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testületRÉg vOlt IlyEn hOsszú ülÉs
Február 14-én, több mint 30 napirend megtárgyalása várt a 
képviselő-testületre. Régen volt már ilyen hosszú ülés. Mivel 
technikai okok miatt nem készült tévéfelvétel, ezért egy kicsit 
bővebben ismertetjük a döntéseket a Strázsa hasábjain.
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a képviselő-testület a következő nyil vá-
nos ülését március 13-án 14 órai kez det -
tel tartja a Városháza tanácstermében.
Tervezett napirendi pontjai
1.) interpellációk.
2.) javaslat az Önkormányzat 2007. évi 
költségvetési rendeletének szükséges 
módosítására.
3.) a temetőkről szóló helyi rendelet 
előkészítése.
4.) a köztisztaságról szóló helyi rende-
let felülvizsgálata.
5.) Beszámoló a kossuth Lajos általános 
iskola elmúlt öt évben végzett munká-
járól.
6.) Beszámoló a nemzetőr általános is-
kola elmúlt öt évben végzett munká-
járól.
7.) az önkormányzati intézmények 
2008. évi tervszerű karbantartási mun-
káinak felmérése, előkészítése.
8.) a monori közintézmények parkolási 
helyzetének felülvizsgálata.
9.) Monor Város területén fizetőparko-
lók kialakítása, parkolási rendelet meg-
alkotása.
10.) a parlagfűírtással kapcsolatos teen-
dők előkészítése.
11.) Gyermekek napközbeni ellátása a 
nyári időszakban.
12.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
13.) polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról.

NapireNdi poNtok márciusbaN

Monor Városi Önkormányzat képvise-
lő-testülete megalkotta és kihirdeti az 
alábbi rendeleteit:
3/2008. számú: a 2008. március 1-től 
érvényes élelmezési nyersanyagnor-
mákról és térítési díjakról.
4/2008. számú: az Önkormányzat 
2008. évi költségvetéséről.

Új reNdeletek

a nyilvános ülések jegyzőkönyvei, vala-
mint a rendeletek teljes szövege a Városi 
könyvtárban az érdeklődők rendelkezé-
sére áll. az üléséről a GEMini tV felvételt 
készít, amelyet az ülést követő szomba-
ton a pátria tV csatornáján figyelem-
mel kísérhetnek. a rendele tek egységes 
szerkezetbe foglalt szövege már olvas-
ható és letölthető a www.monor.hu hon-
lapról, ahol egyéb felhívásokról, tájékoz-
tatásokról is értesülhetnek.

további iNformációk

Szőnyi Sándor egy apEH-tájékoztatóból idé-
zett figyelemfelkeltésként, melyből kiderül, 
hogy az egészségbiztosítási pénztártól az 
állam 40 százalék támogatást vont el a be-
fizetések megosztásával. Varga Jenő az in-
tézményátszervezések eddigi tapasztalata-
iról kérdezte a polgármestert. Juhász László 
kérte, hogy a kerékpárút építése miatt meg-
bontott járdát a kossuth Lajos utca és Fillér 
utca sarkán minél előbb állítsák helyre, akár 
önkormányzati pénzből is, mert baleset-
veszélyes. Szilágyi Imre írásban adott be in-
terpellációt, melynek lényege a Monor és 
Monorierdő közötti motokrosszpálya elleni 
tiltakozás.

válaszok

Pogácsás Tibor polgármester megköszön-
te az apEH-ről szóló tájékoztatót, bár ebben 
az ügyben döntési joga a képviselő-testület-
nek nincs.
 az intézményátszervezés még folyik, lé-
nyegi tájékoztatást erről jelenleg még senki 
nem tud adni, hiszen nagyon rövid idő telt 
el. Vannak zökkenők, és az első félévben vár-
hatóan lesznek is. a polgármesteri Hivatal 
pénzügyi irodája is küszködik, mert beteg-
ség miatt több munkatársa kiesett a mun-
kából. Véleménye szerint, a következő tanév 
beindulásakor már beszámolhatnak az első 
benyomásokról. javasolja, hogy a szeptem-
beri ülésen a bizottság és a képviselő-testü-
let is tűzze napirendre a tapasztalatok meg-
vitatását.
 a kerékpárút kivitelezői nincsenek kifi-
zetve, a felmerült hiányosságok miatt a hiva-
tal visszatartja pénzüket, minden elmaradt 
munkát hamarosan elvégzenek.
 az írásban beadott interpelláció elég 
pontatlanul körülírt területről szól, de tudo-
mása szerint az magántulajdonban van. az a 
terület mindig is motokrosszpályaként mű-
ködött. az Építéshatósági iroda munkatársai 
az ellenőrzést elvégezték. a terület tulajdo-
nosai az illetékes szervektől az építési enge-
délyt beszerezték. Egy kerítést kell építeni-
ük a pálya körül, ezt követően történik meg 
a krosszpálya üzembe helyezése. az építés-

hatóság ismételten megnézi, hogy enge-
délyköteles tevékenység folyik-e a területen. 
a Földművelési Minisztérium hivatala enge-
délyezte, hogy a motokrosszpályát átépít-
sék. Ezen kívül más építést nem jelentettek 
be a területre.

új nyersanyagnormák

a képviselő-testület elfogadta, és megal-
kotta az élelmezési nyersanyagnormák-
ról és térítési díjakról szóló rendelet. a böl-
csőde és a házi szociális gondozás, illetve 
a gondozási központhoz tartozó feladatel-
látásnál a térítési díjakban elég komoly el-
maradás tapasztalható. a környező önkor-
mányzatoknál kialakult térítési díjakhoz 
képest lényegesen alacsonyabb díjakat kell 
fizetni. Egy lépésben ezek a díjak azonban 
nem emelhetők, mivel az nagyon megter-
helő lenne, így kompenzálásképpen elég 
magas kiegészítő támogatást kell hozzá-
tenni az önkormányzatnak az állami norma-
tívához (táblázat).
 a fizetendő térítési díj az élelmezési 
nyersanyagnorma és az általános forgalmi 
adó együttes összege. az intézményi dol-
gozók, a házi szociális gondozottak és a ven-
dégétkezők térítési díját ezen felül a rezsi-
költséggel is növelik.
 a házi segítségnyújtás óradíja hivatásos 
gondozó esetén 720 Ft/óra. az időskorú-
ak gondozóházában történő ellátás intéz-
ményi térítési díja 2.500 Ft/éjszaka, illetve 
75.000 Ft/hó. az idősek gondozóházában 
tartós távollét esetén a térítési díj 20 százalé-
kát, távolléti díjként fel kell számítani. a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó alapellátás ke-
retében biztosított helyettes szülői ellátás 
intézményi térítési díja 1.838 Ft/óra.

Elfogadott költségvetés

Megalkotta és elfogadta a képviselő-testü-
let az önkormányzat 2008. évi költségve-
tését. Előzetesen – mint ahogy arról már ír-
tunk – a koncepciót fogadták el, majd az 
első fordulóban a főbb számokat állapítot-
ták meg, míg a második fordulóra pontosan 

ÉlelmezÉsi nyersAnyAgnormA díjAk 2008. március 1-Től

korcsoport csak ebéd
Tízórai és 

ebéd vagy
ebéd és 
uzsonna

Tízórai és 
ebéd

és uzsonna

reggeli és 
ebéd

és vacsora

reggeli 
és tízórai 

és ebéd és 
uzsonna

rízórai

1-3 - - - - 2004 Ft -
4-6 - - 230 Ft - - -
7-10 172 Ft - 264 Ft - - 44 Ft

11-14 182 Ft - 280 Ft - - 44 Ft
19-60 224 Ft 276 Ft 328 Ft - - -

61- 168 Ft - - 350 Ft - -
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kidolgozták a tervet. a költségvetést a tör-
vényben előírtak szerint az intézményekkel 
egyeztették, amelyek a számadatokat tudo-
másul vették és elfogadták. a város 2008. évi 
tervezett működési bevételei nem fedezik a 
működési kiadásokat, így működési hitelfel-
vételre lesz szükség ahhoz, hogy a költség-
vetési egyensúly, illetve a likviditás bizto-
sított legyen. az önkormányzat tervezett 
teljes bevétele 2 milliárd 614 millió 277 ezer 
forint, az évi tervezett összes kiadás 2 milli-
árd 814 millió 384 ezer forint, a hiány 200 mil-
lió 107 ezer forint. a képviselő-testület úgy 
határozott, hogy pályázatot nyújt be az „Ön-
hibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
települési önkormányzatok támogatásá-
ra”, illetve a „Működésképtelen helyi önkor-
mányzatok egyéb támogatása” pályázatra a 
feltételek ismeretében, amennyiben az ön-
kormányzat a kiírt feltételeknek megfelel.
 Elfogadta a képviselő-testület a Monori 
sportegyesület 2007. évi szakmai és pénz-
ügyi beszámolóját, melyet a szakbizottság-
ok még januárban tárgyaltak.
 az idei közbeszerzési pályázatokat már 
az év elején meg kell tervezni. az előterjesz-
tés alapján idén a polgármesteri Hivatal épü-
letének felújítására, és a közétkeztetés bizto-
sítására ír ki közbeszerzést a hivatal.
 a költségvetés három bizottság – szoci-
ális és Egészségügyi, közművelődési és ok-
tatásügyi, sport- és Egyesületi Bizottság 

– részére biztosított rendelkezési alapot, bi-
zottságonként másfél millió forint összeg-
ben. Ezekre az alapokra pályázni lehet, a 
bizottságok döntenek saját alapjuk felosztá-
sáról, majd tájékoztatást adnak a képviselő-
testületnek.
 a költségvetésben az alapítványok ré-
szére is biztosítanak 1 millió forintot, erre is 
pályázni lehet, viszont az odaítélésről a bi-
zottságok javaslatai alapján a képviselő-tes-
tület dönt. a pályázati kiírások teljes szövege 
és feltételei, valamint a benyújtáshoz szük-
séges adatlap letölthető a www.monor.hu 
honlapról, illetve a polgármesteri hivatal 
emeleti, 114-es irodájában is kérhető. a pá-
lyázatok benyújtási határideje: 2008. márci-
us 20. a képviselő-testület az áprilisi soros 
ülésén dönt a pályázatokról.
 tájékozatót fogadtak el a 2007. évben be-
nyújtott, és a 2008. évben tervezett pályáza-
ti eredményekről. az írásos anyagból kiderül, 
hogy összesen 6 pályázatot nyújtott be az 
önkormányzat, ebből két pályázat elbírálá-
sa még folyamatban van, a többit különbö-
ző indokokkal elutasították.

Beiratás, nyitva tartás

Meghatározta a képviselő-testület az óvo-
dai és általános iskolai beíratások időpontját. 
a bevált gyakorlat szerint, ugyanazon idő-
pontban lehet az iskolákba és az óvodákba 
is beíratni a gyermekeket, melyek a követ-
kezők: március 31., hétfő 8-12 óráig; április 1., 
kedd 12-18 óráig; április 2., szerda 8-18 óráig. 
 az óvodák nyári szünetének időpontjai a 

következők: napsugár Óvoda: július 21. – au-
gusztus 15.; szivárvány Óvoda: június 23 – jú-
lius 18.; petőfi Óvoda: június 23 – július 18.; 
kossuth Lajos Óvoda: július 7 – augusztus 1.; 
tEsz-VEsz Óvoda: július 21 – augusztus 16. a 
városban így mindig lesz nyitva tartó óvoda, 
így ha a szülők másképpen nem tudják meg-
oldani a gyermekek felügyeletét, az óvodák 
befogadják.

szabályozások, módosítások

az Ügyrendi és közbiztonsági Bizottság ja-
vaslatára elfogadta a testület, hogy a Balassi 
Bálint utca folytatásában a klapka és Lőcsei 
utcáig tartó közterületet Balassi Bálint utcá-
nak nevezzék el.
 a képviselő-testület 2004-ben fogata el 
a város szabályozási tervét és Helyi Építé-
si szabályzatát. azóta évente megtárgyal-
ta a beérkezett módosítási kérelmeket a tes-
tület és azoknak megfelelően módosította 
a szabályozási tervet és a Helyi Építési sza-
bályzatot. Most már egyre kevesebb kére-
lem érkezik, ezért a testület úgy határozott, 
hogy 2008. március 31-ig fogadja el a módo-
sítási kérelmeket, és a következő soros ülé-
sen dönt a módosításokról. a jövőben csak 
akkor tárgyal a módosítási kérelemről, ha a 
kérelmező megfinanszírozza a szabályozási 
terv módosításával kapcsolatos költségeket. 
 a képviselő-testület hosszas vita után, 
nem támogatta péteri község Önkormány-
zatának kérelmét, melyben a Monor külte-
rületén lévő mezőgazdasági utak gazda-
sági ipari úttá történő kiépítéséhez kértek 
hozzájárulást, ezzel kérve a város szabályo-
zási tervének módosítását is. a vita hátteré-
ben a péterin lévő iparterületen kialakítandó 
bioetanol üzem állt. a testületi tagok több-
sége attól tart, hogy az üzem a működésé-
vel – az uralkodó széljárás miatt – szennyez-
né Monor város levegőjét.
 Elfogadták azt a javaslatot, melyben po-
gácsás tibor polgármester a szennyvíztisztí-
tó-telep bővítésével kapcsolatos tanulmány 
elkészíttetését indítványozza.

tervek, fejlesztések

a képviselő-testület az Ügyvédi irodával kö-
zösen írt ki pályázatot a kossuth Lajos utca 
és Bajcsy-zsilinszky utca sarkán lévő ingat-
lan hasznosítására. Egyetlen pályázat érke-
zett be, az előzetes egyeztetés megtörtént. a 
benyújtott pályázati javaslat a kiírók szándé-
kától messze áll. a helyiségméreteken van a 
vita az önkormányzat részéről, az ügyvédek, 
az iroda elhelyezését kifogásolták, amely a 2. 
szinten lenne, ezt nem tartják elfogadható-
nak. a döntést 60 nappal elhalasztották, ad-
dig tárgyalnak a pályázóval a megfelelő ter-
vek elkészítésének lehetőségéről.
 pogácsás tibor polgármester beszámolt 
a képviselő-testületnek, hogy az új egész-
ségház építésével kapcsolatosan folyik az 
üzemeltetési szerződés egyeztetése a be-
fektető és az önkormányzat között. az alap-

ellátást szolgáló háziorvosokkal, gyermek-
orvosokkal, fogorvosokkal, védőnőkkel, és a 
tiszti-főorvos úrral folytattak megbeszélést. 
azt szeretnék, ha jóval több parkoló állna 
rendelkezésre, mint a jelenlegi rendelőinté-
zet előtt. Egy háziorvoson kívül, aki jelenleg 
nem a rendelőintézetben rendel, mindenki 
vállalja azt, hogy az új rendelőbe költözik. jó 
néven vennék, ha a 99 éves használati jogot 
orvosokra jegyeztetné be az önkormányzat-
tal szerződésben lévő vállalkozó. az orvosok 
részéről nincs kifogás, nagyon várják, hogy 
minél előbb megépüljön az új rendelő.
 több határozatot fogadtak el a Városhá-
za átépítésével és bővítésével kapcsolatban. 
Elrendelte a képviselő-testület az udvarban 
lévő épületek bontását, az írásos javaslat 
alapján meghatározta, hogy az udvari épü-
letben lévő szervezeteknek hol biztosítsa-
nak a későbbiekben helyet. a továbbiak la-
kás- és egyéb ingatlanügyeket bíráltak el.

Játszóterek

a közmeghallgatáson és egyéb helyeken is 
többször szóba került a játszóterek állapota, 
illetve hiánya. a város néhány éve több mil-
lió forintot költött játszóterek építésére, de 
sajnos feleslegesen. Egy-két kivétellel telje-
sen tönkretették a játékokat, amelyek néhol 
a gyermekek testi épségét is veszélyeztetik. 
Úgy döntöttek, hogy a használhatatlan játé-
kokat leszerelik, a még használhatókat pe-
dig a kistónál lévő játszótérre helyezik át. 
Egyedül a Városi Uszodánál lévő játszótér az, 
amit őrizni tudnak, és a rendszeres karban-
tartás is biztosított.
 a tervek szerint a város belső részén, zár-
ható helyen szeretnének egy új játszóte-
ret építeni. az elfogadott javaslat szerint, a 
szabványnak megfelelő játékok áthelyezé-
sére és felújítására, több mint öt és félmillió 
forintot fog költeni a város. jó lenne, ha ezt 
értékelnék is, és vigyáznának rá.

népszavazás

a március 9-én tartandó ügydöntő népsza-
vazásra már hetek óta készül a hivatal. a vá-
rosban, 20 szavazókörben adhatják majd le 
szavazataikat az állampolgárok. a szavazat-
számláló bizottságok tagjait időben felkér-
ték a munkára, de sajnos többen nem tud-
ták vállalni, ezért póttagok megválasztása 
vált szükségessé. a Helyi Választási iroda ve-
zetőjének javaslatára összesen 7 új tagot vá-
lasztott meg a képviselő-testület.
 a polgármesteri jelentésben, a bizottsá-
gok egyéb javaslatairól döntött a testület, 
így többek között a szociális és Egészség-
ügyi Bizottság javaslatára meghatározták a 
helyben szokásos legolcsóbb temetési költ-
séget, melynek összege a temetkeztetéssel 
foglalkozó helyi gazdálkodó szervek véle-
ményét figyelembe véve 227 300 forint. Ez 
a temetési segélyek megállapításához és a 
köztemetések finanszírozásához szükséges.

Összeállította: Nagy Lajosné
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pest Megye közgyűlése február 15-én, 
nagy többséggel elfogadta pest Megye 
Önkormányzatának 2008-as költségvetés-
ét. a megye bevételi főösszegét több mint 
35 milliárd forintban állapította meg. 
 a pest megyei közgyűlés vezetésének 
elhatározott szándéka, hogy megőrizze, 
fejlessze a szolgáltatások és az ellátás szín-
vonalát, valamint korszerűsítse az egész-
ségügyi, szociális, oktatási és kulturális in-
tézményhálózatát. 
 az ország 2008. évi költségvetése ismét 
azt tükrözi, hogy a megyei önkormányzat-
ok normatív támogatását tovább csökken-
ti a kormányzat. pest megye tekintetében 
mintegy félmilliárd forinttal csökkent az át-
adott állami támogatás. Ez azt jelenti, hogy 
például az oktatásban, az állami normatíva 
idén már csak mintegy felét fedezi a tényle-
ges költségeknek. 
 pest Megye Önkormányzatának határo-

zott szándéka, hogy a romló körülmények 
ellenére, ne engedjen a szolgáltatások szín-
vonalából. az önkormányzat célja a bizton-
ságos, tervezhető működés, a struktúra 
ésszerű, nem fűnyíróelvű átalakításával, a 
párhuzamosságok megszűntetésével. 
 a megyei önkormányzat feladatai az 
elmúlt évben tovább bővültek, ugyanis a 
területi kisebbségi önkormányzatok mű-
ködési feladatait is biztosítania kell. az ön-
kormányzat idén 59 önállóan gazdálkodó 
és 10 részben önálló intézmény, továbbá 5 
területi kisebbségi önkormányzat működ-
tetéséről 6651 fő foglalkoztatásával gon-
doskodik.
 a pest megyében élő 1 millió 300 ezer 
embert úgy kívánja szolgálni a megyei ön-
kormányzat, hogy azzal erkölcsi, szellemi 
és anyagi értéket teremtsen.

