűzjelző rendszerek és a videós megfi-
gyelőrendszerek egyre jobban elterjednek 
a vidéki régiókban is. a szerelőcsapatunk 
ezeken a területeken is sok esetben bizo-
nyította már szakmai hozzáértését. 

Az árainkról

a lakossági ügyfeleinknek igyekezünk ked-
vező díjakat kialakítani (a 2917 Ft+áfa ösz-
szegű havidíjat két éve nem emeltük és 
jövőre sem kívánunk változtatni rajta). ked-
vező díjakat biztosítunk az önkormányzati 
intézményeknek is.
 a telepítés költsége mindenhol egyedi – 
függ a felszerelésre kerülő berendezések tí-
pusától, darabszámától, attól hogy a veze-

vecsési ügyfélszolgálati iroda: 
2220 Vecsés, jókai Mór u. 91.
telefon: 29/355-886
E-mail: technika@monda-certus.hu  

távfelügyeleti központ:
telefon: 29/413-111
E-mail: biztonsag@monda-certus.hu

kapcsolat
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A távfelügyelet nagyobb 
biztonságot jelent

Van aki megkérdőjelezi a felügyelet szük-
ségességét és megelégszik azzal, hogy a 
rendszere helyben szirénázik. természe-
tesen rengeteg érv szól a szolgáltatás mel-
lett. 
néhány ezek közül:
• A diszpécser megteszi a szükséges és ha-
tékony intézkedést egy riasztás alkalmával. 
a járőr néhány percen belül megjelenik a 
helyszínen és megakadályozza az esetle-
ges bűncselekményt.
• A kültéri szirénát megrongálhatják és ez-
zel a helyi riasztórendszert teljesen tönkre-
teszik. a felügyeleten már ez a tény is azon-
nal látható, s a járőrt már akkor a helyszínre 
irányíthatja a diszpécser, amikor az elköve-
tő még éppen csak a szirénát szerelte le.
• Előfordul, hogy a riasztóberendezés meg-
hibásodik. a hibaüzeneteket a diszpécser 
pontosan látja és megteheti az intézkedé-
seket a tulajdonos vagy a rendszer szere-
lője felé. a szolgálat a nap 24 órájában az 
ügyfelek rendelkezésére áll, ami azt jelenti, 
hogy a diszpécserek mellett egy műszaki 
munkatárs is segíthet a kezelési probléma 
megszüntetésénél vagy a riasztórendszer 
távolról történő javításánál.

másra is jó

Van olyan vállalkozás, mely a munkaidő 
nyilvántartására használja a rendszert. a 
dolgozók a berendezés ki- és bekapcsolá-
sakor a kódjukat használják, amely azono-
sításukra alkalmas. a havi eseménylistán a 
tulajdonos például ellenőrizheti, hogy ki és 
mikor nyitotta ki az adott üzlethelyiséget, 
vagy intézményt. (x)
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tékezést milyen 
módon lehet 

megoldani. Még-
is kialakítottunk 

egy csomagot a la-
kossági ügyfelek és a 

kisebb telephelyek ré-
szére. a 44 000 Ft+áfa ösz-

szegért felszerelünk egy mo-
dern riasztóközpontot (akkumulátorral, 

tápegységgel), kültéri szirénát (szintén ak-
kuval), három mozgásérzékelőt és egy nyi-
tásérzékelőt. a rendszer biztonságosan le-
véd egy kisebb családi házat, egy nyaralót, 
vagy egy üzlethelyiséget. a kedvezményes 
telepítés feltétele, hogy az ügyfél legalább 
két évig rendelje meg a felügyeleti szolgál-
tatásunkat is.
 amikor valaki jelentkezik nálunk tele-
pítési igénnyel, a felmérő kollégánk térí-
tésmentesen elmegy az adott címre, el-
végzi a felmérést, és árajánlatot készít. 
Mindez semmilyen kötelezettséggel nem 
jár a megrendelői oldalon. 
 amennyiben jó az ajánlatunk, rövid ha-
táridővel elvégezzük a riasztórendszer fel-
szerelését.

A riasztórendszerek 
szükségessége

adóink befizetése mellett elvárhatjuk az 
államtól és a rendőrségtől a jó közbizton-
ság fenntartását. azonban belátható, hogy 
saját vagyontárgyaink megóvásában ma-
gunknak is szerepet kell vállalni. a mecha-
nikai védelmi megoldásokon túl kerül a 
képbe az elektronikus, vagyonvédelmi jel-
zőrendszerek és azok felügyelete. az évek-
kel ezelőtti árakhoz képest, ma már vi-
szonylag alacsony díjon szereltethetünk 
védelmi berendezéseket az objektumaink-
ba. a riasztóberendezések már önmaguk-
ban is védelmet nyújtanak és a bűnözők 
egy jelentős része már megnézi, hogy az 
épület homlokzatán van-e sziréna. a hazai 
háztartások mintegy 5-6%-a rendelkezik 
riasztóval, azaz 100 családi házból csupán 
5-6-ban találkozunk vele. a vállalkozások 
és az intézmények esetében ez az arány jó-
val nagyobb, az objektumok felét riasztó-
rendszerek védik.

kedvezményes segélyhívó 
rendszer (Pánik-gomb)

a családi házba telepítve 
összesen: 18 000 Ft+áfa

• Vízmentes nyomógomb –  zuhanyo-
zás közben is használható. 
• Nagy hatótávolság, a ház körüli kert-
ben is biztonságosan működik.

a felügyeletünk havi díja: 1000 Ft/hó.

jelzés esetén értesítjük az ügyfél or-
vosát, rokonát, vagy bármely olyan 
személyt, aki az értesítendők listáján 
szerepel. Így gyors segítséget kaphat 
a bajbajutott ügyfelünk. igény ese-
tén a járőrszolgálatunk is kivonul a 
helyszínre.

EgyEdülállóknak, 
nyugdíjasoknak

a távFelÜGyeleti sZolGáltatások díJai 2008.-Ban

kivonulós 
szolgáltatás

Pest megyében

Megnevezés egyéni előfizető Üzleti előfizető

telefonos 3 500 Ft/hó 6 930 Ft/hó

rádiós 4 940 Ft/hó 8 400 Ft/hó

GsM*-Gprs 5 900 Ft/hó 9 000 Ft/hó
*GSM átjelzés esetén, amennyiben a SIM-kártyát az ügyfél biztosítja, 
a telefonos alapdíjat kell megfizetni.

eGysZeri díJak
Megnevezés listaár akciós ár

telefonos kapcsolat rendszerbelépési díja    7 200 Ft             0 Ft
Biztonságtechnikai rádióadó 
kihelyezésének díja 55 000 Ft 20 000 Ft

GsM modul kihelyezésének díja 55 000 Ft 20 000 Ft

eGyéB sZolGáltatások és díJak
nyitás-zárás fogadása, nyitás-zárás figyelés, tiltott nyitás figyelése, 
eseménylista postázása (havonta és szolgáltatásonként) 500 Ft

téves kivonulás / alkalom 1000 Ft

kedveZMények
Féléves díjfizetés esetén 1 hónap kedvezmény
éves díjfizetés esetén 2 hónap kedvezmény
A feltűntetett árak az Áfát tartalmazzák.
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tesszük. Emiatt az árak valamelyest maga-
sabbak, de idén mindezt akár 35%-os ked-
vezménnyel tudjuk kínálni.
 nyugdíjpénztár: 1998-tól elindult a 
3 pillérű nyugdíjrendszer. 
Egyre több a nyugdíjas, és 
kevesebb az aktív dolgo-
zó. jövő évtől a nyugdíjszá-
mítás megváltozik. nem 
titok, hogy aki 2008-tól 
megy nyugdíjba, az keve-
sebb pénzt fog kapni, mint 
aki 2008 előtt vált nyugdí-
jassá. Ezért az öngondosko-
dást próbálják támogatni, 
érdemes tehát elgondolkoz-
ni azon, hogy mit tehetünk 
már most azért, hogy mi-
nél több pénzhez juthassunk idős korunk-
ban. Erre megoldás a 3. pillér, az önkéntes 
nyugdíjpénztár, melyet az állam nem csak 

pénzügyek

HA vALAKineK vAn PénZe, AZérT,  
HA ninCS PénZe, AZérT JÖHeT HoZZánK
Beszélgetés Vas József ügynökségi menedzserrel

adókedvezménnyel, hanem kamatadó 
mentességgel is támogat. de konstrukció-
ink által a vállalkozók, vállalatok is gondos-
kodhatnak a dolgozóik nyugdíjáról. 
 Gépjármű biztosítási ajánlataink no-
vemberben jelennek meg, de már idén is 
látható, hogy az aegonhoz valamilyen for-

mában kötődő ügyfeleknek 
nagyon kedvező díjakat tu-
dunk kínálni.
•  Mire  utal  az  Aegon  Ma-
gyarországnak az a szlo-
genje, hogy „Több, mint biz-
tosító”?
•  Egy  éve  alakult meg  a  Hi-
tel zrt., mely szintén piaci 
igényeket elégít ki. irodánk 
nemcsak biztosításokat kí-
nál, hanem hitelpontként is 
működik, tehát jelzálog ala-
pú hiteleket kínál.  azért 

jobb a piacon más hitelező pénzintézet-
nél, hogy a hitelezési folyamat időben sok-
kal rövidebb. sok ember karácsonyra is hi-
tel vesz fel. aki az aegon Magyarországnál 
még novemberben igényli, az már idén 
pénzhez juthat.
•  A megnövekedett feladatkörökhöz tud-
nak-e dolgozói létszámot bővíteni?
•  Igen,  az  Aegon  Magyarország  tanács-
adókkal dolgozik. Elvünk az, hogy az ügy-
fél biztosítási vagy hitelkérelmét célszerű a 
legnyugodtabb helyen, a saját otthonában 
megbeszélni. Van ugyan irodánk, de min-
denkinek időt és energiát spórolunk, ha 
az emberek munkájuk végeztével otthon, 
nyugodt körülmények között intézhetik 
pénzügyeiket. Új munkatársak jelentkezé-
sét várjuk, akik kihívást éreznek a pénzügyi 
szakmában és öregbíthetik intézetünk jó 
hírnevét. a minimum iskolai végzettség az 
érettségi, de a felsőfokú végzettség előnyt 
jelent. az aegon Magyarország ingyenes 
képzésének elvégzése után rögtön mun-
kába állhat. 
 (x)