Szűcs Lajos elnök
Pest Megye Közgyűlése

régió

ElFOgAdtA A költsÉgvEtÉst 
PEst MEgyE közgyűlÉsE

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

Monor Városi Önkormányzat képviselő-
testülete elfogadta a szociális és Egész-
ségügyi, a közművelődési és oktatásügyi, 
valamint a sport-és Egyesületi Bizottság 
rendelkezési alapjaira kiírt pályázat szöve-
gét. a bizottságok egyenként 1,5 millió fo-
rintos kerettel rendelkezhetnek.
 Ugyanígy elfogadta a testület a város-
ban működő alapítványok részére kiírt pá-
lyázat szövegét is. Ebből az alapból 1 millió 
forint osztható szét a pályázók között.
 Mindkét pályázati kiírás teljes szöve-
ge a www.monor.hu honlapon olvasha-
tó a „Városháza – pályázatok” címszó alatt. 
Ugyaninnen a pályázatok benyújtásához 
szükséges adatlapok is letölthetők.
 pályázati kiírás és adatlap a polgármes-
teri hivatal emelet 114-es irodájában is 
kapható.  a pályázatok benyújtási határ-
ideje: 2008. március 20.  a képviselő-testü-
let, illetve a bizottságok a soros áprilisi ülé-
sein döntenek a pályázatokról.

pályázati kiírás

Szabóné Erős Annát arany katedra Em-
lékplakettel jutalmazta az oktatási Mi-
nisztérium eddigi pályafutása, sok 
éven át tartó színvonalas ne-
velő-oktató munkája alap-
ján. az oklevelet és a vörös 
bársonytartóban elhelye-
zett arany plakettet az 
intézmény igazgatója, 
Hangyásné Farkas Ágnes 
adta át az iskola nevelő-
testülete előtt.  
 szabóné Erős anna 
1980-ban szerzett törté-
nelemtanár és népműve-
lő képesítést, majd a filo-
zófia szakosítót is elvégezte. 
pályakezdőként klubkönyv-
tár igazgatójaként, majd népmű-
velőként dolgozott. 1986-óta a szterényi 
józsef középiskola dolgozója, mely idő-
szak alatt folyamatosan tovább képezte 
magát: marketing és reklámmenedzser, 
valamint vendéglátó menedzser képe-
sítést szerzett. az elmúlt 21 évben a szak-
iskolások oktatásán túl vezette az intéz-
ményben működő diákönkormányzatot. 
Munkáját lelkiismeretesen, kiemelkedő 
szinten végzi. nyitott az új, korszerű ok-
tatás iránt: a szakképzés területén öröm-
mel pártfogolta a Világbanki képzést. a 
képzés napjainkban történő átalakulásá-
ban – moduláris képzés bevezetésében 

– elvitathatatlan érdemei vannak. külö-

nös hangsúlyt fektet azoknak a diákok-
nak a szakképzésére, életkörülményeik 

javítására, akik önhibájukon kívül 
kerülnek hátrányos helyzetbe. a 

szakmai vizsgák után sem ve-
szíti szem elől tanítványait, 

nyitott problémáikra, s ke-
resi azok megoldását. tö-
rekszik arra, hogy az okta-
táson túl a nevelés terén 
is minél többet nyújt-
son a diákoknak. a tanu-
lók bizalommal fordulnak 

hozzá kisebb-nagyobb 
problémáikkal, amelyek 

megoldását mindig fontos-
nak tartja. a diákönkormány-

zattal együttműködve töretlen 
lelkesedéssel szervezi az intézmény 

életében üde színfoltot adó rendezvénye-
ket: gólyabál, szalagavató bál, szterényi-
nap, ballagás. 
 a közel 30 éves 
pályafutása alatt 
méltán érde-
melte ki ta-
nítványai el-
i s m e r é s é t , 
megbecsülé-
sét. szakmai 
és emberi élet-
útja példaként 
állhat a fiatalabb 
generáció előtt. 

arany katedraúJABB kItűntEtÉs
A Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola újabb pedagógusa kapott 
országos elismerő kitüntetést január 22-e, a Magyar Kultúra Napja alkalmából. 

Monor Városi Önkormányzat képvi-
selő-testülete tájékoztatja a lakossá-
got, hogy a város szabályozási tervé-
vel, illetve a Helyi Építési szabályzattal 
kapcsolatos, esetleges módosító kérel-
meket 2008. március 31-ig lehet a pol-
gármesteri hivatal, Építéshatósági iro-
dáján beadni. a határozat értelmében, 
a következő években csak akkor fogad-
ja el a módosítási kérelmeket a testület, 
ha a kérelmező vállalja a szabályozási 
terv, illetve Helyi Építési szabályzat mó-
dosításával járó költség megfizetését.

tájékoztató

Válassza ön is a szőrtelenítés 
xxi. századi módját!

Fájdalommentes, hatékony, tartós 
szőrtelenítés ViLLanÓFÉnnyEL

Monoron, 
az állomásnál. 

tájékoztatás, 
bejelentkezés: 
06 20 9334 089 
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Monoron, az ebeknek a kötelező, ve-
szettségelleni védőoltását az alábbi he-
lyeken és időpontokban lehet beadatni:
Dr. Bíró Péter Gábor (Ady endre út 27.)
március 1. (szombat) 10-13 óra
március 2. (vasárnap) 10-13 óra
március 8. (szombat) 10-13 óra
március 9. (vasárnap) 10-13 óra
március 29. (szombat) 10-13 óra
március 30. (vasárnap) 10-13 óra
Dr. Dudás Jenő (deák F. u. 12.)
március 13. (csütörtök) 13-16 óra
március 21. (péntek) 9-12 óra
március 28. (péntek) 9-12 óra
Dr. Dudás Jenő (Attila u. 3.)
március 14. (péntek) 9-12 óra
Dr. Varga János (Vásártér)
március 13. (csütörtök) 9-12 óra
Dr. Varga János (gazdakör)
március 14. (péntek) 13-16 óra
Dr. Varga János (deák F. u. 12.)
március 28. (péntek) 13-16 óra
március 29. (szombat) 9-12 óra
a 20/2001. sz. FMV rendelet szerint, vala-
mennyi három hónaposnál idősebb eb 
veszettség elleni oltása évenként köte-
lező! az oltással egyidejűleg végre kell 
hajtani az ebek féreghajtószerrel való 
kezelését is. a veszettség elleni oltásá-
nak elmulasztása esetén el kell rendelni 
az oltatlan eb, kártérítés nélküli leölését.
az oltás és féregtelenítés díja ebenként 
3000 Ft. a háznál oltott ebeknél az oltás 
díja a kiszállás díjával emelkedik.

eboltás

Új és használt számítógépek 
szervizelése és értékesítése

    Pentium 5-ös számítógép
             49 000 Ft-tól
Új! mon-comP Bt.

monor, Virág u. 10.
Telefon: 06-29/417-512

Budapest Bank áruhitellel is!
Tonerek, festékkazetták töltése

nevét többször változtatta, de a védjegyé-
ben benne volt a „Monori”  szó is. Ma még 
látható  „földi maradványai” bánatosan, re-
ményvesztetten néznek farkasszemet egy 
modern bevásárlóközponttal. Ez bizony a 

„Maggyár” – így már ismerős?
 a Magyar Magtenyésztési részvénytár-
saságot 1908-ban Hatvany-Deutsch báró, 
Dr. Hirsch Albert tarnamérai földbirtokos, 
Dessewffy István gróf alapították Monoron. 
Cégjelzésük a körben sarló volt, melyben 
a Granárium szó díszelgett.  az rt. uradalmi 
és kisbirtokos csoportok szerződéses  vető-
mag termeltetését biztosította és finanszí-
rozta 5600 hektáron – mindenekelőtt pest 
megyében.
 a 30-as években az rt., valamint a  
Mauthner Magkereskedelmi rt., a Moszk 
és ezek üzemeiből lett a Magkereskedelmi 
nemzeti Vállalat, majd jóval később az or-
szágos Vetőmagtermeltető Vállalat.
 Réti Károly (néhai drága karcsi bácsi),  aki 
1933-tól több mint 52 évig  dolgozott veze-
tőként a vetőmag vállalat különböző formá-
cióiban, sokat mesélt a régi időkről (és mi-
lyen szeretettel). tőle tudom, hogy a ma 
még álló első négyemeletes raktárépület 
még 1928-ban épült, a második 1938-ban. a 
két raktárat összekötő hidat „sóhajok hídjá-
nak” nevezték. Ezekben az években a kony-
hakerti növények nemesítése virágkorát 
élte. például borsóból itt Monoron mintegy 
77 fajtát termesztettek ki a kis parcellákon, 
amit később házakhoz hordtak ki válogatás-
ra. Így valóban több száz monori családnak 
adott munkalehetőséget. az éves forgalm 
mintegy 600-700 vagon áru volt. az üzem 
területe úgy nézett ki, mint egy francia ud-
var. Bizonyára meglepődnének, ha látnák 
azt az 1952-ben készült fényképet, mely a 
belső udvarban készült, és melyen a „gyár” 
saját népi tánccsoportja látható!

HelytörténetAz ÉvszázAdOs MAggyáR
Vajon hányan találnák ki Monoron, hogy kire gondolok a következők 
alapján: 100 éve született, meghalt 89 évesen, fénykorában 500-600 
család teljesített neki szolgálatot. Európában olyan elismert volt, hogy 
a legnagyobb vevői angolok, belgák, franciák, németek voltak. 

 az államosítás után nehéz időszak kez-
dődött, de a köznéven csak „maggyárnak” 
nevezett üzemben mégis elindult a terme-
lés. a 60-70-es években újabb tisztítógé-
pekkel és új üzemekkel, nagy eredmények-
kel – évi 1000 vagon tisztított áru – még 
tovább élt a felszámolásáig.
 Valaki egyszer azt mondta, hogy akkor 
kezdődött a sírásás, amikor a hollandok 
megvették az üzem egy részét tápiószelén. 
azoknak  a magyar zöldségfajtáknak a fan-
tasztikus  íze, melyeket még a mai ötven fe-
lettiek fel tudnak idézni, azért nem hiányzik 
a mai fiataloknak, mert már nem is ismerik 
zamatukat. 
 Hiányzik a Monori Mag márkanév, amely-
lyel még portugáliában is találkozhatott 
az ember. Hiányzik a „jó vetőmag – bő ter-
més” szlogen, mely még kiolvasható a régi 
üzemfalon. a leginkább mégis az fáj, hogy 
értékeink a szemünk láttára mentek tönkre, 
mi pedig közönyösen, hidegen elmentünk 
mellette. Ha legalább valaki életre keltené 
az épületeket. Ha legalább valaki megpró-
bálná. Hány család lenne boldog, ha valaki 
munkahelyteremtő új életet adna ezeknek 
az árván maradt épületeknek!

P.A.M.

Monori Mag 
monori mag-
kereskedésének 
1938. évi  
tavaszi képes 
főárjegyzékeFo
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mellett – olvasónk felvetésében is van 
igazság.
 Lapunknak egyébként (jó újsághoz 
méltóan) célja, hogy teret adjon ügyes-ba-
jos közösségi ügyeink felvetésére, minél 
sokoldalúbb megvitatására, tisztázására.
 Utánajártunk annak, hogy bizony a 
környező vasútállomásokon több helyütt 

„utasbarátabb” megoldást választottak. 
Cegléden három külön épített fülkés lift 
szolgál majd a rászorulók segítségére. Bu-
dai úton osztott korlátos lépcső és egy pár-
huzamos betonsín könnyíti a babakocsis 
le-feljutást. Ceglédbercel–Cserőn hosz-
szú, enyhe lejtésű rámpa teszi könnyebbé 
a megközelítést, és albertirsán is ilyen mó-
don lehet átjutni a sínek alatt a város egyik 
részéből a másikba.
 nem tudtunk megnyugtató választ 
kapni arra, hogy Monoron miért ezt – az 
egyébként nem olcsóbb – műszaki megol-
dást választották a tervezők. a viszonylag 

Öröm és üröm

EsÉlyEgyEnlősÉg,  
zökkEnőkkEl
Valamennyien egyetérthetünk abban, hogy a jó polgári közérzethez 
hozzátartozik a létesítményeknek nem csupán műszaki, hanem 
felhasználói szempontból való praktikussá tétele is.

külön vonatkozik ez – ahogy nagyon he-
lyesen a törvények is előírják! – a mozgás-
korlátozottak közlekedési lehetőségei-
nek megkönnyítése. Új épület, intézmény 
nem is készülhet el ennek figyelembevé-
tele nélkül.

Aluljáró – több nézetből

Lapunk januári számában a monori vas-
útállomáson tapasztalható rongálásokról 
(azóta megtudtuk, hogy a „vandálbiztos”-
nak tervezett WC-t is szétszedték, elvit-
ték!...), és a szabálytalanul közlekedők bal-
esetveszélyéről írtunk e rovatban. Egy 
olvasói levél kifogásolta, hogy miért nem 
hangsúlyoztuk azt, hogy az átépítés – a 
fővonal minden jogos biztonsági igénye 
mellett is – megnehezítette a babako-
csival, kerékpárral közlekedő, illetve idős, 
beteg utasok helyzetét. El kell ismernünk, 
hogy – ottani véleményünk fenntartása 

Öröm az uszodában...
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meredek lépcsősor miatt állítólag a szé-
lesebb rámpa utólagos kialakítása is bal-
esetveszélyes lenne.
 a jó szándék megvolt a korlátliftekkel, 
de amint megtudtuk, azokat addig sem 
használta senki, amíg egészben voltak. 
(igaz, az is elég bonyolult, körülményes és 
hosszadalmas lett volna, és csakis a vasúti 
dolgozók segítségével lett volna használ-
ható.)
 a szétszerelés, korlátlopás után viszont 
már egyáltalán nincs remény – anyagi 
okok miatt – a helyreállításra.
 Egyetlen jó hírrel tudjuk csak vigasz-
talni a rászorulókat. Ígéretet kaptunk arra, 
hogy a mozgáskorlátozottakat – kérés ese-
tén – a forgalmi szolgálatkezelő átengedi, 
átsegíti a szolgálati átjárón.

Jó példa is van

a monori uszodában viszont bevált a vízbe 
bocsátó, mozgássérülteket segítő beren-
dezés. igaz, hogy egyszer javítani kellett, 
de rendszeresen ellenőrzik, karbantartják, 
és már többen sikeresen használták. száz-
ötven kilogramm határértékig biztonsá-
gosan igénybe vehető, nem szennyező, 
mobil módon a kismedencébe is áttehető, 
az úszómester bármikor rendelkezésre áll 
üzembe helyezéséhez.
 reménykedjünk benne, hogy a szán-
dék és a megvalósítás egyre nagyobb 
összhangban és javuló minőségben szol-
gálja majd mindennapjaink könnyebbé té-
telét, életünk minden területén.

Bolcsó Gusztáv
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...és üröm a vasutállomáson
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Kisebb üzletek,  
családi házak  
riasztórendszere  
kiépítéssel
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!
*A kedvezményes ár csak távfelügyeleti szol-
gáltatás együttes megrendelésével érvényes!

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 táblázatban feltűntetett árak az Áfát tartalmazzák.

Vecsési ügyfélszolgálati iroda:
2220 Vecsés, Jókai Mór u. 91. • tel.: 29/355-886

E-mail: technika@monda-certus.hu  
Távfelügyeleti központ:

tel.: 29/413-111 • e-mail: biztonsag@monda-certus.hu
Budapesti ügyfélszolgálati iroda:

1149 Budapest, Angol u. 77. • tel.: 06-1/688-0192

www.monda-certus.hu

március 1-2.
Dr. Zimonyi Károly
Gomba, rákóczi u. 25.       
tel.: 20/311-92-97, 29/433-839
március 8-9.
Dr. Tamáska István
nyáregyháza, petőfi u. 7. 
tel.: 70/317-10-35
március 15-16.
Dr. Kis Elek, Gomba, jókai u. 25.
tel.: 70/211-19-53
március 22-24.
Dr. Zöldi Lajos Monor, kossuth L. u. 224. 
tel.: 29/410-618, 30/98-58-122
március 29-30.
Dr. Hajdinák Zoltán pilis, tölgyfa u. 15.
tel.: 20/979-00-57

állatorvosi ügyelet moNoroN

AuToPesT kFT. tanfolyamot indít
m, A, B kategóriákban

2008. máricus 10-én 16 órakor
a Monor, Bajcsy zs. u. 6. szám 

alatti tanteremben.
Hölgyeknek „nőnapi” kedvezmény:

elméleti díjból -10 000 Ft
jelentkezés a helyszínen 

vagy telefonon: 06-20/771-8102

az elmúlt évek sikeres előadásai után a 
szterényi józsef középiskola tehetséges 
tanulói 2008-ban újabb színdarabbal ör-
vendeztették meg a nézőket. Vereczkei 
Gabriella, a színjátszó kör vezetője idén a 
Mágnás Miska című vidám darabot tűzte 
színpadra, melynek fülbemászó dallama-
ira az idősebb korosztály nagyon jól em-
lékezhet. a tanulók és az előadás meg-
valósításában segédkező pedagógusok 
szeptember óta készültek a bemutatóra: 
az olvasópróbák után a koreográfiát kezd-
ték el gyakorolni, ezt követően pedig a da-
lok és táncok megtanulására került sor. a 
huszonnégy szereplő között volt végzős, 
és sok kilencedikes is. a rendező szerint 
nem volt nehéz betanítani nekik a dara-
bot, mivel a szöveg humoros, a diákok vé-
gig nagyon élvezték a próbákat. 
 idén a nagy érdeklődésre való tekin-
tettel február 1-jén, 2-án és 3-án, három 
alkalommal nézhette meg a közönség a 
produkciót. Legtöbben szombaton és va-
sárnap mentek el a Művelődési Ház nagy-
termébe, e napokra a jegyek már elővétel-
ben elkeltek. több százan gondolták úgy, 
hogy az elmúlt évek sikerei után most 
ismét látni szeretnék a szterényiseket. 