Monori Strázsa: Mióta létezik az Aegon 
Magyarország?
Vas József: az aegon Magyarország egy 
holland tulajdonú nemzetközi pénzügyi 
vállalkozás, mely az aB aegon jogutóda. 
a jelenlegi névvel 2004. május 1-jétől, az 
EU csatlakozástól vagyunk jelen az ország-
ban.
•  Milyen szolgáltatásokkal várják az ügy-
feleket?
•  Sokfajta  szolgáltatás  közül  választhat-
nak ügyfeleink, hisz nem maradhatnánk a 
piacon, ha nem fejlesztenénk folyamato-
san a termékeket. Legkiemelkedőbb szol-
gáltatásaink a következők:
 életbiztosításban az aegon Magyar-
ország az egyik legnagyobb társaság a pi-
acon. Ez a hosszú távú megtakarítási for-
ma alkalmas arra, hogy akár gyermekeink 
számára is pénzt gyűjtsünk össze. Ezen kí-
vül jelzálog hitel sincs biztosítás nélkül. 
Ezért, aki nálunk szeretne hitelt igényel-
ni, annak célszerű a mi biztosításainkat vá-
lasztania. 
 lakásbiztosítás: Magyarország leg-
nagyobb lakásbiztosítójaként egyedülál-
lóak vagyunk, hiszen az aegon Magyaror-
szág lakásbiztosítási konstrukciói minden 
kockázatot bevállalnak. a szolgáltatás  ki-
fizeti a vandalizmus, feszültségingadozás 
okozta károkat. Ha valaki külföldre megy, 
és a szállodában hagyott poggyászait el-
lopják, mi azt is kifizetjük. annak a kocká-
zatát is vállaljuk, ha egy esetleges jégverés 
tönkretesz egy kiskertet. Ez a fajta, „min-
dent bevállaló” biztosítás tavaly indult, és 
a tapasztalatok azt mutatják, hogy egy-
re nagyobb igény van rá. amit eddig nem 
vállaltak be a biztosítók, azt mi most meg-

„Elvünk az, 
hogy az ügyfél 
biztosítási vagy 

hitelkérelmét 
célszerű a legnyu-
godtabb helyen, 
a saját otthoná-

ban megbeszélni.”

Sokfajta szolgáltatás közül választhatnak ügyfeleink. Akár az irodánkban, akár a saját otthonukban

iroda: 
Monor, Forrás u. 10.
nyitva: 
hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, 
pénteken 8-13.30-ig.
telefon: 
06/29-417-409
központi telefon:
06/40-204-204 
internet: www.aegon.hu

ElérhEtőségEk

Vas József: Új munkatársak jelentkezését várjuk, 
akik kihívást éreznek a pénzügyi szakmában, és 
öregbíthetik intézetünk jó hírnevét
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ilyen vállalkozás a 2001 óta működő 
portalu kft., melynek telephelye 2002 óta 
Monoron található (péteri 
út). a tizenkét munkaválla-
lóval dolgozó cég fő profil-
ja a műanyag és alumínium 
nyílászárók gyártása, de ki-
sebb fajta lakatos munká-
kat is vállalnak. a műanyag 
ajtók, ablakok készítése so-
rán főleg a lakossági kiszol-
gálás a cél, míg a régebb 
óta gyártott alumíniumból 
készült nyílászárók eseté-
ben a felhasználás főként 
ipari jellegű. a részletekről 
Urbán Attila tulajdonost kérdeztük:
Monori Strázsa: Mi az, amivel többet tud 
egy műanyag ajtó,  ablak  egy hagyomá-
nyos fa vagy alumínium nyílászárónál?
Urbán Attila: a válasz a hőszigetelésben 
és a stabilitásban keresendő. a fa nyílás-
zárókkal ellentétben a műanyag az időjá-
rás következtében nem vetemedik, ezen-
kívül tökéletes a légzárása, és könnyen 
kezelhető. 
•  Mennyi a műanyag nyílászárók élettar-
tama?
• Erre pontos adatok egyelőre nem állnak 
rendelkezésre, mert egy igen jól fejlődő 
iparágról van szó. a műanyag ajtók, abla-
kok először tíz-tizenkét éve jelentek meg 
a piacon, és azóta folyamatosan fejlesztik 
őket. Véleményem szerint harminc-negy-
ven évig biztosan eltartanak.
• A Portalu Kft. mennyire tudja figyelem-

be venni az egyedi igényeket?
•  Teljes  mértékben,  mivel  mi  raktárra 

nem gyártunk, csak egye-
di megrendeléseket foga-
dunk. tetszőleges méretű, 
színű és alakú termékeket 
készítünk. Megrendelése-
ink főleg Monor és környé-
kéről, valamint Budapest 
területéről jönnek.
•  Vállalnak-e  garanciát  a 
termékeikre?
• az általunk gyártott ter-
mékeket mi építjük be, hi-
szen ezek felszerelése és 
beállítása szakértelmet kí-

ván. a szakszerű beépítés után öt év ga-
ranciát vállalunk az üvegre, a profilok-
ra és a nyílászáró egyéb összetevőire. 
Ehhez hozzátartozik az is, 
hogy amennyiben a későb-
biekben utólagos igazítás-
ra van szükség, természe-
tesen azt is garanciálisan 
oldjuk meg. 
•  A  Portalu  Kft.  télikert 
építőelemek gyártásával 
is foglalkozik. Mekkora rá 
a kereslet, hiszen egy téli-
kert luxuscikknek számít.
• nem biztos, hogy olyan megfizethe-
tetlen, főleg, ha arra gondolunk, hogy 
egy ilyen különleges hangulatú szoba a 
lakás bármely helyiségeként berendez-
hető: használható nappaliként, dolgo-
zó- vagy előszobaként, és így a ház szer-

Műanyag nyílászárók

rugALmASSág,  
gyorSASág éS minŐSég
A megújult Strázsában minden hónapban igyekszünk egy-egy olyan monori 
vagy környékbeli céget, vállalkozást bemutatni, mely sikeres működésével 
hozzájárul a város lakosainak minőségi kiszolgálásához, és Monor vonzáskör-
zetében élő emberek foglalkoztatásához. 

ves részévé válhat. évente három-négy 
darabot készítünk mindenféle méretben 
és kivitelben. Ebben előrelépési lehető-
séget is látunk, hiszen az utóbbi időben 

egyre nagyobb igény van 
az ilyen jellegű dolgokra.
•  Mivel  kínál  többet  a 
Portalu  Kft.  a  konkurens 
cégeknél?
• Mi minden megkeresés 
esetén ingyenes igényfel-
mérést és árajánlatot ké-
szítünk. Megrendeléskor 
rövid, mindössze két-há-
romhetes határidővel le-

gyártjuk az adott terméket. Bár a konku-
rencia a városon belül is nagy, de nem 
véletlen, hogy hét éve a piacon van a 
vállalkozásunk. rugalmasságban, gyor-
saságban, minőségben mindenképpen 
az élen járunk. Ezen kívül hitelfelvételre 
is lehetőséget teremtünk, így többféle 
futamidejű és törlesztőrészletű  fizeté-
si megoldás is lehetséges. a portalu kft. 
másik előnye, hogy nem egy viszont-
eladó cég, hanem a forgalmazáson kí-
vül a gyártás is helyben történik. Mivel 
mi már több éve stabilan jelen vagyunk 
a piacon, a vevők biztosak lehetnek ab-
ban, hogy a garanciális dolgokat bizto-
sítani tudjuk.

Nagy Renáta
(x)

„A szakszerű 
beépítés után 

öt év garanciát 
vállalunk 

az üvegre, 
a profilokra és a 
nyílászáró egyéb 

összetevőire.”

„Minden 
megkeresés 

esetén ingyenes 
igényfelmérést 
és árajánlatot 

készítünk.”
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A Portalu Kft. nem egy viszonteladó cég, hanem a forgalmazáson kívül a gyártás is helyben történik

Urbán Attila vállalkozása, a  Portalu Kft. hét éve 
van jelen a piacon egyedi gyártású termékeivel

Portalu kft.
Cím: monor, Péteri úti major
Telefon: 06-30-544-3817
               06-29-412-871 (műhely)

kapcsolat
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 megemlíteni két embert: a nagypapám 
életem minden fordulópontján jelen volt, 
az első festőállványomat is tőle kaptam. 
Ő már korán meglátta bennem azt, amit 
a tanáraim felfedeztek. szintén nagy in-
díttatást kaptam a nagynénémtől. sajnos 
mindkét embert elvesztettem, de a szüle-
im maximálisan támogatnak.
•  Szűk környezeted  és a  szakma elismer. 
Mi a helyzet a falubeliekkel, kollégákkal? 
•  A  faluban  vannak,  akik  tudják,  de  én 
nem dicsekszem. a szomszéd települé-
sen, ahol pedagógus vagyok, a gyerekek 
szeretnek, felnéznek rám. Ők példaképet 
keresnek, mint ahogy régen én is tettem.
•  Nem  nehéz  egyszerre  két  művészeti 
ágat is művelni?
•  Szobrász mesterem arra buzdított, hogy 
próbáljam őket elválasztani mert a kettőt 
együtt nem lehet igazán jól csinálni. Van-
nak az életemben időszakok, amikor hó-
napokig nem fogok ecsetet a kezembe, 
mert érzem, hogy nincs értelme. Most vi-
szont például olyan időszakot élek, hogy 
festenem kell. nem szobrászkodni, hanem 
festeni. 
•  Ezek  szerint  nem  is  tudnád  eldönteni, 
hogy melyiket szereted jobban?
•  Ez  nagyon  érdekes.  Amikor  festek,  azt 
érzem, hogy ezt szeretem jobban. ami-