Vereczkei Gabriella elégedettségét fe-
jezte ki, hiszen mindhárom bemutató na-
gyon jól sikerült. a két főszereplő karak-
terére tökéletesen illett Marcsa és Miska 
szerepe, éltek a színpadon. az előadá-
sokat követő napokban jókívánságok és 
gratulációk hadát kapták a szereplők,  és 
rendező egyaránt. Ez pedig bizonyította, 
hogy az elmúlt hónapok kemény munká-
ja nem maradt eredménytelen.

Renáta

Több százan voltak kíváncsiak a színdarabra

szterényiMágnás MIskA
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MegemlékezésnEgyvEnÉvEs ÉvFORduló
a kossuth Lajos Óvoda mai épülete 1967 
decemberében nyitotta meg kapuját. En-
nek a 40 éves évfordulónak a megünnep-
lésére meghívtuk az óvoda régi dolgozóit 
és a város elöljáróit.

 Trincsiné Márton Zsuzsanna óvodaveze-
tő köszöntő beszéde után Hajnal Béláné 

– aki 15 éven át volt az óvoda vezetője – 
szertettel emlékezett meg az eltelt szép 
évekről, amelyekben az óvoda egyre szé-
pült, bővült. az ünnepséget a kis óvodá-
sok versei és dalos játékai tették színe-
sebbé. a zeneiskola kis növendékei – volt 
kossuth ovisok – hangszeres játékkal ked-
veskedtek a jelenlévőknek. a műsor után 
az érdeklődők megtekintették az óvoda 
tornatermében régi játékokból, gyermek-
munkákból, fényképekből rendezett kiál-
lítást – amelyek felidézték az elmúlt negy-
ven évet. reméljük, hogy ez a szép délután 
maradandó emlékként kerül be az óvoda 
történetébe.

Szalainé Labát Gabriella óvónő

 1. A meteorológiai tavasz kezdete.
  A Polgári nemzetbiztonsági 
  szolgálatok napja
  A Polgári Védelem Világnapja
  A nukleáris Fegyverek elleni 
  Harc nemzetközi napja
 3. Békéért küzdő írók Világnapja
 5. A néprajzi múzeum napja 
 8. nemzetközi nőnap
 15. A magyar köztársaság 
  nemzeti ünnepe
  Fogyasztóvédelmi Világnap
  A magyar sajtó napja
 17. szent Patrick napja
 19. A cigányság világnapja
 21. tavaszi napéjegyenlőség, 
  a csillagászati tavasz kezdete.
  szent Benedek napja
  A költészet Világnapja
 22. A víz világnapja.
  A magyar Fordítók 
  és Tolmácsolók napja 
 23. A magyar-lengyel barátság napja
  meterológiai világnap
 24. ifjúsági Világnap
  A Tuberkolózis Világnapja
 27. színházi világnap
 29. A csillagászat napja
 30. A nyári időszámítás kezdete

Forrás: Wikipedia

február eseméNyei

a szülők igénye és az óvoda hagyomá-
nya hozta létre a szülői munkaközös-
ség által szervezett óvodabált 2008. 
január 19-én a kossuth Lajos Óvodá-
ban. a szülők gondos, áldozatos elő-
készítő, szervező munkájának kö-
szönhetően a bál színvonalasan és jó 
hangulatban telt. Ezen a kellemes es-
tén is bebizonyosodott, hogy az óvo-
da dolgozói a szülőkkel együttműköd-
ve érnek el szép eredményeket, hiszen 
a bál bevételéből az óvoda felszerelt-
ségét bővíthetjük, gyermekeink kör-
nyezetét szépíthetjük. Mindannyian 
tudjuk, hogy az anyagi javak nagysá-
ga jelentősen befolyásolja a tervez-
hető célt, így bizony szüksége volt az 
óvodának az ilyen segítségre. Ezál-
tal szépül az óvoda a gyerekek örömé-
re. reméljük, hogy még sok hasonló 
eredményes közös programot szerve-
zünk, erősödjék tovább a családi ház 
és az óvoda kapcsolata. aszülői mun-
kaközösség további munkájához erőt, 
kitartást, jó egészséget kívánunk.
 Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani támogatóinknak, akik hozzájárul-
tak ahhoz, hogy bálunk sikeres legyen.

A Kossuth óvoda dolgozói gyermekei

óvodabál

a Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesü-
let baráti hangulatú találkozót szervezett a 
névadó 99. születésnapja alkalmából. 
 az egyesület tagjai január utolsó nap-
ján a monori református temetőben tiszte-
letüket tették Borzsák Endre sírjánál, majd 
február 5-én összegyűltek a Helytörténe-
ti Múzeumban, hogy jobban megismerjék 
a monori néprajzkutató munkásságát. kiss 
attila, a józsef attila Gimnázium tanárának 
jóvoltából a jelenlévők megismerkedhet-
tek Borzsák Endre etnográfiai munkáival, 
majd az előadást követően közös beszélge-
tés keretében idézték föl Bandi bácsi emlé-
két. a résztvevők közül néhányan szemé-
lyesen is ismerték őt, és fényképek, családi 
illetve helyi legendák felidézésével próbál-
ták teljesebbé tenni Borzsák Endre alakját. 
 a monori születésű, életének jelentős 
részét városunkban töltő néprajzkutató a 
szellemi körökben elismert, nagy tehet-
ségű személy volt. a harmincas években 
az országos cserkészmozgalom vezetője, 

valamint a Gyöngyösbokréta mozgalom 
egyik szervezője. Munkásságának gátat ve-
tett a kommunista rendszer, mellyel meg-
alkudni soha nem volt hajlandó. több mint 
húsz publikációját néprajzi körökben elis-
merik, bár életművének teljes feltárása és 
értékelése még várat magára. 
a hagyományőrzők nem titkolt szándéka, 
hogy egy olyan párbeszédet indítsanak el 
a monoriak között, mely felhívja a figyel-
met Borzsák Endre életére és műveire. re-
méljük, a jó szánék meghozza gyümölcsét, 
hiszen a találkozón fölmerült az a gondolat 
is, hogy a Monorért Baráti körrel karöltve a 
100. évfordulót Borzsák Endre műveinek vá-
logatásából álló kiadvánnyal ünneplik meg. 
Ezúton is kérünk mindenkit, hogy ameny-
nyiben Borzsák Endréről bármilyen tárgyi 
vagy gondolati emlékkel rendelkezik, eset-
leg más módon tudná segíteni a Hagyo-
mányőrző Egyesület munkáját, az jelent-
kezzék az egyesületnél vagy a strázsánál.

Reni

MegemlékezésA MOnORI nÉPRAJzkutAtó

az EcoFact kft., valamint a Monori stárzsát 
kiadó régió Lapkiadó kft. felújította a 
Monor Gazdasága című internetes oldalt, 
hogy itt gyűjtse össze és díjmentesen adja 
közre a városunkban, illetve a monori kis-
térségben tevékenykedő cégek, vállalkozá-
sok adatait, elérhetőségét.
 a vállalkozások rendszerezését a nem-
zetközi standartként ismert Dun&Bradstreet 
katalógusai alapján hoztuk létre. 
 nem csak cége alapadatait, de az tevé-
kenységének részleteit is megjelenítheti. 
Ezeket a Gazdasági hírek menüpont alatt 
tesszük közzé. a Monori strázsa újságban 

megjelenő pr-cikkek is automatikusan fel-
kerülnek a portálra. 
 Ha Ön is a térség gazdasági szereplői-
nek egyike, és nem akar kimaradni kataló-
gusunkból, nincs más dolga, mint felvenni 
a kapcsolatot kollégánkkal, aki készséggel 
áll az Ön rendelkezésére (Szekerka János, 
tel.: 06 30/467-7216, e-mail: szekerka.janos@
monornet.hu.) Ha az Ön vállalkozása még 
nem szerepel a szaknévsorunkban, kérje a 
regisztrációt a fenti elérhetőségeken.
 az oldal elérhető az EcoFact  kft. (www.
ecofact.hu) és városunk (www.monor.hu) 
honlapjáról is. 

VilághálóMOnOR gAzdAságA
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nagyböjti gondolatok

A kísÉRtÉs  
És Az EllEnJAvAllAt
a húsvéti előkészületünkben jézust állít-
ja elénk az Egyház, egy nagyon is emberi 
oldaláról, amint kísértést szenved a sátán-
tól. a nagyböjtben nekünk is szembe kell 
néznünk azzal, hogy mi is ki vagyunk téve 
a kísértéseknek a sátán három lényeges 
dologgal kísérti meg jézust, (Lásd: Máté 
evangélium 4.1-11.)
 Az első kísértésben a kövek kenyérré 
változtatására csábítja a napok óta nem 
étkező jézust a sátán. itt általánosságban 
fogalmazva arról van szó, hogy az ember 
maradéktalanul elégítse ki a különböző 
ösztöneit. a minket körülvevő XX. század 
végi európai környezet minden erejével 
erre biztat a reklámok, az igénytelen fil-
mek által: éljük ki ösztöneinket, élvezzük 
az életet, mert azért van. És különben is 
senki sem tilthatja meg, mert ehhez jo-
gunk van. ami a legfélelmetesebb, hogy 
a jelenlegi gyerekek túlnyomó többsége 
ebben a szellemben nevelkedik. a szülők 
mindent megadnak, megvesznek gyere-
küknek mondván, hogy ők mindent meg-
adnak a gyereknek, hogy minél jobban 
kibontakoztathassa képességeit. Valójá-
ban pedig arról van szó, hogy azzal, hogy 
mindent megadnak a gyereknek az első 

szóra, csak azért teszik, mert addig is el 
van valamivel foglalva a gyerek, nem 
kell foglalkozni vele, csendben van. Erre 
a kísértésre adja az Egyház az ellenszer-
ét, a böjtöt: „Nemcsak kenyérrel él az em-
ber” – nemcsak ösztönökből áll az ember. 
a böjtölésben  – aminek leggyakoribb for-
mája az ételböjt – az ember megtapasztal-
ja teremtettség törékenységét, s ez alázat-
ra indítja teremtője előtt, akinek létének 
minden percét köszönheti. az ember test 
és lélek egysége, s amikor böjtöl, akkor 
mintegy testével imádkozik.
 A második kísértés a hatalom kísér-
tése, amikor a sátán jézusnak adna min-
den földi országot, cserébe azért, hogy 
imádja őt. a hatalom ősi kísértés. a hata-
lomvágyban tulajdonképpen az ember 
végtelen utáni vágyának a sátán által fél-
remanipulált változatát figyelhetjük meg. 
a végtelen utáni vágy a hatalomban úgy 
jelentkezik, hogy az ember legyen az is-
ten. Mindenkin vagy legalább minél több 
emberen uralkodjék. Magát tegye meg az 
őt körülvevő világ középpontjának.   az el-
lenszere ennek a kísértésnek az imádság: 

„Uradat, Istenedet imádd és csak neki szol-
gálj!” az imádságban az ember kapcsolat-

ba lép istennel és rádöbben, hogy nélkü-
le semmi, és semmit nem tehetne. Előtte 
minden hatalom a porszemnél is keveseb-
bet ér.
 A harmadik kísértés arról szól, hogy 
az ember vegye kezébe sorsát, s ha még-
is baj van, isten majdcsak megsegíti. Ugor-
jon le jézus a jeruzsálemi templom tete-
jéről, hisz az angyalok úgyis elkapják. A 
mérhetetlen önzés kísértése ez.  Ma az em-
ber félretolja ezt a csodálatos isten által 
teremtett és neki ajándékozott világot és 
egy másik, saját maga által alkotott világot 
épít, mert meg van győződve róla, hogy ő 
jobbat tud csinálni. amikor pedig baj van, 
akkor persze segítsen az isten. Egyéni éle-
tünkben ez úgy jelentkezik, hogy senkivel 
és semmivel nem törődve éljük életünket, 
harcolunk a boldogságunkért, de ha baj 
van, akkor rögtön istenhez fordulunk se-
gítségért, akire megharagszunk, ha nem 
segít azonnal. jézus válasza a kísértés-
re: „Ne kísértsd Uradat, Istenedet!” – hogy 
ő cselekedjen helyetted. az Egyház a jó-
cselekedeteket adja kezünkbe ezen kísér-
tés ellenszereként, hogy másokon segítve, 
másokkal kapcsolatba lépve megtapasz-
taljuk, hogy boldogságunk egymáson 
múlik, hogy ezek az igazi értékek, melyek-
re isten meghallgatja imánkat. Egy komo-
lyan átélt nagyböjt meghozza gyümölcse-
it majd a húsvéti ünneplésben.  

Szeretettel:  Dr Csáki Tibor plébános

Szeretettel várjuk Önt 
és kedves családját,

 barátaival és ismerőseivel
Tatán, a Művelődési Központ 

(Váralja út 4.) 
emeleti galériájában

2008. március 17-én, 
hétfőn 17 órakor
Koday László

Csokonai-díjas festőművész és

Dr. Hajas József
szobrászművész

közös kiállítására.

Megnyitja
Bálványos Huba

grafikusművész, főiskolai tanár.

Közreműködnek:
a Menner Bernát Zeneiskola 

növendékei

Megtekinthető április 10-ig.

Elérhetőség:
e-mail: 
kodayfesto@freemail.hu  
honlap:  
www.festomuvesz.hu/ 
kodaylaszlo
cím:  
2200 Monor,  
Pozsonyi u.2/2.
telefon:  
06-29-416-680  
06-20-386-8494
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milyen házakban laktak a jobbágyok, 
zsellérek, szolgák? Már nem jellemző a 
kisebb-nagyobb egy vagy két helyiségből 
álló, földbe mélyesztett házikó a szabad ég 
alatt felépített kemencével. a török pusztí-
tása után visszatelepültek házai új formát 
nyertek. a „fundus”, a belső telek fő front-
ján voltak a gazdasági építmények, vagyis 
az istálló, fészer, karám. Ezt követően épült 
fel a lakóház. a föld felszínén, alapozás nél-
kül készült a faváz közé vesszőből fonott 
paticcsal (törekes sárral), náddal kitöltött 
fal. Boronafalnak is nevezték. De fából ké-
szült ház is született. a ház tetejét többnyi-
re zsúpszalmával, náddal, elvétve fazsin-
dellyel borították. Monoron 1761-ben 234 
ház volt.
 milyen volt a ház beosztása? az épü-
let elejére került a lakószoba – két vagy egy 
ablakkal a főfronton, egy ablakkal a belső 
udvar felé. az egri püspökséget a parád 
vidéki üvegkészítő manufaktúra már bő-
ven ellátta üveggel, a káptalan jobbágya-
inak ablakára azonban még nem nagyon 
jutott, így marhabéllel borították. kivétel-
nek számított a „parasztüveg”. az épület 
középső részén készült a pitvar, belső felé-
ben a szabadkéményű tűzhellyel, kemen-

cenyílással. a búboskemence a lakószobát 
fűtötte. a pitvarból nyílott a lakószoba és 
a kamra ajtaja. 
 miből állt a lakószoba bútorzata? az 
ácsmunkával készült ágy, s a láb nélküli ru-
hásláda volt a fő bútor. Egyszerűen faragott 
asztal, két deszkapad, hosszúszék, bölcső, 
falra erősített téka, gerendára felkötött ru-
hatartó rúd egészítette ki a berendezést. 
a módosabb jobbágyoknál már asztalos 
által készített, többnyire a vásárban be-
szerzett festett ruhásláda és nyoszolya is 
megtalálható. Fényűzésnek számított a fa-
keretes tükör, a faszerkezetű óra és a fes-
tett téka, amely az imádságos könyvet, ka-
lendáriumot, pálinkás butéliát, orvosságos 
tégelyeket rejtette magába. a családi iro-
mányokat a mestergerendán őrizték.
 mit talált a kor asszonya a konyhában, 
azaz a pitvar belső részében? árpád-ko-
rabeli cserépbográcsokat, cserépüstöket s 
az akkori vastálakat, fazekakat, tepsit, ser-
penyőt. Fából készült veder, tányér, kanál, 
feles véka, szűrő, szita, edénytartó téka, sü-
tőlapát tette teljessé a készletet. a jobb 
módúak vas helyett ónedényeket, vörös-
réz kuglófsütőt, a mézeskalácssütéshez 
mintafát is használtak. 

 milyen holmik kerültek a kamrába? 
ácsolt faládák a gabonának s a lisztnek. a 
még alkalmanként használt kézimalom. to-
vábbá dagasztóteknő, kenyértartó, szakaj-
tók, kosarak, szövőszék, mángorlófa, búza-
mérő véka (1 véka=25-30 liter).
 szóljunk röviden a püspökségről és 
a káptalanról mint a monoriak urasá-
gáról!
 Barkóczy Ferenc egri püspököt a pápa 
esztergomi érsekké nevezte ki. az így meg-
üresedett helyre gróf Eszterházy Károly váci 
püspök kapott megbízást, aki 1762. június 

Gróf Eszterházy Károly

Helytörténet

A MOnORIAk vIsElt  
dOlgAI (III. RÉsz)
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29-én foglalta el egyházi hivatalát. (Évi fize-
tése 30000 rhforint. Ebből 6000 rhforinttal 
támogatta az alsópapságot.) a korábban 
magánföldesúrként (pápa-devecseri csa-
ládi birtokon) szerzett gazdálkodási és 
szervezési tapasztalatait Egerben kama-
toztatta. a püspökség birtokain felméret-
te a természeti, népességi, közlekedési és 
kereskedelmi körülményeket. E munká-
ban a káptalan, vagyis a kanonokok ta-
nácsa – az annak élén álló nagypréposttal 

– segítette. a püspök elhatározta: növelni 
fogja az uradalmak jövedelmét, beleértve 
a monoriak adóját is. Éppen ez idő tájt írták 
meg a monoriak az egri káptalannak pana-
szukat, miszerint a korábban megszületett 
egyezségnek megfelelő adóteher megfi-
zetésére nem képesek. E nyilatkozatukat a 
monoriaknál illetékes tiszttartó (évi fizeté-
se 292 rhforint, míg 2 borjú ára 15 rhforint) 
szemfényvesztésnek minősítette, és az ura-
ságnál jövedelmet növelő ajánlattal állt elő.
 a számtartó ajánlata: bővítse a káptalan 
Monoron a majorsági gazdálkodást. kiszá-
molja a 141 egész telek után (kb. 4512 hold 
szántóterület, rét, legelő, erdő) elvégzendő 
szekérrobotot. Egy évben tizenkét szekere-
zést javasol négy-négy lóval vagy ökörrel 
vontatva. a férfiak számát 724-ről 700-ra 
lekerekítve tizenkét napi gyalogrobot tel-
jesítését indítványozza, amelyet az urasá-
gi épületek körüli munkára: búzaforgatásra 
és rostálásra, aratásra, kaszálásra, gyűjtés-

re, továbbá szőlőkapálásra fordítanának. 
a kilenced és tized termények hordásához 
és az ekék mellé szükséges cselédeket már 
nagyvonalúan nem is számolja.  a rétek, le-
gelők és irtásföldek, valamint a malom és 
a mészárszék adóját csak becsült értékben, 
1000 rhforintban kéri. Mindezekre a kápta-
lan egyetértő intézkedéseket tesz. idézet a 
káptalan döntését közlő (1763. április 25.) le-
vélből: „Egy-egy fejős juhtól, mely a monori, 
újfalusi vagy sigeri határon nyaralni (legel-
ni) fog, adjanak egy-egy garast esztendőn-
ként.” Vagyis a juhlegeltetés árendája is nö-
vekedett. Egy garast 20 krajcárnak véve és 
1464 juhot számítva 488 rhforint pénzébe 
kerül a monoriak legelőhasználata.
 az egri káptalan 1763. évi rendelkezésére 
a monoriak nevében „Bolyai és Fiai Szegény 
lakosok” írták meg válaszukat az uraságnak. 
Bírálják a háromnyomásos gazdálkodást. a 
tavaszi vetés eredményessége szerintük 
csalóka, teljesen bizonytalan, mivel több 
táblában fekszik, ezért a szántás elvégzése 
is körülményes. a királyi katonák és a had-
táp szekereztetése, valamint a szolnokról 
pestre történő sószállítás kötelezettsége is 
akadályozza a tavaszi szántást. kevés az éle-
lem és a takarmány. az állatok eltartása so-
kak számára szinte lehetetlen, hiszen nem 
csak a legelő, a kaszáló sem elegendő. a 
szántóföld kevés és sovány. a kötelező ki-
lenced és tized beszolgáltatása után alig 
marad termés. Gondot jelent a tűzifa. 

 a robot bevezetése a panaszok szerint 
tovább rontja a helyzetet. a kötelező sze-
kerezés, a termény kerülő úton való elszál-
lítása minden igaerőt elvon a földművelő 
tevékenységtől. a megoldást a monoriak 
abban látják, hogy maradjon árendában 
az urasági föld művelése. a kocsmahasz-
nálat földbirtokosi jogának egész évre tör-
ténő kiterjesztését is sérelmezik. a hely-
zetet súlyosbítja, hogy a nagy pesti út 
mellett fekszik a falu, ami komoly veszély-
nek teszi ki a lakosságot – sorolják levelük-
ben a gondokat.
 az egri nagyprépost a fenti levél kap-
csán arra kéri monori tiszttartóját, Gyerlaj 
Andrást, rendelje maga elé a monori bírá-
kat (Bitskey Gergelyt, aki 1762-ben, Szabó Já-
nost, aki 1763-ban bíró), és olvassa fel ne-
kik a káptalan döntésként hozott intelmeit. 
Hálátlannak nyilvánítja monori jobbágya-
it, akik az elmúlt száz esztendőben a kápta-
lani földeket „marcona” árenda fizetségért 
használták. Elrendeli, hogy a szekerezést, il-
letve a gyalogszolgálatot vállalják el, a szán-
táshoz azonnal fogjanak hozzá a majorsági 
földeken. 
 Így váltak elődeink földbérlőből robotot 
szolgáló jobbággyá Mária Terézia korában.
 Forrás : Heves M. Levéltár, Eger
 Monori arcok, sorsok, történetek c. hely-
történeti kiadvány, Monor 2001.

Dr. Dobos György, 
a helytörténeti kör elnöke

monor közepén, a kistói u. 9-ben

 

széles áruválasztékkal,

állunk vevőink rendelkezésére!
szívélyes kiszolgálással éjjel-nappal
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Újra megnyílt monoron a 

Békás Bó’t
Régi kedves eladókkal, megújult árukészlettel!

Az üzletben kapható:

Friss hentesáru • tejtermékek 
 zöldség-gyümölcs • vegyiáruk

Friss tőke- és baromfihús kapható! 
Előrendelést felveszünk

monor, kossuth l. u. 127. (A vásártér felé vezető úton)
utalványokat elfogadunk!

kurgyis józsef
• Gumiszerelés
• Gumieladás
• Futómű állítás 
• Centírozás
• Autó- és épületklíma 
  szerelése, töltése

2200 Monor, 
4-es főút, 34. km
Tel.: 06-30/949-6240

polgárőrök1500 óRA önkÉntEs szOlgálAt

a bensőséges környezet azonban nem zár-
ta ki a kellő szakmaiságot, hiszen a Monori 
polgárőr Egyesület tagjain és vezetőin kívül 
jelen volt az önkormányzat részéről Pogá-
csás Tibor polgármester és Szőnyi Sándor, a 
közbiztonsági Bizottság vezetője. a Monori 
rendőrkapitányság képviseletében Kele-
men József, a kapitányság vezetője, valamint 
Borbély Pál, a közrendvédelmi osztály veze-
tője jelent meg. 
 az összejövetel örömteli eseménnyel 
vette kezdetét, ugyanis három új taggal bő-
vült az egyesület létszáma. a próbaidő so-
rán mindegyikük sikeres szolgálatokkal bi-
zonyította rátermettségét, a régi tagok 
pedig egyhangú szavazással nyilvánították 
ki, hogy van helyük a csapatban.   
 a tavalyi évben országos szinten 24 pol-
gárőr egyesület szűnt meg anyagi támoga-
tás hiányában és 115 új egyesület alakult. 
Így Magyarországon ma már a közel két-
ezer polgárőr egyesületnek több mint 80 
ezer tagja járul hozzá a lakosok biztonságá-
hoz. közöttük a monori polgárőrök napi 6-7 
órában, 2-3 fővel teljesítettek szolgálatot. a 
strázsa-hegy és a település utcáinak ellen-
őrzése mellett részt vettek különböző kö-
zösségi rendezvények biztosításában, pél-
dául sporteseményeken, gyermeknapon, 
nemzeti ünnepek megemlékezésein, de el-
látták a városi emlékművek, valamint a te-
metők felügyeltét is. Előrelépést jelentett, 
hogy a tagoknak az egyesület egyenruhát 
vásárolt, így a lakosok most már nem csak 
a gépkocsiról, hanem a ruházatukról is felis-
merhetik őket. 
 Minden jóérzésű embert elkeserít az a 
látvány, amely a monori kilátónál fogad 
bennünket. no nem a város panorámájá-
ra gondolok, hanem arra, ahogyan kinéz a 
nem is oly régen megépült kilátó környeze-
te. az összefirkált építmény, a teljességgel 
használhatatlanná vált sütögető, a széttört 

padok, kukák, a motorral és autóval felszán-
tott füves rész ma már inkább a város szé-
gyenfoltjává, mintsem a kirándulókat csalo-
gató büszkeségévé vált. Mindez köszönhető 
néhány polgártársunknak, akik mások mun-
kájának tönkretételében lelik örömüket. 
Ezért a polgárőrök ez évben kiemelt célkitű-
zésének tekintik a kilátó és környékének fo-
kozottabb ellenőrzését, bízva abban, hogy 
amennyiben a „hegyen” sikerül visszaszorí-
tani a bűnözések számát, úgy a város belte-
rületén is javulni fog a helyzet. Most, hogy a 
kerékpárutak is kiépülnek a város fő közle-
kedési útvonalain, a kerékpáros közlekedé-
si kultúrát is szeretnék javítani láthatósági 
mellények és fényvisszaverők adományozá-
sával. továbbá az iskolákba is ellátogatnak, 
ahol a szervezet munkájáról, valamint a biz-
tonságos közlekedés szabályairól fogják tá-
jékoztatni a fiatalabb generációt. 
 pogácsás tibor polgármester elmond-
ta, hogy idén Monor város önkormányzata 
a korábbiakhoz viszonyítva kevesebb állami 
támogatást kapott. Ezért a Monori polgárőr 
Egyesületet 1,5 millió forinttal tudják támo-
gatni, ami kevesebb a tavalyi 1,9 millióhoz 
képest. Mindezzel együtt azonban mind 
a rendőrség, mind az önkormányzat kép-
viselői megköszönték a polgárőrök ered-
ményes munkáját, és hangsúlyozták, hogy 
együttműködésükre a továbbiakban is fel-
tétlenül számítanak.

Nagy Renáta

A tényt, hogy a monori polgárőrök között nem csak szakmai, hanem 
baráti kapcsolat is kialakult, mi sem bizonyítja jobban, minthogy 
éves beszámolójukat a Strázsa-hegy egyik pincéjében tartották.

Valamikor 1988-ban 5 férfiember össze-
dugta a fejét nagytétényben, mert ele-
gük lett abból, hogy nem lehetett a gye-
rekeiket egyedül az utcára engedni. a 
rendőrség tehetetlen volt.
 a fejösszedugás eredménye az lett, 
hogy felváltva, kettesével éjjel és nappal 
sétálgatni kezdtek a nagytétényi lakótele-
pen. közben beszélgettek emberekkel, és 
egyre többen csatlakoztak hozzájuk. Ha-
talmas csökkenés állt be a bűnözés terü-
letén. 
 a nagytétényi példát 1991-ig 223 
egyesület követte, közöttük a Monori pol-
gárőr Egyesület is. Legfontosabb célki-
tűzésük a lakosság védelme minél több 
bűncselekmény megakadályozásával, va-
lamint az iskolák, közterületek biztosítása 
a rendőrség szoros együttműködésével. 
a polgárőrség tagjai közé olyan magán-
személyek csatlakoznak, akik fontosnak 
tartják nem csak maguk, de más tulajdo-
nának a védelmét, és tenni szeretnének 
azért, hogy a városban félelem nélkül le-
hessen élni és közlekedni. a fiatalok szá-
mára pedig nem csak kihívást jelent ez 
a munka, de azt is megtapasztalhatják, 
hogy milyen érzés egy igazán jó csapat-
hoz tartozni. Minden tisztelet ezeknek az 
embereknek, akik bármiféle anyagi ellen-
szolgáltatás nélkül, szabadidejüket fel-
áldozva, nemegyszer saját gépkocsijuk-
kal cirkálják Monor utcáit. Hogy mennyire 
szükség van városunkban erre a szerve-
zetre, azt Háry József, a Monori polgárőr 
Egyesület elnöke szerint az is bizonyítja, 
hogy a bűnözőket zavarja, míg a lakoso-
kat megnyugtatja az ő jelenlétük. 
 a Monori polgárőr Egyesületnek je-
lenleg 31 tagja van, fiatalok és középko-
rúak, férfiak és nők egyaránt. az állomány 
bővülése még eredményesebbé teszi a 
munkájukat, ezért várják mindazok je-
lentkezését, akik szeretnének egy jó csa-
pathoz tartozni, magukat kipróbálni, és 
szabadidejüket hasznosan eltölteni. 

csapatmuNka és kihívás

A monori polgárőrök munkáját idén másfél 
millió forinttal támogatja az önkormányzat
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„ki Mit tud?”

nálunk Is  
szülEttEk csIllAgOk

pedig ez történt 1972-ben, az országos 
ki Mit tud? döntőjében, miután a Magyar 
televízió élő adásában két alkalommal is 
szerepelhettek.
 az elismerést kifejező említett zsű ri-
elnök mellett nem kisebb egyéniségek ül-
tek még ott a bírálók között, mint Rábai 
Miklós és Pernye András (a néptánc és a jazz 
legkiválóbb szakértői).
 Diákjaink akkor a monori 
Művelődési központ szín-
padáról indulva jutottak 
tovább – több fordulón 
keresztül – az országos ve-
télkedő utolsó állomásáig 
és a 4. helyezésig. Évtizede-
kig tartó energiát kölcsönzött mindez a 
csoport elkövetkező generációinak.
 1976-ban pedig ifjabb Pleszkán Frigyes 

– szintén gimnazistánkként – kápráztat-
ta el zongorajátékával a szakértőket és 
a tv-nézőket, oly mértékben, hogy el is 
nyerte a ki Mit tud? jazz kategóriájának 

hangszeres szóló első helyezését. azóta 
külföldön is sok elismerést szerzett, és – 
ha itthon van – gyakran hallhatjuk erede-
ti improvizációit, virtuóz játékát a hazai 
médiából is.
 Ugyancsak a monori selejtezőből in-
dult – hangszeres zene (tangóharmoni-
ka) és egyéb kategóriában – Petrik Balázs, 

akinek 1996-ban szurkol-
hattunk a Magyar televí-
zió akkori 8. elődöntőjében. 
onnan ugyan – hajszál hí-
ján! – nem sikerült tovább-
jutnia, de közönségsikere 
országos meghívások soro-
zatát indította el számára, 

számos rádiós és tv-s felkéréssel. nem is 
csoda, hiszen több tucat közismert – köz-
tük női! – hang zenés parodizálására volt 
képes. 1998-ban pedig egyik díjnyertese 
lett a Magyar rádió Humorfesztiváljának. 
azóta megtapasztalta e pálya nehézsége-
it is, de előadásai felejthetetlenek.

 a Monori regionális ki Mit tud?-on 
ismerhettük meg – a maglódi mazso-
rett csoport tagjaként (2004-ben) azt a 
Kovácsovics Fruzsinát is, aki a „Csillag 
születik” rtL klub-os vetélkedő énekes 
sztárja lett. a legutóbbi (2004–2005) it-
teni vetélkedősorozatoknak is születtek 
olyan teljes joggal közönségkedvenccé 
lett monori indulói, mint az ifjan is szinte 
profi versenytáncos testvérpár – Magócsi 
Norbert és Regina – vagy az (a „Csillag 
születik”-nyertes Utasi Árpihoz hasonló-
an) ízes tájszólásával hódító kis mese-
mondó, Istók Csenge Lídia. (Ők is orszá-
gos szintekig juthattak volna, ha akkor 
lett volna ilyen lehetőség.)
 jó, hogy ismét bízhatunk abban, hogy 
hamarosan hasonlóan kellemes felfede-
zések várhatnak ránk, ezúttal már pest 
megyeivé bővült tehetségválasztékból.

Bolcsó

Ki hitte volna egykor, hogy a monori József Attila Gimnázium és 
Szakközépiskola irodalmi színpadosaitól autogramot kérnek az utcán, hogy 
Fábri Péter elküldi nekik első dedikált verseskötetét, és hogy Major Tamás  
(a Nemzeti Színház egykori kétszeres Kossuth-díjas főrendezője) is gratulál nekik.

„Hamarosan ha-
sonlóan kellemes 
felfedezések vár-

hatnak ránk,”

Magyarország
egyik legismertebb 
és legsikeresebb vállalkozójának,

most indult 
MLM hálózatába

vezetőnek,
felsővonal-vezetőnek
az elsők között csatlakozhat. 
Most, az elején érdemes csatlakozni.

06-70-454-6495 • kerikeri@citromail.hu
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ezer alatt sikerült kialakítani a havi járan-
dóságát, ami igazából semmire sem elég. 
sokszor el kell döntenie, hogy ételre költ-
sön vagy rezsire, és ez nem mindig könnyű. 
Ezért nagyobb érvágás, ha egy kisnyug-
díjast fosztanak ki, hiszen azok a forintok 
sokkal nagyobb jelentőséget képviselnek 
az ő életükben, mint a felső tízezerében. 
a napokban egy monori kisnyugdíjas ke-
resett meg, aki a következőket mondta el. 
az egyik helyi multinacionális áruházban 
vásárolt, békésen szedegette a polcról a 
pénztárcájának megfelelő árukat, majd a 
pénztárhoz ballagott fizetni. itt rémülten 
vette észre, hogy nincs meg a pénztárcá-
ja, holott nemrég még ott volt a keze ügyé-
ben. kétségbeesve és idegesen kérte a bolt 
dolgozóit, hogy segítsenek neki, hátha le-
esett valahol. Volt, aki a pultok alá is be-
nézett, míg más azt mondta, hogy biztos 
nem tudja kifizetni a számlát, ezért mond-
ja azt, hogy nincs meg a pénztárca. Lényeg, 
hogy sem a pénztárca, sem a benne lévő 
45 ezer forint, vagyis szinte az egész nyug-
díj, nem került elő. Felmerült, hogy talán 
az a két nő lopta el, akik a sértett mellett 
pakolásztak a kosarukba, majd feltűnő-
en gyorsan kimentek a boltból. Ezt bizo-
nyítani úgysem lehetne, és a kisnyugdíjas 

se jobbról, se balról, se sehonnan. tudniil-
lik Monornak van saját orbánja, akit pártál-
lástól függetlenül tisztel és szeret minden 
borkedvelő. Még szobrot is állítottak neki 
a strázsa-hegy kies tisztásán, a kereszte-
ződésben, és ez a szobor szinte minden 
monori kiadványon szerepel, mint jelleg-
zetes helyi műtárgy. Ez a fából készült szo-
bor nem képvisel jelentős anyagi értéket, 
viszont annál több érzelmi vonatkozású je-
lentése van, hiszen a pincefaluba kilátoga-
tó borászok védőszentjét szimbolizálja.
 nos, úgy tűnik, kicsiny városunkban 
még a szentek sincsenek biztonságban, 
ugyanis február 16-án éjjel a mi orbánun-
kat egyszerűen lenyúlták. Bár az egyszerű 
jelző nem is fejezi ki igazán azt a verejté-
kes munkát, amíg a tolvajok lefeszegették 
a döbbenettől szólni sem tudó szobrot. Lé-
nyeg, hogy reggelre hűlt helye lett a szent-
nek, ezért meg is mozdult az ügyben a 
rendőrség, a polgárőrség, a borászok, de 
még talán az antialkoholisták klubja is. ta-
lán a nagy nyüzsgés, talán más miatt, de az 
ügynek szerencsés kimenetele lett, mivel 
rövidesen megkerült a jelzett szobor. ám 
azt, hogy ki és miért vitte el, még nem de-
rült ki. Lényeg, hogy hamarosan visszakerül 
a helyére, hogy tovább őrködjön a monori 
borok felett. Bár feltehetően az emberek-
be vetett bizalma megrendült, bízunk ab-
ban, hogy ez a borok minőségén nem fog 
meglátszani.