kor viszont szobrot készítek, akkor meg 
vagyok róla győződve, hogy a festést nem 
szeretem ennyire.
•  Milyen színek dominálnak a festménye-
iden?
•  Korszakonként  változik.  Volt  egy  idő-
szak, amikor minden fekete-fehér volt, 
majd a sötétzöld-rózsa-
szín dominált. Most egy 
színesebb korszakomat 
élem, hiszen rengeteg 
piros-narancssárga-zöld 
árnyalatot használok.
•  Mi  lett  az  eddig  elké-
szült  alkotásaidnak  a 
sorsa? 
•  Egy  művem  sem  bo-
lyong céltalanul, mert a 
képek egy részét meg-
rendelésre készítem, 
de amelyeket a ma-
gam indíttatásából fes-
tek, azokat is megvásárolják. az embe-
reknek megtetszik, én meg eladom őket. 
Festményeimet modern stílusban készí-
tem, a bárki által megtekinthető szobra-
im azonban klasszikus jellegűek. az első, 
kiállításon szerepelt, attila című fejport-
ré az iparművészeti Egyetem tulajdoná-
ban van. a ráckevei kastélyban látható két 
Habsburg-szobor: savoyai jenő herceg és 
Mária krisztina szoborportréja. Ez utób-
bit Habsburg Ottó avatta föl, amire büsz-

melyiket a kettő közül?
Folytatás az első oldalról

ke vagyok. Monor környékén is készítet-
tem kettőt: Balla károly és Fekete istván 
mellszobrát.
•  Mit jelent számodra az alkotás? Munka 
vagy önkifejezési mód?
•  Eleinte  azért  festettem,  hogy  más  örül-
jön. Most már eljutottam odáig, hogy van-

nak bennem érzések, 
amiket muszáj megfes-
tenem. olyan ez szá-
momra, mint másnak az, 
hogy vizet iszik. érdekes, 
hogy általában akkor 
nyúlok az ecset után, ha 
boldogtalannak érzem 
magam. Ha boldog va-
gyok, akkor egyszerűen 
nem festek. a vidám szí-
nek mögött sem feltét-
lenül boldogság van. a 
negatív érzéseket tükrö-
zi a képeimen az is, hogy 

nem festek kidolgozott arcokat, az alakokat 
inkább hátulról ábrázolom.  
•  Mikor  és  hol  láthatóak  legközelebb  a 
képeid?
•  2008.  január  22-én  a  Magyar  Kultúra 
napján, Csévharaszton lesz egy önálló ki-
állításom, ahol meg lehet tekinteni őket, 
és ha valakinek megtetszik, vásárolni vagy 
rendelni is lehet. sok szeretettel várok 
mindenkit!

Nagy R
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Lemondott a Helytörténeti kör elnöki 
tisztségéről Fekete jános nyugdíjas re-
formátus lelkész. 
 Helyébe az egyesület tagjai dr. do-
bos Györgyöt, a Helytörténeti kör ko-
rábbi titkárát választották meg.

új Elnök

1.   Mindenszentek napja  
azon szentek emlékére, akiknek 
nincs külön emléknapjuk.  
Egyetemes ünneppé IV. Gergely 
pápa tette 844-ben.

2.   Halottak napja 
3.   a Magyar tudomány napja 

1825-ben ezen a napon ajánlotta 
fel egyéves jövedelmét Széchenyi 
István gróf a tudományos akadé-
mia létesítésére. 

4.   az emlékezés napja  
Magyarországon 

5.   európai kereskedelmi nap 
szent imre ünnepe 

7.   rákellenes nap 
10. nemzetközi ifjúsági világnap 
12.  Minőségügyi világnap
13. Cukorbetegek napja 
14. térinformatikai világnap 
16. a Magyar szentek emléknapja 

tolerancia napja 
17. dohányzás elleni nap 

Füstmentes nap – WHo 
Budapest napja 
1873 Buda és pest egyesítése 
a leonidák meteorraj láthatósá-
gának csúcspontja 

18. domino day – dominó nap 
20. ifjú Zenebarátok világnapja  

a gyermekek jogának világ-
napja 

21.  a televíziózás nemzetközi napja 
a filozófia napja 

22. a Magyar közoktatás napja  
Magyarországon 1991 óta 
szent Cecília napja 
szent Cecília a zenészek védő-
szentje

25. a magyar labdarúgás napja 
a londoni 6:3 emlékére (1993 óta) 

27. a véradók napja  
Magyarországon (1988 óta),  
annak emlékére, hogy először 
1957. november 27-én adtak át ki-
tüntetéseket véradásért.  
a nobel-díj alapításának napja 

30. szent andrás napja 
nemzetközi ne vásárolj sem-
mit nap

november harmadik hete: a magyar 
népdal és népköltészet hete

Forrás: Wikipedia

novEmbEr EsEményEi

Újabb könyv megjelentetésével örven-
deztette meg városunk lakóit a Helytörté-
neti kör közművelődési Egyesülete. a ta-
valyi Monori fények és árnyak kiadvány 
után máris itt a település múltjáról, jelené-
ről szóló sorozat következő darabja, a 100 
éves Újtelepről, mely címében is árulkodik 
a tartalomról. az előzőekkel ellentétben 
most nem Monor egészéről olvashatunk, 
hiszen az írások mindegyike valamilyen 
formában a város „sorompón túli világá-
hoz” kapcsolódik. a könyvet egyben szü-
letésnapi ajándéknak is szánták az alkotók, 
hiszen megjelenése egybeesett az Újtelep 
századik születésnapának megünneplé-
sével. a Helytörténeti kör 1985-ben hatá-
rozott úgy, hogy a település történetével 
foglalkozó sorozatot készít Monori Füze-
tek címmel. E kiadványsorozat folytatá-
saként jelent meg a 100 éves Újtelepről, 
mely a füzetek huszadik darabja.
 a városrész évszázados történetéről 

dr. Dobos György írt átfogó tanulmányt, 
mely igen részletes és komoly helytörté-
neti kutatómunka eredménye. olvasha-
tunk tősgyökeres újtelepi családokról, a 
vasút kiépítéséről, valamint a helyi oktatá-
si, egyházi és üzleti intézmények létrejöt-
téről. a színes kiadványt korabeli és nap-
jainkban készült fényképek teszik még 
igényesebbé, melyen mindnyájan fölfe-
dezhetünk egy-egy ismerős arcot, utcát, 
épületet. a szerzők között – a fent emlí-
tetten kívül – olyan jól ismert nevek sze-
repelnek, mint dr. Dudás Jenő, Fekete Já-
nos, Hangyásné Farkas Ágnes, Kovács Gyula, 
Magócsi Károlyné, Olasz Józsefné, Pecznyik 
Ibolya, valamint Vedres Lászlóné. Ezút-
tal sem maradt el országos hírű költőnk, 
a szintén Újtelepen felnőtt Baranyi Ferenc 
emlékező költeménye.  
 a Monorról szóló könyvet a helyi köny-
vesboltokban megvásárolhatják az érdek-
lődők. RENI

„Monor-telep, Monor-telep – simogat az emlékezet…” (Baranyi Ferenc)

könyvbemutatóoLvASni vALó

a szüret végeztével a strázsahegyi préshá-
zak megtelnek szorgos kezekkel. sokan sa-
ját szőlőjüket dolgozzák fel, de vannak, akik 
vásárolnak. Monoron jóval többen készíte-
nek bort, mint amennyien szőlőt termesz-
tenek. a birtokok apáról fiúra szállnak, és 
mindenki igyekszik megőrizni örökségét. 
a strázsa-hegyi pincesor, nemcsak város-
unk büszkesége, de része hazánk kulturá-
lis örökségének. a csaknem ezer épületből 
álló pincefalunak földdel borított gádo-
rai kölcsönöznek egyedi jelleget. sok pin-
ce még a XiX. században készült, és ma is 
hűen őrzi őseink világát.
 Ha hétköznap kiballagunk a hegyre, a 
gyümölcsfák és a lugasok mellett halad-
va, nem tapasztalunk nyüzsgő életet. Fel-
kaptatunk a kilátóra, tekintetünket végig-
hordozzuk az apró mozgásokkal tarkított 
tájon, és nyugalmat találunk. a pincetu-
lajdonosok többnyire hétvégén érkeznek: 
kiszellőztetik a házat, söprögetnek, füvet 
nyírnak; kezelik vagy lefejtik a bort, majd 
teletöltik demizsonjaikat. kedvelt közleke-
dési eszközük a kerékpár és a motor, ame-
lyeket az autók nagy ívben kerülnek. a 
hegy lábánál és csúcsán van néhány lakó-
ház, és akad néhány pince, amelyben la-
kásnélküli családok húzódnak meg. a két 
tábor életkörülményei eltérők, de mind-
annyian jól ismerik azt az érzést, amelyben 
a városlakók május 25-én részesülnek. 
 Erre a dátumra esik a hegy nyilvános 
életének csúcspontja az „orbán napi viga-
dalom”. a strázsa kivirul, megfiatalodik, és 
szívélyes házigazdaként lép elénk. Öröm-

mel fogadja rokonait és bajtársait, miköz-
ben boldogan szemléli a fiatalok játékát. 
a fellépők néptáncbemutatóval és színi 
előadással szórakoztatják a harcedzett ka-
tonát, aki egyaránt dacol a meleggel és a 
porral, mint a mulatságba keveredő csipet-
nyi rosszal. kíváncsisággal telve szurkol a 
tekerő sport versenyzőinek, habár a népi 
hangszert jobban ismeri. az ünnep hevé-
ben azt sem bánja, ha megbomlik a fegye-
lem, és a borissza katonák pincéről pincére 
járva megállnak néhány pohárkára. tudja, 
hogy a nyár tovaszáll, és a szüret után ne-
héz lesz szokott helyére állni.
 Miközben a szabadtéri sütögetések em-
lékei belevesznek a vaskályhák és a kan-
dallók tüzébe. a hegy kimosott útjai meg-
fagynak, a csupasz tőkéket hó takarja, s a 
lejtőkön szánkók csúsznak. az éjszakák fé-
lelemmel vegyes derűt árasztanak, ami 
felpezsdíti a látogatók fagyott zsigereit. 
a strázsa szíve szilveszteréjen újra kigyúl, 
amikor a rakéták fénye harci sisakjára hull.

Artzt Tímea

Monori életképekA STráZSA-Hegy vAráZSA
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GÉPKÖLCSÖNZŐ
Monor, Ceglédi út 42. (4-es főút 37. km)

Tel.: 06-29-411-888, 06-30-935-3540
kolcsonzo@egyszerugep.hu   www.egyszerugep.hu

Nyitva tartás: H–P: 7.00–17.00   Sz: 7.00–13.00
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.

Monori Strázsa: Mi indított egy többköny-
ves sikeres írót arra, hogy éppen Monoron 
telepedjen le?
Jezsó Ákos: Ez egy gyermekkori álmom volt, 
ugyanis mindig szerettem volna kertes 
házban lakni. itt jó a levegő, kutyát tartha-
tunk, nyáron mezítláb járhatunk a füvün-
kön, egyszóval olyan lehetőségek adottak, 
melyeket a családommal nem találtunk 
meg pesten. Monoron nagyon befogadó-
ak az emberek, már első perctől otthon 
éreztük magunkat. az is fontos szempont 
volt, hogy ebben a városban a szolgáltatá-
sok színvonala is megfelelő.
•  Újságíróként is régóta dolgozik. A távol-
ság nem hátráltatja a munkájában?
•  Az  internet és a mobiltelefon világában 
ez nem okoz gondot. a vonat pedig, hogy-
ha pontos, akkor rövid idő alatt beér Buda-
pestre.
•  Hány könyve jelent meg, és milyen volt a 
fogadtatásuk?
•  Összesen nyolc könyvem jelent meg, az 
elsőnek a kilencvenes évek elején voltam 
társszerzője. Eddig főleg közéleti, polito-
lógiai témákon dolgoztam, mindegyiknek 
pozitív volt a visszajelzése. a legsikere-
sebbnek Erdő Péter bíborossal készült in-
terjúkötetem mondható. Hatalmas pél-

dányszámban fogyott, és eddig három 
kiadást ért meg. a harmadik, bársonyköté-
ses díszkiadásból mindössze öt számozott 
példány jelent meg, melynek egyik kötete 
egy árverésen egymillió forintért kelt el. az 
innen befolyt összeget karitatív célra fordí-
tották. a másik négy példánnyal a pápát, a 
köztársasági elnököt, a miniszterelnököt, 
valamint Erdő pétert ajándékoztuk meg.
•  Az említettektől témájában igencsak kü-
lönbözik legutóbbi kötete, egy mesekönyv, 
melyet Monor ihletett: szereplői és helyszí-
nei városunkhoz kötődnek. Személyiségé-
ben is annyira végletes, mint a munkájá-
ban?
•  Teljes mértékben. Vannak olyan dolgok, 
amiket szívesen írok, és vannak olyanok, 
melyeket szerelemből. a mesekönyv, az 
valahogy a szívemből jött. 
•  Kiknek szólnak az árokparti kismanó ka-
landjai? 
•  Egy mese akkor  jó, ha a gyerekeknek és 
felnőtteknek egyaránt szól, tehát kettős 
értelmezési síkot tartalmaz. Ha egy mesé-
re legyintve azt mondjuk, hogy ez csak a 
gyerekeknek üzen, akkor nem pusztán a 
mese világát becsüljük le, hanem a gyer-
mekek lelkületét is. a jól megírt történet 
játszva tanítja a hallgatóit, olvasóit szere-

interjúmonori meSéK
Jezsó Ákos író, akit megihletett városunk hangulata

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: 06-29-411-532 • Mobil: 06-30-535-5375

KATALIN CSáRDA 
éS PANZIó

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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tetre. arra, hogy érdemes jónak lenni, mert 
a jó elnyeri jutalmát, a rossz viszont vala-
milyen módon mindig megkapja bünteté-
sét. a mese tehát szükséges ahhoz, hogy 
az ember a társas együttélés szabályait 
megtanulja. Ha ez kimarad a gyermek éle-
téből, akkor ő kitalálja a saját maga mesé-
it. jó példa erre, hogy a harmincas évektől 
kezdődően a gyerekeket a szocialista rea-
lizmus jegyében akarták nevelni, ezért ki-
találták, hogy nem kell nekik tündérmesé-
ket hallaniuk. a kicsik erre megteremtették 
a saját maguk tündérmeséjét. Ez is bizo-
nyítja, hogy a mese az ember egyik lelki 
szükséglete.
•  Monor lakói nem csak könyvén keresztül 
ismerhették meg Önt, hiszen nemrégiben 
személyes találkozásra is lehetőség nyílt.
•  A  Városi  Könyvtárból  kértek  föl  arra, 
hogy tartsak magáról a meséről egy rö-
vid előadást. az elképzelés az volt, hogy 
a szülőket a gyerekekkel együtt csábítsák 
be a könyvtárba. a csemetéknek különbö-
ző programokat szerveztek, a szülők pe-
dig ezzel párhuzamosan kulturális prog-
ramon vehettek részt, melyben egy zenés 
blokkot követően került sor az én előadá-
somra. 
•  Lesz-e folytatása a monori árokparti kis-
manó történetének?
•  Remélem igen, de hogy pontosan mikor, 
arra nem tudok még válaszolni. dolgozom 
rajta. NR
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2007. november 22. 17 órától
ADY ENDRE EMLÉKNAP
a költő születésének 130. évfordulóján
Helytörténeti kiállítóterem, 
Monor, kossuth L. u. 84.
Beszélgetés, gondolatok ébresztése, vallo-
mások Ady Endre életéről és költészetéről. 
közreműködik: Dr. Simon Gyula tanár úr, 
Gulyás László nagytiszteletű lelkész úr, Dr. 
Csáky Tibor plébános úr, Horváth Mária 
tanárnő, Vásárhelyi Géza tanár úr, Takács 
Géza tanár úr, Veérné Farkas Judit és Deme-
ter Sándor ady rajongók,  Laza István mű-
velődésszervező és a fekete zongoránál: 
Takács Etelka. 
közben versek szabad felolvasása a jelen-
lévők jóvoltából, amihez kérünk minden 
vendéget, hogy hozzon magával verses-
kötetet!
az emlékest házigazdája és rendezője a 
Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesület
Mindenkit szeretettel várunk, akit meg-
érintett ady Endre költészete!
2007. november 23. 20.00
Karaoke est és fergeteges buli  
Kispál Gabival
a  Művelődési Házban
Belépő: 1000 Ft

2007.november 24. 19.00
Katalin napi táncház a Művelődési Házban 
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 isko-
lás gyerekeknek a Művelődési Házban.
2007. december 9. 18.00 óra
Somogyi Vonósnégyes hangversenye a Vi-
gadó 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.

ajánló

A vigAdó novemBer- 
deCemBeri ProgrAmJAi
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november 1-2.
Dr Varga János
Cím: 2200 Monor, dózsa Gy. u. 63.
telefon: 20/95-77-226, 29/412-613

november 3-4.
Dr. Zöldi Lajos
Cím: 2200 Monor, kossuth L. u. 224.
telefon: 29/410-618; 30/98-58-122

november 10-11.
Dr. Hajdinák Zoltán
Cím: 2721 pilis, tölgyfa u. 15.                                                                                                        
telefon: 20/979-00-57

november 17-18.
Dr. Zimonyi Károly
2217. Gomba, rákóczi u. 25. 
telefon: 29/433-839; 20/311-92-97

november 24-25.
Dr. Szakács Árpád
Cím: 2200 Monor, Mátyás király u. 10.                                                                                                        
telefon: 30/390-85-26

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

Kutyáknak • cicáknak • rágcsálóknak 
papagályoknak • galamboknak 

kínálunk kiváló minőségű eledeleket, vitaminokat és felszerelést

Több száz termék közel száz négyzetméteren!
néhány márka ízelítőnek: Proplán • Eukanuba • Royal Canin • Iams • Acana 

Dog Chow • Petty • Panzi • Flexi • Nestor • Trixie •Hektor
Pórázok, nyakörvek, kalitkák, hordtáskák, fekhelyek, 

etetők, itatók, játékok, almok széles választéka
verseny galamboknak: ásványi anyagok, vitaminok és egyéb kiegészítők
HA MINŐSÉGI ELEDEL VAGY FELSZERELÉS, AKKOR MEMO-FOOD!!!
Cím: Monor, ady Endre út 47-49. az ady Endre általános iskolával szemben

a tagszövetség 12 település postaga-
lambászait tömöríti 207 taggal. a verse-
nyek szervezését önállóan oldják meg, 
amiből az országos szövetség évente 
legalább négy megrendezését írja elő. 
Ehhez képest az idén a kolumbia 13 ver-
senyt rendezett. a legrövidebb verseny 
légvonalban 130 kilométer távolságból, 
Győrből, a leghosszabb pedig a 800 ki-
lométerre lévő németországi stendalból 
indult. az összetett bajnokság alapját há-
romféle távon rendezett verseny jelenti: 
rövid (100-350 km), közép (300-600 km) 
és hosszú (500 km felett). Városunk szü-
lötte, Kajli István a 2007-es év rövidtávú 
bajnoka lett, de közép- és hosszútávon 
is az előkelő országos 2. helyezés boldog 
birtokosa.
 az évközi versenyek fő célja a sokak 
által áhított Magyar kupa megszerzése, 
amire a három különböző távon jól sze-
replő galambok tulajdonosai az esélye-
sek. a trófeáért vívott küzdelemben kajli 
istván a rövidtávú csapatbajnokságban 
országos 4., középtávon pedig országos 
3. helyezést tudhatja magáénak. azon-
ban idei sikerei ezzel még mindig nem ér-
nek véget. a Magyar kupa Legjobb dúc 
csapatbajnokságában – ahol az indított 
tíz galambból mind a tíz eredménye szá-
mít – országos 19. helyezésével is elekelő 
eredményt ért el. nem kevesebb büszke-
ségre ad okot a 2007-es Magyarország él-
versenyzője versenyben elért országos 6. 
helyezése sem, ahol minden induló leg-
jobb útjai (egy rövid-, három közép- és 
két hosszútáv) alapján érte el eredmé-
nyét. Már csak hab a tortán, hogy a szu-
perkupában közép-Magyarországon 10. 
lett, ahol a szövetség két leghosszabb 
távú versenyén galambászonként 5 ga-
lamb részvételével a legjobb 3 galamb 
összteljesítménye a mérvadó.

postagalambászatA monori BAJnoK
Az Országos Postagalamb Sportszövetség 5200 tagját  
26 tagszövetség fogja össze. Ezekből a 17-es monori székhelyű Kolumbia 
néhány tagja országosan is kiváló eredményeket ért el idén.