Amit kétszer loptak el

Ez lehetne akár egy filmcím is, bár nem 
a krimi, hanem a bohózat kategóriában. 
Monor a közlekedés szempontjából sze-
rencsés település, van itt autóbusz és vas-
útállomás is, és bár lassan követhetetlenek 
lesznek az utazás költségei, legalább a le-
hetőség adott a helyváltoztatásra. Ha már 
vasút, akkor vasúti felszerelések is kelle-

nek, melyeket célszerű zárt raktárban tá-
rolni, ismerve a helyi tolvajok azon szo-
kását, hogy visznek mindent, amit csak 
érnek. a vasutasok ezt szem előtt tartva 
be is zárták a raktárt, és elmentek aludni. 
a zsaruk viszont éjjel is dolgoznak, járják 
az utcákat, figyelnek és felfigyelnek. Felfi-
gyelnek például egy kocsira a 4-es főúton. 
Megállítják, igazoltatják a benne ülő há-
rom monorierdei fiatalt, majd átnézik a 
csomagteret, ahonnan egy halom vassze-
relvény kerül elő. kiderült, hogy a jelzett 
raktárból származnak, ahová kerítés kivá-
gás és lakatlefeszítés módszerével jutot-
tak be. jött a szokásos eljárás, vagyis elő-
állítás, kihallgatás, lefoglalás. Még azt is 
meg kellett élni a sokat látott rendőrök-
nek, hogy a negyedik társ feladta magát, 
mielőtt még a keresésére indultak volna. a 
bűnjeleket visszaadták a vasútnak, le lehe-
tett zárni az ügyet. szóval olyan volt min-
den, mint a szakkönyvekben, megkerül-
tek a lopott holmik is, a tolvajok is, tehát 
kész a happy end, mondhatnók. De mégse 
mondjuk, mert rövidesen a MáV illetéke-
se szinte jókedvűen kereste fel a rendőrsé-
get, mivel ismeretlen tettesek ugyanabból 
a raktárból, ugyanazt a holmit, ugyanúgy 
ellopták egy reggelre virradóan. a feljelen-
tésben akár a „másolás-beillesztés” paran-
csot is használhatták. a történelem tehát 
újra igazolta, hogy megismétli önmagát, 
bár azért ilyen rövid idő alatt ez nem szok-
ványos jelenség.

Az utolsó fillérig

akinek nincsenek akkora anyagi tartalékai, 
mint hazánk azon lakóinak, akik milliárdo-
kat tudtak nehéz, verejtékes munkával pár 
év alatt összekuporgatni, az megérzi a gáz 
árát, a villany árát, de még a kenyér árát is. 
a nyugdíjasoknak, akik annak idején fel-
építették az országot, most átlagban száz-

zsarukORBánnAk láBA kElt
Mielőtt bárki politikára gondolna, villámgyorsan leszögezem, 
hogy a cikkben nem szerepel egyetlen politikus sem.

Elektrokom számítástechnikai szaküzlet

 

• szakszervíz helyszíni  
      kiszállással
• Új konfigurációk  össze-   
      állítása igény szerint  
• Számítástechnikai 
      kiegészítők

AGP-s videokártyák:
EXCALIBUR RADEON 9600 XT:  15 000 Ft
EXCALIBUR RADEON 9600 PRO: 15 000 Ft

DSL ROUTER 6 000 Ft

5.1 HÁZIMOZI HANGFALSZETT 12 200 Ft-tól

monor, móricz zs. u. 21.
Tel.: 29/410-387

 
Gépjárművezető-képző kft.

tanfolyam indul március 27-én 17 órakor
számítógépes felkészítés kresz-vizsgára

részletfizetési lehetőség
díjmeNtes elsősegélyNyÚjtó taNfolyam

Érdeklődni lehet: 
TABAC dohány- és ajándékbolt, Monor, Deák F. u. 2.

tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708
okÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu
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GLS-csomagfelvevőhely - utánvéttel is!

Szerencsére hamar megkerült
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hölgy amúgy sem tett feljelentést, mert 
nem látott reményt arra, hogy a pénzt vi-
szontlátja.  igazából ő azon a közömbössé-
gen háborodott fel, amit tapasztalt. a világ 
megváltozott. a másokra figyelés kimerül 
a valóság-show-k kapcsolgatásában? Érde-
kes kérdés, de ha mi nem segítünk egymá-
son, akkor ki segít rajtunk?

Pakoljunk

Ez volt a jelszava annak a három illetőnek, 
akik egy másik multinacionális monori 
boltba betérve szorgos mókus módjára 
kezdték összegyűjteni a holmikat a polcok-
ról. Ez eddig nem kirívóan közösségellenes 
magatartás, hiszen nap mint nap megtesz-
szük mi is, lévén nincs más 
megoldás a javaink gyara-
pítására, de ez a három ille-
tő a vásárlás kellemetlen ré-
szét, vagyis a fizetést már 
nem szándékozták beépíte-
ni a napi teendők közé. pa-
koltak hátizsákban zsebbe, 
táskába, majd elegánsan tá-
voztak. igen ám, de a bolt 
dolgozói, akiknek ez a vásárlási forma nem 
nyerte el a tetszését, rögvest bevonták a 
rendőrséget is. a kék csapat fülön is csípte 
az arcátlan triót a kocsijuknál, majd követ-
kezett az előállítás és lefoglalás is. találtak 
náluk illatszert, és minden egyebet, még 

nagy mennyiségű csokit is. jött persze a 
kérdés, hogy minek ennyi csokoládé, mire 
az egyik tolvaj hanyagul közölte, hogy na-
gyon szereti az édességet. azért az egyik 
zsaru megjegyezte, hogy ha ezt a mennyi-
séget itt helyben el kellene fogyasztania, 
akkor biztos egy életre megutálná a cso-
kit. Mindenesetre az ügy jól végződött, kö-
szönhetően a bolti dolgozók éberségének 
és a rendőrök gyors intézkedésének.

Rezes banda

a havi beszámoló végén fel kell hívnunk a 
figyelmet arra, hogy mostanság a fémtol-
vajlásra szakosodott polgárok jeles igye-
kezettel fosztogatják a házakat éjjel és 

nappal egyaránt. Visznek 
csatornát, kerítést, de még 
talán vasport is, ha hozzájut-
nak. igaz ugyan, hogy töb-
beket tetten is érnek, de ez 
csak a jéghegy csúcsa. Feb-
ruár 21-én éjjel a Hegyessy 
tanyánál a járőrök egy gép-
kocsi átvizsgálásánál találtak 
mintegy hatvan kilogramm 

vörösréz csatornát, amely eredetéről a ko-
csiban utazó három férfi csak vállvonoga-
tással tudott magyarázatot adni.
 Ennél is érdekesebb volt az, mikor febru-
ár elején a monori ügyeletet megkereste a 
siófoki ügyelet. Ugyanis valamilyen okból 

hozzájuk futott be az a bejelentés, miszerint 
a ceglédi úton két férfi éppen most pakol ki 
egy garázst. Mentek is a rendőrök, hogy el-
beszélgessenek ezzel a két férfival, de mikor 
kiértek, a két férfi nem szándékozott mé-
lyebb eszmecserét folytatni, ehelyett öt-
vözték az akadályfutást, a terepfutást és a 
maratoni távot, vagyis egy másodperc alatt 
elszeleltek a helyszínről. Maguk mögött 
hagyták az összekészített 300 kilónyi vas-
hulladékot, így itt lopási kár nem keletke-
zett, de ez csupán a rendőrökön múlt, mivel 
a helyszínt semmilyen kerítés vagy más biz-
tonsági berendezés nem védte.
Egy érdekesség még zárszóként. Bizonyára 
emlékeznek a mozgáskorlátozott jóságos 
nagyanyó esetére, akinél tavaly szeptem-
berben egy kormos krampusz tett láto-
gatást egy este, és hogy ne menjen hiába, 
némi birkózás után elvitte a mobiltelefon-
ját is. Ezen felül még jó néhány más bűn-
cselekmény is terhelte az ő és társa lelkét, 
ezért mikor kézre kerültek, előzetes letar-
tóztatásba is helyezték őket. nos, minden 
öröm nélkül közlöm, hogy a két fiatalem-
ber kikerült a rácsok mögül, a tárgyalásig 
szabadlábon maradhatnak, így lehetősé-
gük van arra, hogy folytassák azt az életvi-
telt, amit gyerekkoruk óta megszoktak. Vi-
gyázzanak hát magukra és értékeikre, ne 
hagyják, hogy tolvajok elvigyék azt, amiért 
Önök megdolgoztak!

Sipos Tamás

„Ha mi nem 
segítünk 

egymáson, 
akkor ki segít 

rajtunk?”
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a strázsában már bemutatott Nádasdi 
Tamásné Anka Margit festő- és szobrász-
művész festményeivel, Kanczler Klára gra-
fikáival, valamint a monori zeneiskolában 
tanító Gallai Attila zeneszerzői estjével 
emlékeztek meg a magyar kultúráról ja-
nuár 22-én, Csévharaszton. Mindhárom 
művész a szomszéd településen él és al-
kot, ám művészi tevékenységük nagyban 
hozzájárul Monor kulturális életéhez. 
 a Csévharasztért Független Egyesü-
let által szervezett kulturális találkozón 
először a tárlat megnyitására került sor, 
melyen Nagy Renáta újságíró, valamint 
Selmeczi Tibor monori evangélikus lelkész 
ismertette a két alkotó művészetét a kö-
zönség előtt. a két képzőművésznek az al-
kotásokon is megjelenő egyénisége merő-
ben eltér egymástól. a savoyai-díjas anka 
Margit színes képi-képzeleti világát nagy-
szerűen kiegészítik kanczler klára fekete-
fehér grafikái. a megnyitót a monori ze-
neiskolában tanuló csévharaszti gyerekek 
muzsikája tette még bensőségesebbé.
 a teltházas közönség az est máso-
dik részében Gallai attila, országszer-
te elismert zeneszerző munkásságába 

nyerhetett bepillantást, vagy inkább be-
hallgatást a monori zeneiskola művész-
tanárainak segítségével. az est hangula-
tát Slama György eredeti műsorvezetői 
stílusa alapozta meg, aki magyarázatok-
kal, anekdotákkal tűzdelt konferálása által 
ébresztette rá a körönséget az egyes ze-
neszámok szépségeire. a jelenlévők meg-
ismerkedhettek Gallai attila régebben és 
újabban komponált műveivel, melyek egy 
részét már itt, Monor szomszédságában 
alkotta. slama György mindegyik mű fel-
csendülése előtt néhány perces interjút 
készített a zeneszerzővel, mely által min-
denki megismerkedhetett a bemutatott 
művek keletkezésének kulisszatitkaival. a 
komponista műveit Antós Dénes klarinét, 
Albert Gabriella zongora, Bálint Alexandra 
orgona, Kostyák Attila hegedű, Vajda Szi-
lárd furulyajátéka, valamint Gion Zsuzsan-
na csodálatos énekhangja tette felejthe-
tetlenné. 
 az est szervezői és résztvevői egyet-
értettek abban, hogy színvonalát tekint-
ve mind a kiállítás, mind a szerzői est a vi-
lág bármely koncert- és kiállítótermében 
megállná a helyét. 

„Ne a helység határozzon meg engem, hanem én 
határozzam meg a helységet” (Gallai Attila)

zenegAllAI AttIlA szERzőI EstJE
köszönjük támogatóink felajánlásait,  
melyet a szülők-nevelők báljára, és a 
gyerekek farsangi mulatságaira tettek, 
támogatva ezzel tanulóink kirándulásait 
és jutalmazását. 
 a támogatók a következők: 
Az osztályok szülői felajánlása, 
Computer System, Hrutka család, 
Homoksori Festékbolt, 
Tonerváros Kft., Varga Lászlóné, 
Burkolat Kft., Wolf és Társa Bt., 
Fotobox Kft., Vad Lászlóné, 
Nagy család (1.a.), Lódi Levente szülei, 
Korb Csilla kozmetikus mester, 
RIMA Divatáru, Gergely Cukrászat, 
Kiss Optika, Somodi Jánosné, 
Nyerges Hotel, Mocsári Károly, 
Berkes Bianka édesanyja,  
Hortobágyi Ferenc, 
Kocsis Pékség, Boni Virág, 
Kárpáti család (1. b.), Balku Család, 
Aranyi Sándor családja, 
Szegedi József, Judit Pont Bt.,
Panning Pékség, Monor-Roncs Bt., 
Kenyeres Pál, Kovi-Ker Bt., 
Régió Lapkiadó Kft.
 a szülői Munkaközösség nevében 
köszönettel:

Tóth Ágnes igazgató

köszöNet a támogatásért

kínálatunkból:
méregtelenítéshez
 • Zöldbúzafű
 • Búzafű koktél
 • Neera szirup
 • Biozöldség- és gyümölcslevek
 • Pi-víz – az élet elixírje
reform élelmiszerek
 széles választéka 
dohányzásról leszoktató program

ingyenes szaktanácsadás!

natura bolt
Ahol az egészség polcairól válogathat!

Fókuszban az egészség! 

Monor, Piac tér
tel.: 06-20-424-3071
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VITI-VETŐ
VETŐMAGKERESKEDÉS

Monor, Kistói u. 88. • telefon: 06-29-412-469
ct.: ViTális isTVán

nagy választékban hazai és import zöldség- 
és virágmagok, virághagymák, növényvédő-

szerek, műtrágyák, kerti szerszámok.
nyitva: H-P: 8.00-17.00, sz: 8.00-12.00

Viszonteladóknak kedvezmény!
nevem a garancia: Vitális = Életerős

E-mail: vitiveto@monornet.hu
 Az aluljáró nem akadály! nyitva vagyunk!

Mért festenek a i festők koponyákat
és mért nem i zöldszemű nőket
sárga sállal?

Ugyanabban a i városban járok
csak annakelőtte i lidércem
pajzsom volt i angyalneved
sorsom srtázsája i hithű szellemed.
Védtelen i reszkető életet
nyert helyetted i a te kedvesed
(látod, rosszabb i mindig lehet)

Hiába mondanám i hiába értenéd
mennyire óhajtom i a régi fájdalmak
hogy kiújuljanak i visszatérjenek
belémbújjanak!
s míg érző voltál bennem
hány fokon égett i szememben
a vágy i hogy a 
szótlan és i a valótlan
igazi legyen i valóban
s hányszor jobban i fáj
a bőrömön ottfelejtett i harapás
a díszletbontó i láztalan elmulás

Eljön és átfog i a kapzsi félelem
hogy ez az év i kezdettelen-végtelen
a hosszú átszunnyadt i éjszakákon az
idő visszafele i pörgeti durva
homokját i (mindig ugyanaz a nap)

kékszínű virágok
zuhannak át rajtam

„-ez a tél!” i -nem. már tavasz…”
rászed egy egyszerű
hazug kacér panasz

kedvesed sasmadár i énekel és
sose száll i cirkalmas dala
a messze eget i megrázza
a festő koponyákat i fest
a nőnek i sárga szeme van
és zöld sálja.

A. Berlioz

VerssáRgA És zöld
2008. március 7. péntek, 15 óra
Zichy Mihály Rajziskola első foglalkozás
a Vigadó nonprofit kft. oktatótermében
(2200 Monor, kossuth L. u. 65-67.)
2008. március 10. hétfő, 17 óra
Oláh Mara kiállításának megnyitója
a Vigadó emeleti galériájában
2008. március 15. szombat, 10.30
Megemlékezés Nemzeti Ünnepünk al-
kalmából. Helyszín: kossuth-szobor  
2008. március 20. csütörtök, 17-15 óra
Húsvéti kézműves foglalkozás 
(kifújt tojást mindenki hozzon!)
Helyszín: Művelődési központ 
(2200 Monor, Bocskai u. 1. )
2008. március 20. csütörtök 17 óra 
Igazmondó Juhászlegény 
zenés mesejáték
Művelődési központ
2008. április 4. péntek 14 óra
Monori általános iskolák sakkversenye
a Vigadó nonprofit kft. oktatótermében
2008. április 11-12-13. 
péntek-szombat-vasárnap
Pest Megyei Ki Mit Tud?-selejtezők
Művelődési központ
információ és jegyrendelés:
Tel.: 06-29-413-212,  
Mobil: 06-30-366-51-01, 06-30-366-33-86

a vigadó programjai

Rovatunkat azért hoztuk létre, mert tud-
juk, hogy városunkban sok tehetséges, 
művészetet szerető és művelő fiatal él. 
Őket szeretnénk ösztönözni az alkotás-
ra azzal, hogy helyet biztosítunk írása-
iknak. A terjedelmi korlátok miatt kér-
jük, hogy csak olyan műveket küldjenek 
címünkre, amelyek legfeljebb 3000 ka-
rakter terjedelműek és illeszkednek a 
Monori Strázsa szerkezetéhez. Művei-
ket a monori.strazsa@gmail.com cím-
re várjuk.

diákrovat
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• tizenkét éve teljesen nulláról indultunk 
– mondta el a strázsának Balatoni Mátyás, 
a rotech kft. ügyvezető igazgatója. annak 
idején pár emberrel kezdtünk kisebb fajta 
felújításokat, átalakításokat. ahogy teltek 
az évek, folyamatosan bő-
vültünk, létszámot gyarapí-
tottuk, telephelyet, gépeket, 
szerszámokat vásároltunk, 
és 2004-ben eljutottunk 
odáig, hogy a vállalkozás 
önálló kivitelező céggé ala-
kult. Öt-hat év alatt olyan 
szintre fejlődött a társaság, 
hogy ma már gyakorlatilag 
bármilyen építőipari mun-
kát el tudunk végezni. Csalá-
di házak, ipari létesítmények, 
kamionparkolók, hűtőházak, csarnokok, 
több emeletes irodaépületek szerepelnek 
referenciáink között Monoron és az ország 
más részén egyaránt.
•  A  fittnesz  központ  vagy  az  Ady  úti  pék-
ség épületét minden monori lakos isme-
ri, melyek kivitelezése szintén a Rotech Kft. 
nevéhez fűződnek. Mely munkájuk jelen-
tette a legnagyobb kihívást?
• Mindegyikre büszkék vagyunk, mert 
minden épület más más szempontból 
volt kihívás. a nemzetőr iskola bővítését 
pályázati úton nyertük el az önkormány-
zattól. itt a versenytárgyalás megnye-
rése, a sok sok papírmunka jelentett új-
donságot. szakmailag két beruházást, a 
pékséget és a tornacsarnokot emelném 
ki. a pékség épülete igen összetett léte-
sítmény. a 800 négyzetméteres alapte-
rületű ingatlan kivitelezési ideje 9 hónap 
volt. szerkezetileg a józsef attila Gimná-
zium tornacsarnoka egyedülálló a maga 
kategóriájában. De ezen kívül Monoron 
és Gödöllőn egyéb ipari létesítményeket, 
utakat, közműveket, valamint családi há-
zakat épített a rotech kft.
•  Ekkora beruházásokhoz, gondolom ren-
geteg munkásra és gépre van szükség.
• Húszfős állandó létszámmal dolgozunk, 
akik magas szintű szakipari képesítéssel és 
gyakorlattal rendelkeznek. Ha akkora fel-
adatot nyerünk meg, amely létszámban 
fölénk nő, igénybe vesszük olyan monori 
és pesti alvállalkozók segítségét, akikkel 
már évek óta sikeresen együtt tudunk mű-
ködni. Gépjárműparkunkban megtalál-
hatók a kis- és nagyteherautók, valamint 
a különböző földmunkagépek is. Ha vi-
szont olyan gépek vagy eszközök kelle-

nek, amikkel nem rendelkezünk, a megfe-
lelő kapcsolatrendszerünk által bármit be 
tudunk szerezni. 
• Hogyan tudják felvenni a versenyt az egy-
re szaporodó építőipari vállalkozásokkal?