Zr Bt. – GuMiCentruM

gumieladás
gumijavítás

könnyűfém felni
értékesítés

téligumi akció 2500 Ft-tól
Cím: 2200 Monor,

ország út 5.
tel.: 06(29)414-758

06(30)9426-739

 kajli istván 1964-ben küldött először 
versenybe galambot. azóta csak pos-
tagalambokat tenyészt és versenyez-
tet. Egyszerre nagyjából 200 galambot 
tart. Ebből az idén 35-tel versenyzett. a 
tenyészgalambokat külön tartja. klasszi-
kus özvegységi rendszerben röpít (csak hí-
mekkel versenyez). 
 Mivel a galambokat egy helyre gyűj-
tik és a szállítás során nagy a fertőzés-
veszély, ezért heti rendszerességgel kell 
gyógyszerezni őket. Csúcsteljesítményt 
csak egészséges galambok nyújthatnak. 
Elmondása szerint eredményeit a janssen 
(Belgium) testvérek tenyészetéből és más 
nyugat-európai tenyésztők csúcsörökítő 
állományaiból átkeresztezett galambjai-
nak, a napi több órás munkának, valamint 
nagy kitartásának köszönheti. Monoron 
egyébként eddig még csak ő volt kerüle-
ti bajnok. a címmel idén immár ötödik al-
kalommal büszkélkedhet. Ezúton is gratu-
lálunk neki!

Szekerka János

Kajli István a középtávú Ászgalamb verseny har-
madik helyezettjével, a 04-17-43723 gyűrűszámú 
KK hímmel

MeGnyílt!!!

HoBBi áLLatELEdEL
és FELszErELés szakÜzLEt
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sövényekSOKOLDALÚ ZÖLD FALAK 2.

Lombhullató növényekből csak ott érde-
mes sövényt létesíteni, ahol nem fontos az 
egész éves takarás. Mert bármilyen sűrű-
re is metszhetjük sövényünket, levelek nél-
kül bizony könnyű lesz átlátni rajta. Előnyük 
viszont, hogy általában igen gyorsan a kí-
vánt magasságig nevelhetők, mivel éven-
te akár 2-3-szor is meg lehet őket metsze-
ni úgy, hogy az egyes vágások között 10-15 
cm-t is fejlődnek. általában igénytelen, er-
deinkben is megtalálható növényekről 
van szó, ezért olcsón beszerezhetők. Fő-
leg nagyobb területek határolásánál, nyá-
ron használt hétvégéi házak körül érdemes 
használni e fajokat. ilyen az egybibés gala-
gonya, a közönséges fagyal, a nyugati os-
torfa, vagy a mezei juhar. 

Lomblevelű örökzöld fajokból

a lomblevelű örökzöldekből kialakított sö-
vények télen is megfelelő takarást adnak, 
amellett, hogy színt visznek ebbe a szür-
ke időszakba. a kívánt magasság és széles-
ség eléréséig a növényeket csak módjával 
kell metszenünk, mivel enélkül is jól bokro-
sodnak. amint a kívánt szélességet és ma-
gasságot elérték, az elképzelt 
profilból kilógó vesszőket-haj-
tásokat visszakurtítva, fokozato-
san kezdjük meg a sövény kiala-
kítását. később évente kétszer 
nyírjuk. Először tavasszal, köz-
vetlenül a kihajtás előtt, majd 
júliusban a hajtásnövekedés 
csillapodásának idején. Gyak-
ran ültetett faj az örökzöld pusz-
páng (buxus), a babérmeggy, a 
magyal, a ráncoslevelű és a prá-
gai bangita, valamint a keskeny- 
és a fényeslevelű borbolya.

rövid tűs fenyőkből

az utóbbi tíz évben nagyon di-
vatossá vált a rövid tűs fenyők-
ből ültetett sövény. Ez a divat-
hullám megérdemelten söpört 
végig az országon, hiszen dús 
és szabályos sövényt leggyor-
sabban valószínűleg az apró le-
velű fenyőkből lehet kialakíta-
ni. 
a „tujasorokkal” azonban sokan 
célt tévesztettek, mert a fenyő-
kön és a szépen nyírt pázsiton 
kívül más növényt nem ültettek 
kertjükbe. további problémákat 
jelentett, hogy azok a Magyar-
országon telepített fenyőfajok 
és -fajták, amelyek a nyugati 
szomszédunknál szépen fejlőd-

szabályos sövényfal nevelhető.
itt érdemes megemlíteni a tiszafát (taxus) 
is, amiből árnyékos helyen is szép sövény 
nevelhető. rendkívül igénytelen növény, if-
jítás során szinte egészen a törzséig vissza-
vágható, onnan is képes kihajtani. Egyetlen 
hátránya, hogy piros magköpenyének ki-
vételével a növény minden része mérgező, 
ezért kisgyerekes családok csak alapos kö-
rültekintéssel telepítsék.

Örvös elágazású fenyőkből

igen különleges, dekoratív sövényt ala-
kíthatunk ki örvös elágazású fenyőkből. 
éles vonalakra nem számíthatunk, ugyanis 
évente csak egyszer nyírhatjuk őket. Ennek 
időpontja közvetlenül a kihajtás előtt van. 
a későbbi visszavágással az új hajtások be-
érését, megfásodását gátolhatnánk, ezzel 
fagyérzékennyé válhatnának. a lombtalan 
részekig soha ne vágjuk vissza, mivel ezek-
ből a több éves hajtásokból már nem tud 
kihajtani a fenyő. a kis fenyőket 1-1,3 mé-
ter tőtávolságra ültessük. kezdetben hagy-
juk szabadon fejlődjenek, majd miután a 
kívánt magasságot elérték metsszük visz-
sza őket. a visszavágás hatására még a ritka 
ágállású fenyők is besűrűsödnek. Leggyak-
rabban ültetett fajok a lucfenyő, a szerb luc, 
az ezüstfenyő, a vörösfenyő és a duglászfe-
nyő.

Papp János

Sorozatunk második részében a sövények kialakításhoz felhasználható 
nagyobb növénycsoportokat vesszük sorra.

tek, hazánk eltérő klimatikus adottságai 
miatt, gyakran estek a fagy, az aszály vagy 
betegségek áldozatává. Ha fenyőkből sze-
retnénk sövényt ültetni, beszerzés helyén 
feltétlenül kérjük ki egy szakember taná-
csát. Mert bármilyen oszlopos és kék színű 
lehet is a kiválasztott növény, ha kertünk-
ben csak rövid ideig díszít. a nyugati tuja 
és a hamisciprus csak öntözött, tápanyag-
gal megfelelően ellátott kertbe ültethe-
tő. Figyeljünk arra, hogy ha nyugati tujából 
ültetjük a sövényt, a létesítésre ne magon-
cokat használjunk. Ezek nagyon változatos 
megjelenésűek és növekedésükben is el-
térhetnek egymástól, így nem lesz szabá-
lyos a sövény. ne sajnáljuk a többletkiadást 
a tömött lombozatú fajtákra!
Ha a rövid tűs fenyők mellett döntünk vá-
laszthatjuk az ellenállóbb borókát vagy a 
keleti tuját.
 a fenyőket a lomblevelű örökzöldekhez 
hasonlóan elég évente kétszer nyírni, a nö-
vények összeborulása után. a nyírás során 
ügyeljünk arra, hogy ne menjünk a leveles 
zónánál beljebb, mert a levéltelen részü-
kig visszacsonkolt ágak újrahajtása bizony-
talan. az oszlopos fajtákból nyírás nélkül is 

 2007. november 1.

Töretlenül népszerű a smaragdtuja

Tiszafából szép és igénytelen sövényt 
nevelhetünk akár félárnyékban is
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NBIII Alföld csoport: 2007/2008

Elkezdődött a bajnokság a csoportban. 
Változások a keretben: 
 érkezett: Szűcs Lajos (Újlengyel), Papp 
Kornél, Ouldamar Patrik (Bp. Honvéd), Gál 
Szilárd (pilis), Csáki Norbert, Tomócsik Gá-
bor (Üllő) és végezetül három fiatal, akik 
az első csapattal készülnek: Kurucz Gergő 
(pilis), Kiss István (Vác), valamint az U-19-
ből végleg felkerült Simon Zsolt.
 távozott: Kerepeszki Zoltán (pilis) és 
Bokros Bálint (Gyömrő).
 Eredmények: 1. forduló: Monori sE – 
Örkény sE 1-1 (0-1), gól: Csőke.  2. fordu-
ló: Gyulai termál FC – Monori sE 2-2 (0-1), 
gól: Szőke, Bokros. 3. forduló: Monori sE 
– Bp. Honvéd ii 3-1 (2-0), gól: Szluka, Bok-
ros, Maka. 4. forduló: szolnoki spartacus 
– Monori sE 1-0 (1-0). 5. forduló: Monori 
sE – Hódmezővásárhely FC 3-1 (1-0), gól: 
Csikós, Maka, Csáki, 6. forduló: algyő sk 
– Monori sE 1-4 (0-1), gól: Bán, Szluka, 
Maka, Vass (öngól). 7. forduló: Monori 
sE – FC dabas 3-1 (1-1), gól: Csőke, Halgas, 
Csikós. 8. forduló: Bajai LsE – Monori sE 
2-1 (2-0), gól: Szluka. 9. forduló: Monori 
sE – Békéscsaba 1912 Előre sE 1-3 (0-1), 
gól: Csőke. 10. forduló: Monori sE – sze-
ged 2-1, gól: Magyar, Szluka.
 a 10. forduló után az állás: 1. Baja (27), 
2. Békéscsaba (23), 3. szeged (19), 4. Bp. 
Honvéd (17), 5. Monori sE 17 ponttal.
 novemberi bajnoki mérkőzések: 3-án 
13 óra 30 perckor: Monor – Csongrád, 10-

Labdarúgás

JóL KeZdTéK  
AZ idényT CSAPATAinK
én 13 óra 30 perckor: kiskunfélegyháza – 
Monor, 17-én 13 órakor Monor – rEaC, 24-
én 13 órakor: szigetszentmiklós – Monor 

Mentel az U19-es csapatunk!