• tapasztalatom szerint 
azok a cégek tudnak talpon 
maradni, akik hosszú táv-
ban gondolkoznak, minősé-
get állítanak elő, és korrekt 
elszámolással működnek a 
megrendelő felé. Úgy tu-
dom, hat-nyolcezerre tehe-
tő azoknak az építőipari cé-
geknek a száma, amelyek a 
tavalyi évben felszámolásra 
kerültek. a rotech kft. most 
már tizenkettedik éve van je-

len az építőiparban. akik ismernek, tudják, 
hogy a munkáink minősége, a megbízha-
tóságunk és a távlatokban való gondolko-
dásunk segített a folyamatos fejlődésben. 
Ezt bizonyítja, hogy a munkáink kilencven 
százalékának esetében nem hirdetés út-
ján keresnek meg bennünket, hanem az 
emberek szájról szájra adják át egymásnak 
az elégedettségüket. Így az ügyfelek még 
nagyobb bizalommal fordulnak hozzánk.
•  A  házépítés  egy  átlagember  számára 
igen nagy anyagi ráfordítást jelent. Rá-
adásul általában egy életre szól. 
• igen, nemrég én magam is építkeztem, 
tudom, hogy mit jelent egy ilyen beruhá-
zás a családi pénztárcának. 
Úgy gondolom, a rotech kft. 
munkatársai tudnak a meg-
rendelők fejével gondolkod-
ni, így ha menet közben bár-
milyen probléma felmerül, 
és azt időben megbeszéljük, 
akkor el tudjuk hárítani az 
akadályokat. az ügyfél mindig az elkészült 
munkáknak megfelelően, illetve a megbe-
szélt ütem szerint fizet. 
•  Tapasztalataik  alapján manapság  átla-
gosan mennyi időt igényel egy családi ház 
megépítése? 
• alapvetően kétféle eset fordul elő. 
amennyiben az ügyfél úgy keres meg 
bennünket, hogy már készen vannak a 
tervek, ez alapján tudunk adni egy kivi-
telezési ajánlatot. Hogyha nem rendelke-
zik kész tervekkel, akkor mi ezt is vállaljuk. 
a tervezés és engedélyeztetés általában 
két-három hónapot szokott igénybe ven-
ni. részletesen megbeszéljük az ügyfél-
lel a terveket, addig egyeztetünk, amíg a 

ÉpítőiparMOnORt (Is) ÉPítIk
Tagadhatatlan, hogy az utóbbi években Monor pozitív irányú 
változáson ment keresztül. Ez nem csak abban mutatkozik meg, 
hogy üzletek és bankok települtek a városba, de az intézmények 
épületei is sorban megszépültek. Monor arculatának változásában 
fontos szerepe van egy olyan építőipari vállalkozásnak, mely 
megalakulása óta hatalmas lépéseket tett meg a fejlődés útján.  

megrendelő elképzeléseinek megfelelőek 
lesznek, majd a megállapodás után kez-
dődnek a kivitelezési munkálatok. Ha na-
gyon sietni kell, akár 6-8 hónap alatt is át 
tudjuk adni a megrendelt épületet. tehát 
ha kell, mi a legelső lépéstől a kulcsrakész 
állapotig vállaljuk az épület kivitelezés-
ét, de ha valaki bizonyos munkákat saját 
maga szeretne megoldani, természetesen 
erre is van lehetőség. 
•  A munkák átadása után nyomon követik 
az épületek sorsát? 
• természetesen mindig a jogszabályban 
előírt garanciákat vállaljuk, sőt, egy kicsit 
többet is. a tapasztalatom az, hogy a meg-
rendelőink mindig elégedettek. Ha előfor-
dulnak kisebb-nagyobb hibák, természe-
tesen azt akár évek múlva is garanciálisan 
kijavítjuk, de a rotech kft. tizenkét éve 
alatt erre eddig nem nagyon volt példa.
•  Milyen  jellegű  és  mekkora  épületekre 
van a legnagyobb kereslet Monoron? 
• a rotech kft. megalakulásának első idő-
szakában nagyjából. fele-fele arányban 
volt a magán, illetve a céges ingatlanok 
építésére érkezett megrendelés. Majd kö-
vetkezett egy időszak, amikor céges meg-
keresések voltak többségben, az utób-
bi időben azonban ismét a családi házas 
megrendelések kerültek előtérbe. Úgy 
gondolom, hogy ez az ország gazdasá-
gi fejlődésének megtorpanását is mutat-
ja. Monoron közepes méretű telkek van-
nak, ennek megfelelően a száz-százhúsz 
négyzetméteres lakóházakra van igény. 
az utóbbi két-három évben ez annyiban 
módosult, hogy kisebb telkekre, kisebb la-
kóházakat építtetnek az emberek. 
•  Jelenleg  is  alakítják  Monor  egyik  köz-
ponti utcájának arculatát. Mit lehet tudni 
erről az épületről?
• a posta melletti tizenkét lakásos tár-
sasház és üzlethelyiségek kivitelezésén 
dolgozunk, melyet tavaly augusztusban 

kezdtünk, és idén májusban 
szeretnénk átadni.
•  Mit vár a  jövőtől cége szá-
mára?
•  azt már most látni lehet, 
hogy az elkövetkező két-há-
rom év szintén nagyon ne-
héz lesz. Ezért a jövőre vo-

natkozóan azt szeretnénk, ha a mostani 
szintet mindenképpen tartani tudnánk. 
Ezután derül ki, hogy az ország és az épí-
tőipar milyen irányban fog haladni, mi eh-
hez szeretnénk majd alkalmazkodni.

NR (x)

roTecH monor kFT.
2200 Monor, kossuth L. u. 187/C
Balatoni Mátyás 
ügyvezető igazgató
tel.: 20/922-8267

kapcsolat

„Az emberek szájról 
szájra adják át 
egymásnak az  

elégedettségüket.
 Így az ügyfelek 
még nagyobb 

bizalommal 
fordulnak hozzánk.”

„A tapasztalatom 
az, hogy a meg-

rendelőink mindig 
elégedettek voltak.”
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tívuma a verssé formált festmény, a festő 
és szobrász műtermének képe. Műveinek 
értelmezése tömör, metaforikus nyelveze-

te, időnként a közpon-
tozás hiánya mi-
att nem egyszerű, 
ám gondolatisága 
a versolvasás iga-

zi élményével aján-
dékozza meg a fi-
gyelmesen olvasót. 

Lator László
A tér, a tárgyak.

Európa Könyvkiadó. 
Bp. 2006. 1600 Ft

 Műfordításai mellett nem kisebb je-
lentőséggel bírnak saját versei. Legutóbb 
2006-ban jelent meg az Európa könyvki-
adónál huszonöt versét tartalmazó kötete 
A tér, a tárgyak címmel. a könyvben a húsz 
teljesen új vers mellett öt olyan műalkotás 
található, melyek korábbi versének átírt, ki-
javított változata, és eredeti formájukban 
soha nem jelentek meg. a tér, a tárgyak 
verseinek alapélménye a pusztulás, a há-
borút megtapasztalt költő érzései, álom-
szerű látomásai. a kötet másik alapmo-

Lator László egyik meghatározó egyé-
nisége korunk magyar irodalmának. a 
kossuth-díjas költő, esszéista, műfor-
dító 1927-ben született a kárpátaljai 
tiszasásváron. Munkásságának egyik ki-
emelkedő tevékenysége a műfordítás, 
mely által elősegítette, hogy a világiroda-
lom magas szinten honosodjon meg ma-
gyar nyelven. Egyetemi szemináriumai, a 
rádióban és televízióban való szereplései 
által sok fiatal költő és műfordító vallja őt 
mesterének. 

VersA tÉR, A táRgyAk

színes kiadvány, mely nem más, mint 140 
kutyafajta ragyogó bemutatása. a szerző, 
aki maga is ebtulajdonos és állatbarát, szó-
rakoztató, közérthető formában, jól átte-
kinthetően írja meg a közel másfélszáz ku-
tyaportrét. 
 Ön, kedves olvasó elégedett a kutyájá-
val? Esetleg panasza van rá: sokat ugat, túl-
ságosan nagy a mozgásigénye, esetleg költ-
séges a szőrzetének rendben tartása? nos, 
a szerző szerint ez csakis azért lehetséges, 
mert a gazdi és a kutyus jelleme igencsak 
különbözik egymástól. akárcsak az emberek 
együttélésében, a kutyák esetében is fontos, 
hogy olyan kedvencet válasszunk magunk-
nak, melynek vérmérséklete, igényei össz-
hangban vannak a közvetlen környezetével. 
Ebben segít a Magyar könyvklub kiadványa, 
mely a színes fényképeken és a jellemraj-
zon kívül tartalmazza az állat legfontosabb 
paramétereit, mozgás- és szőrápolási igé-
nyét, városi lakásban tarthatóságát, gyako-
ri betegségeit, valamint azt, hogy kezdők-
nek vagy haladóknak ajánlott-e a tartása. a 
könyv végén található kislexikon valamint a 
névmutató a fogalmak és a kutyafajták kö-
zötti tájékozódást segíti. Egy könyv mind-
azoknak, akiknek még nincs kutyájuk, de 
szeretnék a legmegfelelőbb házi kedvencet 
kiválasztani, és azoknak, akiknek van kutyá-
juk, de szeretnék jobban megismerni őt. 

Katharina von der Leyen. Kutyajellemek. 
Magyar Könyvklub. 2490 Ft

Bár Monoron is egyre szaporodik a régi-
eknél valamivel ízlésesebb, ám jellegében 
még mindig tömbszerű társasházak száma, 
szerencsére a város nagy részét 
kertes házak alkotják. Ezekhez 
pedig szorosan hozzátartoznak 
a legnépszerűbb házi kedven-
cek, a kutyák. Ha ebünket sétál-
tatva végigmegyünk néhány 
monori utcán, az ugatások és 
csaholások hangzavarában mi 
is felfigyelhetünk arra, hogy a 
családi házak többségének 
udvarán egy vagy több ku-
tyát tartanak. Van aki kedvte-
lésből, van aki házőrzés céljából, de akadnak 
olyanok is, akik gondoskodási hajlamuknak 
eleget téve döntöttek a kutya tartása mel-
lett. Bármelyikről is legyen szó, egy háziál-
lat gondozása igen nagy felelősség. sajnos 
sokan vannak, akiknek a kutya, macska, hal, 
teknősbéka, nyúl vagy galamb tartása pusz-
ta fellángolás, egy hirtelen jött ötlet, ezért 
az állat beszerzése után, idővel megunva a 
gondoskodással járó vesződségeket, jobb 
esetben menhelyre viszik, rosszabb eset-
ben pedig utcára rakják, vagy maguk teszik 
el láb alól állataikat. 
 ideje, hogy másként gondolkodjunk a 
háziállatok tartásáról. ideje, hogy felnőjünk 

a feladathoz. Egy kutya élete átlagosan tíz-
tizenkét évig tart, tehát amikor kölyköt ve-
szünk vagy fogadunk be, gondolnunk kell 

arra, hogy ha helyesen, méltóság-
gal akarunk bánni legújabb 
családtagunkkal, akkor ez egy 

évtizedes örömöt, de egy évti-
zedes kötelezettséget is jelent. 
Gondoljunk csak bele, hogy 

tíz év alatt a csecsemőből kis-
kamasz, a kamaszból pedig fel-
nőtt ember válik – ez az időszak 

a kutyának pedig a teljes életét je-
lenti. nem mindegy tehát, hogy 
gyermekünk milyen kutya mellett 

nő fel, és a kedvencünknek sem mellékes, 
hogy milyen környezetben kénytelen el-
tölteni az életét. a kutya nem válogathatja 
meg a gazdáját, mi, emberek viszont azért 
vagyunk gondolkodó lények, hogy átgon-
doltan, mérlegelve válasszunk hűséges tár-
sat a családunk köré.
 számos etológus foglalkozik a kutyák 
viselkedésével, tulajdonságaival, a kutatá-
sok végeredményeiről pedig könyvekben 
számolnak be. a kenderes könyvesbolt-
ban is sok olyan kiadvány megtalálható, 
amely nekünk, kétlábúaknak segít eliga-
zodni a négylábúak világában. a sok közül 
csak egyetlen példa a kutyajellemek című 

HobbikEdvEncEInk
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kezdő és haladó szinten. Helye: Műve-
lődési ház, Monor Beiratkozás és meg-
beszélés: 2008. március 6. 17 óra
tánctanár: Molnár László, 30/850-2628

társastáNc taNfolyam

100 m2-es kétszintes
családi ház, 

főútvonalon,
központban eladó.

06-30-294-94-70

kiállítás

hAgyOMánytIsztElő  
EREdEtIsÉg
kuriózumszámba menő kiállítás volt a Vi-
gadóban, február 8-tól, két héten át. olyat 
láthattunk ott, amit Monoron 
még nem – de valószínűleg más-
hol sem –, miközben élvezhettük 
a „múzsák testvériségé”-t is.
 Simorka Sándor ezúttal: rajzaival 
és festményeivel, Papp Bálint György 
pedig: speciális kisbútoraival oko-
zott kellemes meglepetést; miköz-
ben az egész rendezvény mottója és 
közös nevezője: Wass Albert írói élet-
műve, szellemisége, szülőföldsze-
retete volt.
 az erdélyi otthonát egykor 
elhagyni kényszerülő, de feledni 
soha nem tudó – politikai szere-
pét tekintve még ma is vitatott, de 
irodalmi szempontból egyre elismertebb – 
író 100 éve született és 10 éve halt meg.
 Mindennek tisztelgett a megnyitó emlé-
kező furulyadallama, csángó dala és az Üze-
net haza című híres vers is. a kávai simorka 
sándor szobra eljutott Erdélybe, a bárcasá-
gi csángó papp Bálint György pedig 1989-
ben települt át onnan tápióbicskére, és ké-
szített a neves évfordulóra egy Wass albert 
emlékszekrényt.

 a Görgény völgyéből származó tiszafá-
ból, körtefából – égetett cseréppel és kővel 

kombinált – számtalan apró 
részletszépséggel kidolgozott 

művészi bútorba (az erdélyi cí-
mer alá) az író műveiből vett leg-
szebb idézetek lettek belevésve.
 papp Bálint Györgyöt a 
marosvásárhelyi Filep Attila – a 
Bolyai alapítvány egyik vezető-
je – is személyesen köszöntöt-

te, akivel egykor együtt voltak 
tervezői az ottani bútorgyárnak. 
számos erdélyi és itteni szál-
loda, templom, középület bel-
sőépítészeti tervei után itt azt 

mutatta be a tápióbicskei bútorter-
vező művész, hogy a komód-téka hagyo-
mányokra építve hogyan lehet eredeti mű-
vészeti alkotásokat létrehozni.
 kizárólag tömör, kemény fából – a legeg-
zotikusabb fajták felhasználásával – olyan 
finoman csiszolt, faolajjal és viasszal kezelt 
különleges felületeket alkotott, amik szin-
te simogatásra ösztönöztek; mint ahogy a 
művész is, érezhetően, simogató szeretet-
tel készítette azokat.

B.G.

a Magyar Vöröskereszt véradást szer-
vez a Monoron a Művelődési Házban 
március 5-én 8 és 16.30 óra között.
 segíTsen,Hogy segíTHessÜnk!

           Köszönettel: Véradószervezők

vöröskereszt véradás

a szterényi józsef szakközépiskola és 
szakiskola a 2008/2009-es tanévben 
érettségivel rendelkezőknek, nappa-
li képzésben marketing,- és reklámügy-
intéző, gazdasági informatikus, mecha-
tronikai technikus szakmai vizsgával 
rendelkezőknek esti tagozaton, 3 éves, 
érettségivel záródó képzést indít.
jelentkezési határidő: 2008. április 1-je.
telefon: 06-29-413-822

oktatás
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kiállításlÉlEklEnyOMAtOk vásznOn

a közös nevező második rendezvényén fel-
emelő élményben részesültünk. 
 a kissé hosszú, ám igen tartalmas meg-
nyitó alatt elfogyott a levegő a szűk folyo-
són. Helyette magunkba szívtuk a művé-
szetek nyújtotta étert. a zene világából 
Kovács Blanka és Vízvári Dorottya gimnazis-
ták kettőse (zongora, fuvola) Brahms, Dukas 
és Gallai Attila egy-egy műrészletével vál-
totta ki elismerésünket. Orosz Dávid egy-
részt Petőfi szellemét idézte fel a tűz című 
költeménnyel – minden póz nélkül, ám le-
nyűgöző színészi tehetséggel. Másrészt 
a magyar nyelv szépségét és gazdagsá-
gát hangsúlyozta, Ábrányi Emilt tolmácsol-
va. a műsorszámokat Bolcsó Gusztáv tanár 
úr nagy szakértelemmel és saját gondola-
taival varázsolta kerek egésszé. a volt tanít-
ványból lett jelenlegi kolléga szerénysége 
tiltotta, hogy mindebbe „beleszóljon”. s bár 
nem általa, de igen sok mindent megtud-
tunk róla. Most és a januári strázsából egy-
aránt.
 az érdeklődők 15 alkotást szemlélve 
töprenghettek: milyen filozófiai mélysége-
ket rejtenek az arcok, a női alakok, a több-

nyire hideg színű hátterek? avagy: az egy 
éve egyedileg kifejlesztett technika – öt-
vözve a hagyományos festészeti eljárások-
kal – milyen hatást vált ki első látásra? 
 Bizonytalanságunkban segítségünk-
re sietett Szuhányiné Szappanos Éva tanár-
nő, aki a józsef attila Gimnáziumban nem 
egy sikeressé lett diáknak egyengette út-
ját a művészi pályára. köztük kiss adélnak 
is. a tanárnő – megnyitójában – szólt a 
művészet, abból is kiemelve a képzőmű-
vészet társadalmi szerepéről. Visszatekin-
tett a kezdetekre, vázolta a folytatást, s el-
jutott napjainkig. „nem a látvány a fontos, 
hanem amit beleképzelünk, hozzágondo-
lunk”- hangsúlyozta a jelenről. Majd: „kiss 
adél képei megérintenek engem, mert a 
nőiségemhez szólnak”. Megemlíti a diplo-
mamunkához kidolgozott egyedi techni-
kát, azaz a fotózás és a festészet ötvözését.
 „adél egyenrangúként kezeli a két tech-
nikát, a festést és a fotót. Míg a képek hát-
terét festi, a figurák alapja a fotó, és ezzel 
érdekes módon megfordítja érzékelésün-
ket, a festett részeket érezzük valószerűbb-
nek. az itt kiállított képek többségének 

témája a nő, a gyermek, az anyaság.” E fes-
tészeti kultúrában meghatározó a másság. 
az ennek a jegyében született művek elő-
dei hat-nyolc éve láthatók különféle kiállítá-
sokon. a különleges művészet fiatal múlt-
ja után kutatva felfedező útra indultam az 
interneten, s sikerült sok egyéb alkotással 
is megismerkednem. Ezáltal vált teljesebbé 
előttem munkájának megítélése, amit csu-
pán a kiállított anyag nem tett lehetővé. 
 a szerény, de tehetséges művésznő-
nek Bolcsó Gusztáv tanár úr szavait idézve – 

„Lobogjon sokáig adélban az alkotás tüze!” 
– azt kívánjuk: még számtalan „szeretetre-
méltó ember léleklenyomata” kerüljön vá-
szonra általa.

Pecznyik Ibolya
Kazinczy-díjas magyartanár

Akik részt vettünk Kiss Adél festőművész kiállításának 
megnyitóján, megéreztük a fiatalság titkát: vers, zene, festmény 

– minden egyes napra. Legalábbis Goethe szerint.
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kÖzÖs nEVEzŐAkIt A MunkA ÉltEt

Egyes művészek hangosan kikövetelik ma-
guknak a tekintélyt, másokat pedig azért 
tisztelünk, mert a belülről fakadó szerény-
ség mögött az alkotásokon keresztül ta-
pasztalhatjuk meg a gondolatok igazi önki-
tárulkozását. Csak azt az embert és művészt 
tudom tisztelni igazán, akiben kellő alázat 
van ahhoz, hogy munkájában nem csupán 
saját zsenialitásának megnyilvánulását lássa. 
aki alkotását úgy tárja a közönség elé, mint 
egy darabját az emberiség örök értékének, 
amely felvillant valamit az isteni világ tökéle-
tességéből, avagy az ember gyarlóságaiból. 
szemők György személyében ilyen embert 
sikerült megismernem. az a fajta művész ő, 
aki saját tehetségére kellő emberi-alkotói 
alázattal és szerénységgel tekint, beismerve 
azt, hogy az anyag néha erősebb lehet az ih-
letnél, ezáltal soha meg nem erőszakolva az 
anyagot, soha nem erőltetett, túlmagyará-
zott műveteket hoz létre. Manapság sajnos 
nem divatos ez a fajta hozzáállás, így eddi-
gi kiállításai ellenére sem lett igazán „befu-
tott” művész. természeténél fogva nem tör-
tető típus, a mindenáron való érvényesülés 
messze áll tőle. talán ezért vívta ki akaratla-
nul is a tiszteletemet már az első beszélgeté-
sünk alkalmával.
Monori Strázsa: Famintakészítőnek tanult, 
ebben dolgozott egész életében. Hogyan ju-
tott el a mintakészítéstől a szobrászatig? 

Szemők György: 1954-től mintakészítő cso-
portvezető voltam a Ganz-Mávagban, és a 
munka utáni szabadidőmet, valamint az éj-
szakáimat két dologgal töltöttem: ultiztam, 
vagy rajzoltam. Ekkor egy ismerősöm ösz-
szehozott a Vasutas képzőművész kör tag-
jaival, ahol 1966-tól tanultam és dolgoztam 
kirschmayer károly szobrászművész irányí-
tása alatt. Megérintett az ottani miliő, így 
jöttem rá arra, hogy én szobrász is vagyok. 
Ettől kezdve folyamatosan alkottam, a kör 
kiállításain is rendszeresen részt vettem. 
azonban egy idő után egyre jobban kezd-
tek kiszorítani mindenhonnan. Ugyanis én 
nem tudok harcolni, valószínű, ezért is nem 
érvényesültem soha. Engem a politika nem 
tudott lekötni, a harci cselekmények sem iz-
gattak. Egyik emlékezetes eset, ami különö-
sen rosszul esett, a hetvenes években tör-
tént. az Ernst múzeumban rendeztek egy 
országos kiállítást amatőr művészeknek. 
Mindenkitől egy munkát fogadtak el, kivé-
ve tőlem, mert a beadott munkámon felül 
azt a szobromat is ki akarták állítani, amely 
előzőleg már díjat nyert. Érthetetlen módon 
a kiállításon mégis csak az egyik munkámat 
rakták ki, és amikor szóltam, akkor már nem 
volt idő pótolni a hiányosságot, mert kez-
dődött a megnyitó. Ugyanezen a kiállításon 
minden alkotó szerepelt a tárlat katalógusá-
ban, kivéve engem…

•  Mennyire  érzi  magát  termékeny  alkotó-
nak?
•  ilyen élmények után elment kicsit a ked-
vem, és választanom kellett, hogy csövez-
ni fogok-e a szobrászkodás mellett vagy 
pénzt keresek a szakmámban. Ez utóbbit vá-
lasztottam úgy, hogy a szobrászkodás azért 
megmaradt mellette. napi nyolc órában dol-
goztam, este és hétvégeken pedig szobrász-
kodtam. nem voltam nagyon termékeny, 
ezekből az évekből körülbelül 20 olyan alko-
tásom van, amely elfogadható. Mostanában 
azonban elhatároztam, hogy a mintakészí-
tő műhelyemet eladom, és a továbbiakban 
csak a művészettel foglalkozom. Mikor alkal-
mazottként dolgoztam, a munka után tud-
tam még szobrászkodni, most azonban a 
munkaidőm este tízig tart, emellett pedig 
nagyon nehéz. Engem a munka éltet, már-
pedig leegyszerűsítve a szobrászkodás is az, 
bár van, aki művészetnek nevezi.
•  A  hetvenes  években  szerepeltek  leggyak-
rabban alkotásai különböző kiállításokon. 
Sikeresnek ítéli ezt az időszakot?
•  Önálló kiállításom soha nem volt, az ápri-
lisi Vigadóbeli lesz az első. az igaz, hogy a 
hetvenes években szobrászkodtam a legin-
tenzívebben, de én soha nem a múltra te-
kintek, inkább a jövővel szeretek foglalkoz-
ni. ami elmúlt, azon úgysem lehet segíteni, 
és semmi értelme a régi sebeket nyalogatni. 
Monor várossá válásakor volt egy átfogóbb 
tárlat a művelődési házban, melyen körülbe-
lül hat szobrom volt látható. Ezen a tárlaton 
kampfl józsef, Balogh Gyula és még egy gra-

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, 06-20/936-2543, 06-20/984-4447.
Adások az MTT képújság csatornán: 

szombat 17 óra  •  hétfő 15 óra  •  péntek 22.30 óra.

Reklám- és referenciafilmek készítése az Ön igényei szerint.
GEMINI TELEVÍZIÓ az ÖN médiakapcsolata!

Többfajta művész létezik: van, aki tudja magáról, hogy művész, és 
van, aki nem. Akad olyan, aki magától fölismeri munkáinak értékét, 
és van, akit meg kell győzni arról, hogy maradandót alkotott. 
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                  készüljön a húsvétra, 
                    tisztíttassa függönyeit szőnyegeit már most!

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8-18, Szombat: 8-12

   Magócsi Ruhatisztító

Teljes körű ruhatisztítás és festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű-tisztítás
Háztól házig szőnyegtisztítás, 

ingyenes szállítással
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Előző számunkban, a közös neve-
ző keretében bemutatott Oláh Mara 
(OMARA) festőművész tárlatának meg-
nyitója 2008. március 10-én, 17 órakor 
lesz a Vigadóban. az emeleti folyosón 
megrendezett kiállításon a művész-
nő 7 festménye tekinthető meg folya-
matosan, 2008. április 12-ig.  a kiállítást 
megnyitja: dr. Bánszky Pál, verset mond: 
Baranyi Ferenc józsef attila-díjas költő. 
 a Gemini tV a megnyitón ké-
szült felvételeket 2008. február 15-én, 
szombaton tűzi műsorára.
  A megnyitón való részvétel és a 
kiállítás látogatása ingyenes.  
 Várunk minden érdeklődőt!

A szervezők

oláh mara kiállítása

fikus munkái szerepeltek, akivel azonban én 
nem is találkoztam. 
•  Ekkor  lett Monor  díszpolgára.  Fontosnak 
tartja az ilyen jellegű elismeréseket?
•  igen, ebből az alkalomból mind a négyen 
megkaptuk ezt a címet. Elvileg díszpolgár 
vagyok ugyan, de szerintem senki nem tud 
róla. az igazság az, hogy engem nem is na-
gyon izgatnak a címek és kitüntetések. sőt, 
egyáltalán nem is helyeslek semmilyen ki-
tüntetést. Mert hiába kapja meg valaki, sok 
más ember ugyanúgy megérdemelné. Min-
dig úgy ítéltem meg, hogy én pszichésen sok 
mindent kibírok, hogy a má-
sik embert biztosan jobban 
élteti az a díj, mint amennyire 
engem inspirálna. Én nem a 
díjak elnyerése miatt alkotok. 
•  Az az érzésem, soha nem is 
törekedett arra, hogy sikeres 
szobrász legyen… 
•  igen, nem vagyok egy har-
cos alkat. Bár nagy akarattal 
rendelkezem, de ez sohasem a külvilág felé 
irányul, hanem magam felé. Engem nem ér-
dekel különösebben a pénz vagy a hírnév. 
Van, aki kezét, lábát összetöri azért, hogy 
minél híresebb legyen. Én nem törekszem 
erre. De mi is a hírnév? Sok ember van, aki 
a maga korában nagy személyiség volt, ma 
pedig már a kutya sem tud róla. Én a célo-
kat tartom fontosnak az életben. nem azért 
alkotok egy művet, hogy azt kiállítsam vagy 
eladjam. addig szeretek dolgozni, amíg el-
készítem a megálmodott szobrot. Miután el-

érem a célom, az a szobor meghalt számom-
ra, hisz máris egy újabb cél lebeg a szemem 
előtt. Ezért nem is adom el a szobraimat, ma-
ximum elajándékozom. Mindössze egyszer 
adtam el pénzért, azt is megbántam. a min-
takészítés jobban fizet, mint a szobrászko-
dás, valójában soha nem is gondoltam arra, 
hogy a szobraim eladásából éljek.
•  Ezek szerint nem is az elkészült szobor, ha-
nem maga az alkotás okoz örömet?
•  az alkotás öröm és egyben szenvedés. so-
kan azt hiszik, hogy a szakmám miatt csak fá-
val szeretek dolgozni. Ez nem így van. Vannak 

műanyag-, bronz-, alumínium-, 
gránit- és kőszobraim. Mindig 
azzal az anyaggal dolgozom, 
amellyel az adott gondolatot 
a legjobban ki tudom fejez-
ni. ismerek olyan alkotót, aki 
ha egy nap alatt nem fejezi be 
a szobrot, másnap már nem 
tudja elővenni. Én nem így va-
gyok vele. általában egyszer-

re csak egy műre koncentrálok, azt is sokáig 
javítgatom, alakítom. a saját munkáimat va-
lójában soha nem tartom jónak, esetleg sok 
év után visszatekintve tudom értékelni őket. 
azonban számos ötletemet egyáltalán nem 
is tudom megvalósítani. például az ádám 
és Éva eredetileg szoborcsoportnak indult, 
ahol az első emberpár fölé hajol egy pap ál-
dást adni, de ezzel eltakarja fölöttük a napot. 
Ebből a tervből mindössze a két emberalak 
készült el. ádámban a szívtelenségét, a gyil-
kolás vágyát hangsúlyoztam, míg az almát 

kínáló Évánál a túlzott nőiességet emeltem 
ki. Ezt az egész emberiségre vonatkoztatva 
kell érteni. arany balladáinak hangulata is 
nagyon megérintett, szerintem ő nagyban 
meghaladta a korát. Van ugyan egy Ballada 
című szobrom, de mindig többet szerettem 
volna kihozni ebből a témából. 
•  Tartja  a  kapcsolatot  más,  környékbeli  al-
kotókkal?
•  tudunk egymásról, de nem igazán tartjuk 
a kapcsolatot. az, akit inspirál a hírnév, arra 
törekszik, hogy kiállításokon szakmabeliek-
kel találkozzon és bekerüljön a köztudatba, 
én azonban nem törekszem erre. nekem a 
munka miatt egyébként sincs időm erre.
•  Művészként vagy mintakészítőként tekint 
önmagára? Melyiket tatja fontosabbnak?
•  Én mindent alkotásnak tekintek. akárcsak 
egy szobrot, a leghétköznapibb dolgot is 
igyekszem úgy megcsinálni, hogy a lehe-
tő legjobb legyen, és idegesít, ha ez nem si-
kerül. aki bármit is dolgozik, az tudja, hogy 
mindennel meg kell szenvedni. Ugyanígy 
van a művészettel. Én nem választom szét 
a mintakészítést a szobrászattól, mindkettőt 
megpróbálom ugyanolyan lelkiismeretes-
séggel elvégezni.

Nagy Renáta

Szemők György szobrai:
1. Virág
2. Szerelem
3. Oltalom

1. 2. 3.

M
űh

el
yf

ot
ók

„Miután elérem a 
célom, az a szobor 
meghalt számom-
ra, hisz máris egy 
újabb cél lebeg a 

szemem előtt.”
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VárosunkÉBREdEző kultúRA
Úgy vélem, nem vagyok egyedül azzal, hogy egyszerű monori lakosként 
örömmel, ám némi kétséggel a fejemben fogadtam a Vigadó megnyitását.

re, úgyhogy a gyerekek is élvezték, és én is 
jól éreztem magam.
•  Milyen dalokkal készültek?
•  Mivel a 2007-es év kodály évforduló, 
ezért tőle választottunk egy adventi éne-
ket. Ezen kívül az alkalomnak megfelelően 
karácsonyi dalokkal készültünk.
•  Dolgozott-e  korábban  a  Forrás  kórus 
profi zenekarral?
•  semmilyen zenekarral nem dolgoztunk 
még, így most a dolgok közepébe csöp-
pentünk azzal, hogy rögtön nagy hírű, hi-
vatásos, felnőtt zenészekkel léptünk fel. De 
hála istennek nagyon jó volt az együttmű-
ködés, maximális segítséget kaptunk, és 
úgy érzem, hogy egy szép dolog kereke-
dett ki belőle. 
•  Ugyanez  a  kérdésem  a  MÁV  Szimfoni-
kus Zenekarhoz is. Dolgoztak-e már együtt 
gyermekkórussal?
trejer istván: természetesen nagyon sok-
szor dolgoztunk már együtt, hiszen renge-
teg olyan mű van a zeneirodalomban, mely 
gyermekkórusra és zenekarra íródott. De a 
Forrás kórussal ez volt az első közös fellé-
pésünk.
•  Milyen volt dolgozni  a gyerekekkel?
•  Csak jót tudok elmondani róluk, a tanár-
nőnek is mondtam, hogy nagyon fegyel-
mezett és kedves gyerekeket ismertünk 
meg. az arcukon lehetett látni azt a ked-
vességet és bájt, amely sajnos talán már 
csak a gyermekekben van meg. az a zenei-
ség és a vágy, ahogy ők a dalokat el szeret-
ték volna énekelni, az előadáson is érezhe-
tő volt, ehhez én csak gratulálni tudok.
•  Hogyan  tudtak  együtt  próbálni  az  elő-
adásra?
•  Ez kicsit kalandos volt, mert a MáV zene-
kar egy másik produkcióra is készült a pró-
batermében, ezért az operaház egyik kis 
gyakorló helyiségét kellett igénybe ven-
ni. a kórus Budapestre jött el, amely sze-
gényeknek elég fárasztó utazás lehetett 
reggel, a karácsonyi dugóban. De azért si-
került egy próbát összehozni, ahol a gye-
rekek nagyon fegyelmezettek és rendesek 
voltak.
•  A MÁV Szimfonikus Zenekarnak nem ez 
volt az első fellépése itt, Monoron. Hogyan 

amellett, hogy üdvözöltem az új kezdemé-
nyezést, olyan kérdések merültek föl ben-
nem, mint például: valóban van-e igény a 
kultúrára Monoron is? az elmúlt néhány 
hónap tapasztalata, valamint a rendezvé-
nyek gyakori látogatása eloszlatta a kétsé-
geimet, és minden jel arra utal, hogy a jó 
szervezésű, kellően meghirdetett és való-
ban igényes, változatos kultúrprogramokra 
a helyi, illetve környékbeli közönséget is 
be lehet csalogatni. az elmúlt időszakban 
szinte elkényeztettek bennünket a prog-
ramok gazdagságával, és remélem, nem 
nagyképűség kimondani: a Vigadó be-
indításával a monori művészeti-kulturá-
lis életet is sikerült felébreszteni hosszú 
csipkerózsika álmából. a következőkben 
megpróbálunk némi ízelítőt nyújtani az el-
múlt két hónap programjaiból (a teljesség 
igénye nélkül), hogy a 2008-as évben azok 
is kedvet kapjanak az igényes szórakozásra, 
akik még nem tértek be az épület gyönyö-
rűen kialakított dísztermébe. 

somogyi vonósnégyes

„nagyon tehetséges együttes, melynek 
minden tagja kitűnő muzsikus, és meste-
re hangszerének.” Így jellemezte Rados Fe-
renc zenekritikus a somogyi Vonósnégyest, 
mely nemrégiben a monori közönségnek is 
koncertet adott.
 az artisjus-díjas somogyi Vonósnégyes 
2007. december 9-én másfél órás hang-
verseny keretében mutatta be repertoár-
jának legsikeresebb darabjait. az előadá-
son a kvartett tagjain kívül közreműködött 
Felletár Melinda hárfa- és Gyöngyössy Zoltán 
fuvolaművész is. a Liszt Ferenc zenemű-
vészeti Főiskola volt hallgatóiból 1997-ben 
alakult együttes számos hazai és külföldi 
fesztiválnak az állandó résztvevője. a kvar-
tett tagjai, Somogyi Péter első hegedűs, 
Lendvai György második hegedűs, Tóth Ba-

lázs brácsás és Pólus László csellós nagy je-
lentőséget tulajdonítanak az ifjúság zenei 
nevelésének. Ezért a monori hangverseny-
hez hasonló, „hagyományos” komolyzenei 
előadásokon kívül a fővárosban az iskolá-
sok számára több alkalommal is hangszer-
bemutató koncerteket tartottak.