1. forduló: U19: tiszafüred – Monor 1-4; 
U16: tiszafüred – Monor 4-4. 2. fordu-
ló: U19: Monor – putnok 5-1, monori gól-
szerzők: Simon (2), Paput (2), Hajdú; U16: 
Monor – putnok 4-0, gól: Jávorszki (2), 
Magyar, Szente. 3. forduló: U19: somos 
sE salgótarján – Monor 4-3, gól: Simon 
(3); U16: somos sE sBtC – Monor 1-14, gól: 
Jávorszki L. (3), Herbály G. (3), Farkas Á., 
Magyar G., Bók B., Galambos E. (3), Koncz B. 
(2). 4. forduló: U19: Monor – Ózd 4-2, gól: 
Simon, Paput(2), Kiss I.; U16: Monor – Ózd 
4-3. 5. forduló: U19: Eger – Monor 0-3, 
gól: Simon (2), Paput; U16: Eger – Monor 
2-0. 6. forduló: Monor – dunakeszi 4-1, 
gól: Kiss I. (2), Micsu, Kiss Cs.; U16: Monor 
– dunakeszi 11-0. 7. forduló: U19: tura – 
Monor 2-4, gól: Kiss I., Németh K. ,Simon 
(2). a mérkőzésen árvai zoltán vállsérü-
lést szenvedett, így sajnos jó néhány mér-
kőzésen nem állhat a csapat rendelkezé-
sére, jobbulást és mielőbbi felépülést 
kívánunk neki! U16: tura – Monor 0-7. 8. 
forduló: U19: Monor – Veresegyház 2-1, 
gól: Kiss I., Simon Zs.; U16:  Monor – Veres-
egyház 5-2.

Az U16 is remekel!

nagyon régen kezdte ilyen jól a szezont 
az utánpótlás csapatunk, a későbbiekben 
is hasonló sikereket kívánunk a gárdák-
nak!  az U19 a Gyöngyösiek mögött a 2. a 
tabellán, míg az U16 a 3. helyen áll.
 szepteber 12-én, szerdán az U-16 a 
pest megyei körzeti bajnokságban az 
első fordulóból elhalasztott mérkőzésen, 
Vasadon: Vasad – Monor 2-4, gólszerzők: 
Czerman, Pokornyik, Kovács, Galambos E.

Veretlen az U11

október 6-án nagykőrösre utazott az 
U-11-es csapatunk. az egész mérkőzésen 
nagy fölényben játszottak a monori fiata-
lok, a hálóba azonban csak egyszer sike-
rült betalálniuk Kókai Márk révén. az egész 
csapat jól játszott, két játékos viszont szi-
porkázott: Petrovics Zsolt és Deák Dáni-
el. kőrisfa – Monor 0:1. további eredmé-
nyek : Monor – pilis 2:2; dánszentmiklós 
– Monor 3:0; Monor – nagykáta 6:0, gól: 
Párizs Cs. (2), Bajkai T. (2), Bokros D., Kókai 
M.; törtel – Monor 1:2.

A győr, a videoton 
és az Újpest is kipipálva!

remek formában játszott 1998-as csa-
patunk a kétnapos újpesti Bene Ferenc 
kupán. a csoportmérkőzéseken 5-2-re 
verték a iii. kerület, majd 3-0-ra a MaC 
gárdáját. a csoportdöntőn parádés játék-
kal 4-0-ra legyőzték a tisza Volán szeged 
fiataljait is. a vasárnapi elődöntőben a 
házigazda Újpest csapatával nem bírtunk 
a rendes játék időben (0-0), de büntetők-
kel sikerült bekerülni a döntőbe. a Győri 
Eto elleni döntőben csapatunk hátrány-
ból fordítva 2-1-re győzött, így megérde-
melten lett tornagyőztes.
 a csapat tagjai: Bekker Zoltán, Cselovszki 
Ádám, Erdélyi Botond, Hunka Roland, Zákó 
Péter, Fehér Farkas, Vas Vencel, Sárai Zol-
tán, Tóth Ádám, Duráti Dániel, Kiss Dávid, 
Szabó Erik.
 az 1998-as csapatunk további ered-
ményei: Monor – Vecsés (1996 korosztály) 
0-3, Vecsés – Monor B 2-1, Monor a – Vi-
deoton 1997 a 4-4, Monor B – Videoton 
B (97) 7-3, Monor a – Győr a 8-3, Monor 
B – Győr 10-1, Monor a – Goldball a 3-2, 
Monor B – Goldball B 2-5.

Szalai Zsolt
 Ecsedi Dávid

Tornagyőztes lett az 1998-as csapatunk  
a kétnapos újpesti Bene Ferenc Kupán

decemberben megjelenik a

Monor 2008 
sZakkatalÓGus

Hasznos információkat, valamint
üzletek, szolgáltatások hirdetéseit

tartalmazó népszerű kiadvány.
a hirdetések felvétele:

06-20/9-126-186
Határidő: 2007. november 10.

kurgyis József
• Gumiszerelés
• Gumieladás
• Futómű állítás 
• Centírozás
• Autó- és épületklíma 
  szerelés, töltés

2200 Monor, 
4-es főút, 34. km
Tel.: 06-30/949-6240
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a Genzwein név ideha-
za eddig a magyar lab-
darúgással fonódott ösz-
sze. Genzwein Ferenc, az 
MLsz egykori elnökjelölt-
je és a Vasas focicsapatá-
nak edzője volt. ám hama-
rosan a fia, Alex talán még 
nála is ismertebb lesz. 
akadályhajtásban ugyanis 
ő volt a legjobb ebben az 
évben Magyarországon. 
Ha ehhez hozzávesszük, 
hogy a fiú milyen fiatal, akkor szenzációs, 
amit produkál a húsz-harminc évvel idő-
sebb versenyzők között.
 – ilyen névvel miért nem futballista 
lett – tettük fel a kérdést Genzwein alex-
nek, akit a nagy nemzetközi versenyeken 
is úgy konferálnak fel, hogy a „jövő világ-
bajnoka”.

 

– azért, mert ügyetlen voltam – mesélte 
mosolyogva alex, az ilzer sC versenyzője. 
– apu persze mindent megtett, hogy fo-
cista legyek. Még a kapuba is be akart ál-
lítani, ám hamar belátta, az nem az én vi-
lágom. anyukám az egyik legsikeresebb 
lipicai lótenyésztő, én pedig kiskorom óta 
imádtam a lovakat, így magától értető-
dött, hogy fogathajtó legyek. édesapám 
azonban nagyon félt, a maratonhajtást 
például végig sem meri nézni. Lázár Vil-
mossal és Hódy károllyal kettesfogatban 
megnyertük az idei oB-t, úgy érzem, ők 
is befogadtak. arra pedig nagyon büsz-
ke vagyok, hogy a ladánybenei versenyt 
mind az öt évben én nyertem.
 Genzwein eddig a 18 éves korhatár 
miatt nem indulhatott nemzetközi verse-
nyen, jövőre viszont felnőtt lesz. nem kell 
jóstehetség ahhoz, hogy megjósoljuk: 
józsa Vendel edző tanítványa nagyon 
sokra viszi...

K.K. (Blikk)

Fogathajtás

nAgy HAJTó LeSZ  
A KiS genZweinBŐL
Újságunkban többször beszámoltunk Genzwein Alex az ILZER SC fiatal  
fogathajtójának eredményeiről. A 2007-es OB 1-es versenyszezon befejeztével 
– mivel Alex teljesítményével több országos napilap is (Blikk október 14-i,  
Magyar Nemzet október 24-i száma) – foglalkozott, azt a megoldást  
választottuk, hogy változtatás nélkül közöljük a Blikk említett cikkét.  
Ezúton mi is gratulálunk a mindössze 17 éves versenyzőnek a felnőtt 
elsőosztályú mezőnyben elért második csapatbajnoki aranyérméhez.

Lázár Vilmossal (balra) győzőtt Genzwein Alex

tavalyi női bajnokcsapatunk végül 
nem vállalta az nBii-es küzdelmeket, 
így maradt a pest megyei küzdelem 
sorozat. Mészáros Andrea csapatkapi-
tánytól megtudtuk, hogy további lá-
nyokat várnak a csapatba erősítésként. 
 aki kedvet kapott ahhoz, hogy egy 
bajnok csapatban eddzen vagy sze-
repeljen, az látogasson el a csapat 
edzésére. Edzések időpontjai: hétfő 
és szerda 19.30-21.00-ig a jaG sport-
csarnokban, pénteken 17.00-19.00-ig a 
szterényi sportcsarnokban.
 a csapat mérkőzései: november 5. 
18.30-kor: Monor – párkány (szterényi 
sportcsarnok); november 12. 18.30-
kor: Monor – Hernád (szterényi sport-
csarnok); november 22. 18.15 Vác – 
Monor (Földváry általános iskola); 
december 6. 18.15 százhalombatta – 
Monor (százhalombatta, Eötvös álta-
lános iskola).
 Férfi nBii-es kosárlabda-csapatunk 
négy vereség után győzelmet aratott 
a fővárosban. Eredmények: Monor – 
BEaC 78-108, Monor – BC Csepel 72-
75, közgáz – Monor 86-78, Bp Honvéd 
– Monor 98-86, pekosi- Monor sE 84-
95.
 dobólista az 5. forduló után: 1. 
Földesi Dániel (Corvinus) 130 pont, 4. 
Burján Imre és Csuba Attila 90-90 pont, 
7. Kovács Péter 81 pont. Három pon-
tosok: 1. Földes Dániel (Corvinus ) 57 
pont, 2. Burján Imre 39 pont (MsE), 11. 
Stalter Endre (MsE) 21 pont, 24. Kovács 
Péter (MsE) 15 pont.
 a csapat novemberi mérkőzései: 
7-én, szerdán 18.45-kor Monor – Vstr 
Hungária (2200 Monor, ipar út 2.); 16-
án, pénteken 18.45-kor Monor – MaFC 
Budaörs dsE (2200 Monor, ipar út 
2.); 23-án, pénteken 18.45-kor Monor 
– salgótarjáni Beszterce kk (2200 
Monor, ipar út 2.)

Sz. Zs. – E. D.

ügyEs dobók a monoriak
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a monori vénusZ szinkronúszó 
egyesület tagfelvételt  hirdet!

Edzések a monori Városi Uszodában
kedd–péntek: 15.30–18.30-ig, 
          szombat:   9.30–13.00-ig.

az edzések a lelátóról bármokor megnézhetők!
pillanatképek az Egyesület életéből a 
www.hollosifoto.hu oldalon láthatók!

Elérhetőségeink: Parádi Nóra vezetőedző: 06/30-486-53-40
                        Hack Zsóka elnök: 06/70-941-74-56

                     E-mail: venusz2007@freemail.hu

lésére, egészségre neveli.  Ha ezt a szülő 
belátja, felfogja, akkor tudnia kell, hogy 
a sportoló gyereke a sporttól kapja meg 
azt a többletet, amit neki kellene belene-
velnie. 
 nyílván mint minden, ez is némi le-
mondásokkal, időbeni egyeztetésekkel, 
kompromisszumokkal jár, de úgy gondo-
lom (és nem csak én), hogy ez a felnőtté 
válás idején sokszorosan megtérül.
 a monori birkózó szakosztály szakmai 
irányítását – az eddig is kiválóan és lelke-
sen dolgozó Varga István, Somodi Krisz-
tián és Kaári András edzők mellett – no-
vembertől Komáromi Tibor háromszoros 
világbajnok, olimpiai ezüstérmes, volt 
szövetségi kapitány irányítja.

küzdősportok

néHány gondoLAT 
A monori BirKóZáSróL
Abból az alkalomból ragadok tollat és írok egy pár mondatot, 
hogy a monori SE birkózószakosztályának életében jelentős változás történt.

 szeretném bíztatni azokat a szülőket, 
akiknek a gyermeke nem sportol, hogy 
szakosztályunkba bátran hozzák le őket. 
nézzék meg, hogy nálunk milyen szak-
mai és nevelő munka folyik.
 Biztos vagyok benne, hogy a még több 
és még színvonalasabb munka eredmé-
nyeként a fiatal fiúkból egy pár év múlva 
egészséges, erős és megfelelő világnéze-
tű srácok lesznek. Edzéseinket kedden, 
szerdán, csütörtökön és pénteken a kos-
suth általános iskola tornatermében tart-
juk 17.00 és 18.30 között.
 zárásként pedig tisztelettel szeretnék 
minden kedves olvasót meghívni a már 
hagyományosan megrendezésre kerü-
lő Monori Mikuláskupának keresztelt bir-
kózóversenyünkre, amelyre két fővárosi 
csapat mellett 10 megyei szakosztály is 
meghívót kapott. a verseny a józsef at-
tila Gimnázium tornacsarnokában lesz 
2007. november 24-én (szombaton) 10 
órától.

Balatoni Mátyás
szakosztályelnök

Mivel jómagam csak pár éve vettem át a 
klub irányításának egyengetését, ezért 
csak a történelmet idézőktől tudom, 
hogy a monori birkózók már közel 105 
éve végzik sikeresen és lelkesen a mun-
kájukat. de hogy is jön most ez pont ide? 
Veszélyes időket élünk – idézőjelben.
 a családra és a szülőkre egyre na-
gyobb teher jut, egyre kevesebb idő jut a 
gyerekek nevelésére, világnézetük helyes 
útirányba történő terelésére. Ha a szülők 
viszonylag hosszú távra gondolkoznának 
– már pedig így kellene – akkor tudnák, 
hogy a tanulás mellett (után) a sportot 
sem lehet elhanyagolni. 
 a sport a gyerekeket fegyelemre, tü-
relemre, méltóságra, mások megbecsü-

bronz, Bokros Blanka 2 arany, Városi Brigit-
ta 2 arany, Bacskai Csilla 1 bronz.
 95-96 lány vegyesváltó 4x50m bronz 
érem (Bacskai Cs. Botka D. Botka A. Városi B.). 
97-98 lány vegyesváltó 4x50m  ezüst érem 
(Botka D. Botka A. Városi B. Bokros B.)

XXv. Balaton „Sprint” Úszóverseny

olimpiai Sport Centrum, Balatonfűzfő
2007. október 6.

 a Magyar Úszó szövetség és a Balaton 
Úszó klub rendezésében idén is megren-
dezték az ország legeredményesebb rö-
vidtávú versenyzői részére a nagy hagyo-
mányokkal bíró balatoni sprint versenyt. 
több száz versenyző mind a négy úszás-
nemben az igazi sprintnek számító 50m-
es távon mérte össze tudását.

küzdősportokKiváLó eredményeK  a Monori sE úszószakosztálya 9 ver-
senyzővel érkezett a Balaton partján lévő 
sportuszodába. a verseny színvonalát 
emelte, hogy egy időben itt edzőtáboro-
zott a Magyar Válogatott néhány úszója, 
akik szintén éltek a versenyzési lehetőség-
gel és ők is rajthoz álltak. ilyen rangos me-
zőnyben a korosztályos értékelések során 
több érmet és értékes helyezéseket sze-
reztek Csernák Marianna tanítványai.
 eredmények: Botka Dóra 3 ezüst 1 
bronz, Botka Anita 2 bronz, Bokros Blanka 
pillangóúszás 5. hely, gyorsúszás 6. hely, 
Ponyi Péter mellúszás 5. hely, Séllei Gergő 
mell- és gyorsúszás 6. hely

utánpótlás Kupa

Budapest Komjádi uszoda
2007. október 7.

 Bacskai Attila 100m gyorsúszás 3. hely
MSE Úszószakosztály Vezetősége

Pest megyei Úszó Csapatbajnokság

monor városi uszoda
2007. szeptember 30.

 Gyerek zsivajtól volt hangos a monori 
uszoda vasárnap reggel. itt gyülekeztek 
pest megye úszói. a Magyar Úszó szövet-
ség korosztályos bajnokait vonultatták fel 
a megyei úszó klubok.
 a Monori sE ebben a rangos mezőny-
ben derekasan helyt állt és színvonalas 
teljesítménnyel szerzett szép délelőttöt a 
hazai közönségnek. közel 200 résztvevő 
közül a mi maroknyi 11 fős csapatunk ösz-
szesen 8 arany, 3 ezüst és 5 bronz érmet 
szerzett, tehát összesen 16 db érmet!
 eredményeink: Séllei Gergő 2 bronz, 
Ponyi Péter 1 ezüst, Bacskai Attila 2 arany, 
Botka Dóra 2 arany, Botka Anita 1 ezüst és 1 

PARKETTA • BURKOLAT
SZÖNYEG • PARAFA
  Monor, ady E. u. 58.

tel/Fax: 29/416-872
Mobil: 30/332-1801

laMinált Parketta:  ajándék burkolással   
tölgy rusztikus, 8 mm vastag, 10 év garancia, 

2290 Ft helyett 1790 Ft/m²*

+  szegélyléc 100 Ft/m árkedvezménnyel,

 NYEREMéNYSORSOLáS – VOX Házimozirendszer** 
inGyenes  HáZHoZsZállítás***

*Amíg a készlet tart! • **Sorsolás 2007. december 30-án
      ***20 km-es körzeten belül, 20.000 Ft feletti vásárlás esetén
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sZinkronÚsZás
ismét taroltak a monori  

delFin-es szinkronúszók!

2007. szeptemberének utolsó va-
sárnapján a synus kupán Braun 
Mónika, Fekete Krisztina, Fekete Szil-
via, György Tímea, Hortobágyi Anna, 
Nagy Zsófia, és Tóth Dalma összesen 
3 arany, 3 ezüst és 1 bronz érmet 
hoztak haza a közel 100 versenyző 
részvételével 6 versenyszámban le-
zajlott  rangos budapesti versenyről!
nekik ezúton is gratulálunk és to-
vábbi szép sikereket kívánunk!

a delFin Monori szinkronúszó Club  
közel 4 éve (az uszoda megnyitása 
után) alakult. szakmai munkánkat 
neves és szakmailag elismert edzők 
segítik. edzéseinket Monoron a 
városi uszodában tartjuk.

Ha egy igazán jó csapathoz szeret-
nél tartozni, akkor itt a helyed!
Ha szinkronúszás iránt érdeklődő, 
sportolni vágyó fiatal vagy gyere el 
hozzánk, nézd meg edzéseinket, 
próbáld ki 2 hétig ingyen. 

szeretettel várunk 
tagjaink közé!  

érdeklődni lehet:
dr. szőke Zsuzsanna vezetőedzőnél
telefon: 06-30/953-7197
E-mail: dr.szoke.zsuzsanna@chello.hu

küzdősportok

TAeKwon-do SiKereK 
A mAgyAr BAJnoKSágon
Gyermek, Serdülő és ,,B” kategóriás Felnőtt ITF Taekwon-Do Egyéni Magyar 
Bajnokság, 2007. október 6. szombat, Jászberény

öt nevezett versenyző dobogós helyen 
végzett. Hárman, Bakács Cintia, Hevesi 
Bence és Lódi Levente kétszer is dobogó-
ra állhattak. 
 Eredmények: Gyerek lány formagya-
korlat, 5-4-3 Gup: Bakács Cintia ii. helye-
zés. Gyerek lány küzdelem, +46kg: Bakács 
Cintia magyar bajnok. Gyerek fiú forma-
gyakorlat, 2-1 Gup: Korsós Ádám magyar 
bajnok, 8-7-6 Gup: Hevesi Bence iii. helye-
zés, 5-4-3 Gup: Lódi Levente ii. helyezés.
 Gyerek fiú küzdelem, -46kg: Heve-
si Bence iii. helyezés, +46kg: Lódi Levente 
magyar bajnok.
 Felnőtt férfi ,,B” kategória, +80kg: 
Herczegh Tamás ii. helyezés.
 a versennyel a taekwon-do szakosz-
tály megkezdte a 2007-2008-as évi ver-
seny sorozatát. következő versenyünk az 
országos diák olimpia, mely november 
11-én Hódmezővásárhelyen kerül meg-
rendezésre. 

Lódi István
Szakosztály elnök

a rendezvény jó alkalom arra, hogy a 
klubvezetők, edzők felmérjék és megis-
merjék a jövő generációjának felkészült-
ségét, elszántságát és verseny szellemét, 
valamint kifürésszék más klubok tehetsé-
geit.
 Büszkén állíthatom, hogy a jövő 
monori taekwondosai – mint azt az el-
ért eredmények is bizonyítják (három Ma-
gyar Bajnoki cím, három ezüst és kettő 
bronz érem) – az ország élmezőnyéhez 
tartoznak.
 külön öröm számunkra, hogy mind az 

A monori taekwon-do győztesek Jászberényben

a nemzeti sport szövetség 2007. évre 
kiírt székely éva sport alapítvány pá-
lyázatán a Monori sE Úszószakosztály 
eddigi tevékenységét különdíjjal ju-
talmazta. 
 kiemelték a viszonylag rövid idő 
alatt elért magas színvonalú szakmai 
munkát és az országos versenyeken 
elért eredményes szereplést.
 Versenyzőinknek és Csernák Ma-
riann vezetőedzőnek ezúton gratu-
lálunk és további sok sikert kívánunk 
a kitűzött sportcélok megvalósításá-
hoz.
 az úszószakosztály továbbra is vár-
ja segítők és támogatók jelentkezé-
sét. az eddigi támogatásokat köszön-
jük és további sikerekkel szeretnénk 
az együttműködéseket fenntartani.

tájékoztató közlEmény

amennyiben bármilyen monori vo-
natkozású sporthírrel tud szolgálni a 
Monori strázsa című havilapnak, kér-
jük külje a következő e-mail címre: 
msezsolt@freemail.hu címre.

várjuk hírEikEt!

Könnyen fogyhat izzadtság nélkül is!
érezze magát jól a bőrében!

info és bejelentkezés: 
Mobil: 06-20-982-1607

Monor, alkotmány u. 7.

lepje meg magát karácsonyra, 
legyen karcsú szilveszterre!

már az első kezelés után 
2-5 centit csökken a körmérete!

ÚJ SZOLGÁLTATÁS
KORB CSILLA KOZMETIKUS ÜZLETÉBEN:

 

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: 06-70-384-0681

Cím: Monor, Liszt Ferenc u. 29.
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alakformálásegy eLégedeTT ÜgyféL nAPLóJáBóL
Az életemben sokféle fogyókúrát  kipróbáltam, de egyiket sem tudtam végigvinni.
Abbahagytam őket, ezért sajnos nem igazán érték el céljukat, hiszen a súlyfeleslegem megmaradt! 

Még én is alig merem elhinni, ami velem történt. VéGrE sikErÜLt LEFoGynoM!

idén szeptember 1-én kezdődött min-
den. Ez a nap azóta az életem egyik 
legmeghatározóbb napja lett.

 akkor olvastam először azt a hir-
detést, amiben minden le volt írva, 
amiről álmodtam. azért pedig bármit 
megadtam volna, hogy álmaim valóra 
váljanak: 

„VILÁGÚJDONSÁG! Szalonunkban be-
mutatkozik a világ legújabb és legha-
tékonyabb fogyasztógépe, melyből Ma-
gyarországon ez az egy készülék létezik! 
Alakformálás, fogyasztás, karcsúsítás, 
zsírsejt csökkentés cellulitisz (narancs-
bőr) kezelés, eltüntetés, arckontúr javí-
tása, arc-, comb-, mell-, fenékfeszesítés, 
ráncok csökkentése, stb.”

 a figyelemfelkeltő hirdetés elolva-
sása után bejelentkeztem kedvezmé-
nyes próbakezelésre. a szalonba lépve 
nagyon kedvesen fogadtak. a kezelést 
személyes konzultáció előzte meg.

 Már itt éreztem, hogy jó he-
lyen járok, és tudtam, hogy tel-

jes mértékben felkészült szak-
emberekkel beszélek. 

éreztem, hogy vigyáznak 
az egészségemre, és 
azért dolgoznak, hogy 

az igényimet megta-
lálva a legjobb és a leg-

hatékonyabb megoldást válasszuk ki 
számomra. Ez meglepő-
en jól sikerült.
 
Már a próbakezelés ered-
ménye is GiGantikUs 
volt! nem hittem a sze-
memnek!

 Harminc perc keze-
lés után 1,5 cm azonna-
li körméretcsökkenést ta-
pasztaltam! ráadásul a 
kezelés alatt nagyon kel-
lemesen éreztem magam! 
kihagyhatatlan élmény!

 szeptember 3-án elkezdtem a kom-
binált kezelést, ami 20+4 alkalmat je-
lent. Hetente kétszer megyek, minden 
alkalommal két különböző és egymás-
ra épülő programon veszek részt.

az eredmények mind kilóban, mind 
centiben nagyon bíztatók! Végre meg-
találtam Önmagam!

 éveken keresztül komoly testsúly-
problémákkal küzdöttem, most sike-
rült megoldást találnom.

azért írom le gondolataimat és járu-
lok hozzá megjelenésükhöz, mert úgy 

gondolom, hogy mások-
nak is tudomást kell sze-
rezniük erről a kitűnő ke-
zelésről. 
 
 Ezennel szeretnék 
köszönetet mondani a 
szalon dolgozóinak. kÖ-
szÖnÖM – csupa nagy-
betűvel.

 természetesen to-
vábbra is találkozunk a 
kezeléseken, mert egy 

újabb célt tűztünk ki közösen!
 
 a szalont ajánlom mindenkinek, aki 
már döntött: egészségesebben és to-
vább akar élni!
 Üdvözlettel: Anikó

(x)

„Már itt éreztem, 
hogy jó helyen 

vagyok, 
és tudtam, 

hogy teljes mér-
tékben felkészült 
szakemberekkel 

beszélek.”



Monori Strázsa

Aj
án

ló

 2007. november 1. 33

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: 06-20/335-9819
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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 „Nem múlnak ők el, 
akik a szívünkben élnek.”

szeretnénk köszönetünket 
kifejezni mindazoknak, 

akik feleségem és édesanyánk,

Zátrok Károlyné
született Lukácsy Edit 

búcsúztatásán 2007. szeptember 
28-án részt vettek, osztoztak mély 

gyászunkban, sírjára virágot 
helyeztek, megjelenésükkel 

tiszteletüket és részvétüket fejezték ki.
Zátrok Károly és gyermekei

köszönEtnyílvánítás

Házasságot kötöttek

Ferencz ignác – Hoffmann ágnes

monoron haltak meg

németh andrás, 
kövesdi sámuel, 
kormos Miklós, 

Bulátkó sándorné Blanár ilona, 
oláh józsef,
Entz jános, 

kőfalvi józsef,
zátrok károlyné Lukácsy Edit,

Lászlóné sipos Magdolna Márta

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





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!
társasház kezelést vállalunk!
állami társasházkezelői szakképzett-
séggel, 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
Monoron frekventált helyen büfé el-
adó. tel.: 06-30-519-5186
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
Monor központjában kertes családi 
ház eladó! 3 szoba, nappali, pince, te-
rasz, parkosított udvar, 60 nm különál-
ló helyiség. 
ár: 20 millió Ft. árpád u.6.  
érdeklödni: 06-30-202-60-30
dinamikusan fejlődő cég, távmunká-
ban végezhető, fogyasztói kör bővíté-
séhez munkatársakat keres. 
információ: 06-30-269-7750
eladó! Esztergák, marógépek, palást- 
és furatköszörű, állványos köszörűk, 
szerszámok. Monoron. 
tel.: 06-20-981-78-79
Pszichológus Monoron
tel.: 06-30-476-44-16.

apróhirdEtés



Monori strázsa
Monor városi Önkormányzat lapja

XVI. évfolyam, 9. szám •  2007. november 1.
issn: 1216-8106

kiadó: Marketta Bt. • a kiadásért felel a kiadó ügyvezetője.
szerkesztő: Szekerka János • tervezőszerkesztő: Papp János
szerkesztőség:  2200 Monor, Acsádi u. 8. • Fax: 29-410-767
telefon: 06-30-467-7216 • E-mail: monori.strazsa@gmail.com
nyomda: oláh nyomdaipari kft. (1211 Budapest, központi 
út 69-71.). • A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igaz-

gatója. • Készült 6300 példányban.
terjesztés: Magyar posta zrt.,  

Monor város belterületi címhelyein.
az újságban megjelent hirdetések tartalmáért  

felelősséget nem vállalunk.
kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

imprEsszum

Hirdetése megjelentetéséhez csak any-
nyit kell tennie, hogy az alábbi apróhirde-
tési szelvényt kitölti, kivágja és azt szemé-
lyesen leadja ügyfélfogadási időben nagy 
Lajosné rozikánál a polgármesteri Hivatal 
i. emelet 112-es szobájában.

leadási határidő: minden hónap 20-ig
Megjelenés: a következő hónap első he-
tében.
az akció 2007. november 1-től 2008. már-
cius 20-ig érvényes.
Apró álmai most valóra válhatnak!

A 15 ÉVES MONORI STRÁZSA  
AJándéKA oLvASóinAK
A következő négy hónapban 50% kedvezménnyel adhatják fel  
apróhirdetéseiket, azaz szavanként 40 forint helyett mindössze 20 Ft-ért.

név:..........................................................................................................................................................

Cím: ..........................................................................................................................................................

telefonszám: ........................................................................................................................................

Hirdetés szövege: ...............................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................

Megjelenés:             december             január             február            március
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