Forrás kórus és Máv szimfonikusok

a 2007-es év, Vigadó által szervezett utolsó 
komolyzenei hangversenyére december 
14-én este hat órakor került sor. a koncert 
igazi csemege volt az adventi várakozás 
idején, hiszen a  MáV szimfonikus zenekar 
és az ady Úti általános iskola Forrás kóru-
sa közös produkcióval örvendeztette meg 
a közönséget. az est első felében a város-
unkban már többedszer fellépő szimfoni-
kus zenekar karácsonyi hangulatot felidéző 
muzsikája után a régi tagokkal kiegészült 
Forrás kórus is bekapcsolódott az elő-
adásba. néhány önálló kórusmű eléneklé-
se után került sor a zenekar és a gyerekek 
együttes produkciójára, melyet a teltházas 
közönség szűnni nem akaró vastapssal ju-
talmazott. Szabóné Horváth Annát, a Forrás 
kórus vezetőjét, valamint trejer istvánt, a 
MáV szimfonikus zenekar első hegedűse 
árulta el a közös munka kulisszatitkait:
Monori  Strázsa: Honnan  jött  a MÁV Szim-
fonikus Zenekar és a Forrás Kórus közös 
fellépésének ötlete?
Szabóné Horváth Anna: a Vigadó igazgató-
ja, Hanzelik andrea megkérdezte tőlünk, 
hogy volna-e kedvünk egy közös karácso-
nyi koncertet adni. Én először levegőt sem 
kaptam a meglepetéstől, de nagy örömmel 
vállaltam a felkérést. Visszahívtam a régi ta-
gokat, a gimiseket, és huszonhárman vissza 
is jöttek.
•  A Forrás Kórus először énekelt itt, a Viga-
dó koncerttermében. Milyen érzés volt?
•  jó a terem akusztikája, kellemes a légkö-
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MŰANYAG ABLAKOK
a téltől ne féljen, ablakot bátran cseréljen!

Hideg? Ki van zárva!

Március 31-ig felvett megrendelésekre 10 % kedvezmény! 
Az ablakok beépítését ez év végéig a megrendelésben 
rögzített áron biztosítjuk. Hívjon minket bizalommal!  

Ha hosszú távra gondolkodik,
válassza a csúcsminőséget, 
mi garantáljuk a 
• legjobb árat
• teljes körű kivitelezést
• minőségi szolgáltatást

számoljon! csak pár óra, és egy életre  
meleg van, könnyű tisztítani, nem párásodik…

és még unokáink is nyitni fogják!
rendőnyök: műanyag/alumínium
rozsdamentes tokkal, zajmentes 
gumírozott lefutókkal, igény sze-
rint rovarhálóval kombinálva!

Reluxák • Szalagfüggönyök
Napellenző • Roletta • Pliszé
szúnyoghálók: fix, mobil, ajtó, ol-
dalra húzható (tetőtéri ablakra is!)

Fa nyílászárók utólagos gépi szigetelése
Működőképes ablakok huzatmentesítése svéd technológiával 

kis befektetés=kevesebb zaj+por+huzat! 5 év garancia!

ÁCS -TECH KFT.

Akció!

06-20-9280-758
e-mail: acstech@freemail.hu

k=
1,

1(
5 

ka
m

ra
)

értékeli a Vigadó új koncerttermét és a he-
lyi közönséget?
•  abban a szerencsében részesültem, 
hogy nekem, személy szerint ez a máso-
dik alkalom, hogy itt felléphettem. Mind-
két alkalommal nagyon barátságos és ked-
ves közönség fogadott bennünket. nagy 
örömmel töltött el, hogy éreztük a közön-
ség szeretetét. jól érezzük magunkat itt, 
mert a világ nagy koncerttermeiben járva 
elmondhatom, hogy ez egy egészen kü-
lönleges akusztikájú helyiség, ahol érde-
mes komolyzenei koncerteket adni.
•  Sok sikert kívánunk a zenekar és a kórus 
munkájához, visszavárjuk Önöket Monorra.  

újévi operettgála

a könnyedebb műfajok kedvelői, valamint 
az idősebb korosztály is megtalálhatta a 
kedvére való kikapcsolódási lehetőséget 
a Vigadó tavaszi műsorkínálatában. janu-
ár 19-én, a kulturális központ megnyitása 
óta immár másodszor rendeztek operett 
estet, mely mindkét alkalommal sok ér-
deklődőt vonzott. „Főleg az idősebb kor-
osztály, a nyugdíjas klubok vezetői keres-
tek meg bennünket azzal a kéréssel, hogy 
az operett és a nóta műfaját is hozzuk el 
Monorra – mondta el Hanzelik andrea, a Vi-
gadó kft. ügyvezető igazgatója. Ezért most 
operettgálát szerveztünk, a második fél-
évben pedig a tervek szerint nóta est lesz 

műsoron.” Ezúttal a pécsi Mecsek kamara-
opera magánénekesei és zenekara népsze-
rű operett slágerekből, köztük kálmán imre 
darabjaiból hoztak ízelítőt, melyeket mind 
a zenekar, mind az énekesek profi előadása 
tett élvezetessé. a fellépők nem csak mű-
vészi teljesítményük által lopták be ma-
gukat a közönség szívébe, de az énekesek 
nemegyszer táncra is perdítették a közön-
ség néhány gyanútlan tagját, akik biztosan 
nem számítottak rá, hogy aznap este ők 
maguk is a fellépők sorát fogják erősíteni. 

Magyar kultúra napja

Hűvösvölgyi ildikó színművész műsorával 
emlékezett meg a város a Magyar kultúra 
napjáról. az előadás előtt pogácsás tibor 
polgármester mondott köszöntő beszé-
det, melyben hangsúlyozta: jó lenne, ha a 
világhírű magyar művészet nem csak keve-
sek élménye maradna, hanem a minden-
napi életünkbe bekúszva, magatartásfor-
mává válva a kulturált együttélést tudná 
elősegíteni. Hűvösvölgyi ildikó színmű-
vésznő legkedvesebb verseiből hozott el 
egy csokorra valót a monori közönségnek. 
a költemények a szerelem, szeretet, isten, 
haza, család témák köré voltak fűzve, me-
lyek felölelték a magyar irodalom népsze-
rű, és kevésbé közismert műalkotásait. az 
országosan elismert színésznő petőfi sán-
dor, radnóti Miklós, józsef attila, ady End-

re, Reményik Sándor, Dsida Jenő verseit, 
vagyis a magyar irodalom gyöngyszemeit 
sorakoztatta föl előttünk, a verseket pedig 
klasszikus előadói stílusban, teljes átélés-
sel szavalta el. a versfüzérek között szabó 
Győző Gyula, szászrégenből származó mu-
sical szakos fiatalember énekelt és gitáro-
zott egy-egy témához fűződő darabot. 
 az est második részében az irodalomról 
a képzőművészet felé terelődött a figyelem, 
amikor szabó ilona gobelin készítő tárlatá-
nak megnyitására került sor. az Erdélyből 
származó, jelenleg kunszentmiklóson élő 
művésznő immár második alkalommal tár-
ja a monori közönség elé alkotásait: először 
tíz éve nyílt kiállítása a Művelődési Ház-
ban. a népballadák által ihletett fali szőtte-
sek korábban színes, az utóbbi időben pe-
dig fekete-fehér fonalak felhasználásával 
készültek. Veres László tanár úr megnyitó 
szavai után maga a művész mutatta be al-
kotásait. a közönség idézeteket hallgatha-
tott meg azokból a népballadákból, me-
lyek jeleneteit az alkotásokon ábrázolta. 
 a kultúra napjának ünnepségére több, 
mint 200 meghívót küldött szét a Viga-
dó azon személyek között, akik munkájuk 
vagy más tevékenységük révén maguk mű-
velik, megőrzik illetve tovább adják a kultú-
rát Monor városában. Esztétikai élmények 
sorával gazdagabban térhettek haza mind-
azok, akik elfogadták a meghívást. 

Nagy Renáta

Nem feltétel a pénzügyi szakirányú  
végzettség, de az érettségi igen.

Ez egy új szakma, ezt a szakmát csak a mi 
hazai és nemzetközi képzéseinken tudja 

elsajátítani.

Pénzügyi képzési rendszerünk rendkívül 
támogatott, Önt átképezzük független 

pénzügyi tanácsadóvá.

A képzés megkezdésekor akár  már a fent 
említett összegeket is megkeresheti.

További információ:
Kéri Gyula igazgató úrtól

a 06-70-454-6495 telefonszámon.
keri.gyula@brokernet.hu

munkATársAink áTlAgkereseTe
1. HÓnap: 100.000-150 000 Ft
2. HÓnap: 150 000-200 000 Ft
6. HónAPTól 500 000 FT FeleTT
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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!

 A kép akkor van kész, ha be van keretezve

nyílászárók, tükrök, 
bútorüveg, polcok 

üvegezése biztosításra is!

Biztonsági fóliázott és edzett 
üvegek, gravírozások, egyedi 

elképzelés alapján rendelhetők.

képkeretezés több,
 mint 400 féle keretmintából. 

Ivánszki 
Zoltán

Üveges és 
képkeretező

rendelésfelvétel: 2200 monor, katona józsef u. 37. 
Tel.: 06-30/214-7167; 06-29/769-076

Egy helyet javított legmagasabb osztályban 
szereplő férfi csapatunk és jelenleg a 13. he-
lyen tanyázik. a biztos bent maradáshoz, még 
legalább 4 győzelemre lesz szükség a hátra-
lévő 11 fordulóban. a csapat remek mérkőzé-
seken ismét karnyújtásra volt a bravúroktól.
 a gárda februári eredményei: Cegléd–
Monori sE 0-20 (Cegléd nem állt ki és visz-
sza lépett a bajnoki küzdelmektől), Monori 
sE–pekosi 78-70, tFsE-a–Monor sE 85-68. 
Monor pontszerzői: Burján Imre (19/9), Csuba 
Attila (17), Kovács Péter (12/6), Nagy András (6), 
Klenczner Gergely (4), Szabó Bálint (4), Stalter 
Endre (3), Gajdos Zoltán (2).  

 Monor sE–közgáz 79-86. Monor pont-
szerzői: Burján Imre (22/6), Hensch norbert 
(21), Csuba attila (15), kovács péter (11/3), 
stalter Endre (7/6), Gajdos zoltán (3). 
 az nB ii-es csapat márciusi mérkőzései: a 
bent maradáshoz lelkes közönségre is szük-
ség lesz a hazai mérkőzések helyszíne (szer-
dai napon) a szterényi csarnok, belépő in-
gyenes!
 Március 5-én 18 óra 45 perckor  Mono ri 
sE–Bp. Honvéd; 8-án Vstr Hungária–Monori 
sE; 15-én 19 óra 30 perckor Budaörs–Monori 
sE; 19-én 18 óra 45 perckor Monori sE–Malév; 
29-én 18 órakor salgótarján–Monori sE. 

kosárlabdaEgy hElyEt JAvítOttunk
Férfi B csoport: a Monor old jelen-
leg a 4. helyen áll legutóbbi találko-
zón idegenben nyert 50-76-ra a fővá-
rosban.
 ifjúságiak: Monor jaG magabizto-
san vezeti a csoportját 9 mérkőzésből 
9 győzelemmel. kadetteknél 2. helyen 
áll a jaG 10 győzelemmel 1 vereséggel 
a háta mögött.
 lányok: junior nőknél a jaG-osok 
a 4. helyen állnak. Eredményeik: jaG 
junior–szentendre 41-46, jaG juni-
or–pozsonyi junior 49-30, jaG junior– 
szent pál 68-22, szentendre–jaG juni-
or 71-40.
 márciusi bajnoki mérkőzések 
pest megyében:
 Március 3-án, hétfőn 18 óra 30 perc-
kor a szterényi csarnokban Monori sE 
(női felnőtt)–nagykörős; március 4-én 
18 óra 30 perckor a szterényi csarnok-
ban Monor OLD–Nagytarcsa; március 
13-án 16 órakor a józsef attila Gimnázi-
um csarnokában jaG női junior–pozso-
nyi junior; március 22-én 12 óra 30 perc-
kor albertisa–jaG női junior; március 
28-án 14 és 15 óra 30 perckor a józsef 
attila Gimnázium csarnokában Monor 
jaG (ifi és kadett)–kunszentmiklós. 

eredméNyek, mérkőzések

Méltósággal viselt súlyos betegség követ-
keztében február 14-én, életének 77. évében 
elhunyt az edzőként Monoron is sikereket el-
érő Gulácsi Sándor.
 az elmúlt években a pest Megyei Labda-
rúgó szövetség Utánpótlás-nevelési Bizott-
sága kötelékében korosztályos válogatottak 
kialakítását, tehetségek felkutatását végezte, 
ezen minőségében is több monori fiatal pá-
lyáját egyengette. a Monori sE irányításával 
1984-ben bajnoki címet szerzett az akkori já-

rási bajnokságban, jogot szerezve így a me-
gyei osztályban való szereplésre. a Magyar 
Labdarúgó szövetség égisze alatt haláláig 
segítette edzőként a kisebbségi válogatottat.
 Munkája elismeréseként életében több 
magasrangú kitüntetést kapott.
 Gulácsi sándort családja, rokonai, barátai, 
kollégái, volt játékosai, tisztelői, ismerősei és 
a pest Megyei Labdarúgó szövetség vezetői, 
tagjai, munkatársai gyászolják.
 Nyugodj békében Sanyi bácsi! 

MegemlékezésElhunyt gulácsI sándOR
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Monori Strázsa: Miért pont az erdélyi kony-
ha alapanyagait hozza el a Pro-Atlasz Kft. 
Monorra?
Illyés József: Magyarországon nagyon sok 
nemzet konyhájának ízvilágába belekós-
tolhatunk. se szeri, se száma a kínai és tá-
vol-keleti büféknek, a török, görög étter-
meknek, de az indiai és arab étkeket is sok 
helyen megízlelhetjük. Érdekes, arra még 
senki sem gondolt, hogy az országhatár-
okon kívül élő magyarok konyháját az itte-
ni lakosokkal is megismertesse, pedig ha-
zánkban több Erdélyből áttelepült ember él, 
mint nemzetiség. Ha eddig valaki a határon 
túli gasztronómiába szeretett volna bepil-
lantást nyerni, vagy már ismervén az otta-
ni ételeket, nosztalgiázni akart, akkor több 
száz kilométert kellett utaznia a határon túl-
ra, hogy az alapanyagokat beszerezze. az 
én ismerősi körömből is sokan  megkértek, 
hogy amikor Erdélybe utazom, hozzak ne-
kik olyan hús- illetve sajtkészítményeket, 
melyeket Magyarországon nem lehet meg-
vásárolni. Ezekből a gondolatokból szüle-
tett meg az elhatározás, hogy a pro-atlasz 
kft. eddig is gazdag árukínálatát kibővítsük 
a saját magunk által összeállított „Erdélyi 
ízek” termékcsaláddal.
•  Pontosan  milyen  termékek  találhatók  a 
március 15-étől bevezetésre kerülő Erdélyi 
ízek termékcsaládban? 
•  Legfontosabbak a bárány-, vaddisz-
nó-, szarvas-, sertéshús, valamint az ezek-
ből készült különböző termékek. Erdély-
ben nagyon kedvelt a három fajta húsból 
előállított mics, de kapható olyan iga-
zi gasztronómiai különlegesség, mint a 
medveszalámi. Ezeken kívül hamisítatlan 
tejtermékek is megtalálhatók a választé-
kunkban. akinek volt már szerencséje kis 
erdélyi faluban vendégeskedni, az bizto-
san nem jöhetett el úgy, hogy meg ne kós-
tolja a hagyományosan köpült vajat, or-
dát, vagy sajtokat. Ezeket szintén elhozzuk 
Monorra, hogy Magyarországon először az 
itteni lakosok is megismerkedjenek e kin-

csekkel. az áruk kiváló minőségét az is ga-
rantálja, hogy a termékek ezerötszáz mé-
ter magas havasi legelőkön, tavasztól őszig 
szabadtartásban élő állatok húsából és te-
jéből származnak. természetesen az alap-
anyagokhoz tipikus erdélyi fűszereket is 
árusítunk. a levesek, sültek kedvelt ízesítői 
a tárkony, a lestyán és a csombor, amelyet 
a boltban bárki megvásárolhat. konzerv 
formájában olyan növényi alapanyagú 
élelmiszerek is megtalálhatók, mint pél-
dául a zakuszka, vagy a vineta, más néven 
padlizsánkrém.
•  Bár a húsbolt még csak néhány hete nyílt,, 
a monoriak között máris közszájon forog 
az Erdélyi ízek híre. Hogyan érték el ezt?
•  a pro-atlasznak ebben mindössze annyi 
szerepe van, hogy figyelünk az áruk jó minő-
ségére. Mint mindenhol, természetesen ro-
mániában is különböző kategóriájú áruvá-
laszték található, azonban mi csakis európai 
színvonalú, ellenőrzött forrásból származó 
termékeket hozunk. talán még megnyug-
tatóbb a vásárlók számára az a tény, hogy 
én is szakmabeli vagyok. nem egy irodából 
irányító üzletember, hanem arany- és ezüst-
kanalas szakács vagyok. Vállalkozásomban 
a legjobb pesti szállodákba, éttermekbe, 
minisztériumba szállítottunk húst. az eddig 
szerzett konyhai és üzleti tapasztalatom az, 
hogy mindenféle reklámnál többet ér, ha az 
emberek maguk között, egymásnak adják 
át a bolt jó hírét. Ehhez pedig mi a korrekt 
árakkal és a legjobb áruválasztékkal tudunk 
hozzájárulni. 
•  Nem  tartanak-e  attól,  hogy  a  boltban 
csak egy szűk vásárlói réteg, az Erdélyből 
származó emberek fognak vásárolni?
•  nem gondolnám, hogy az erdélyi ízeket 
csak az ottani születésű emberek kedve-
lik, hiszen a kínai étkezdékben sem kizáró-
lag ázsiaiak esznek. az a célunk, hogy minél 
szélesebb vásárlói réteget ki tudjunk szol-
gálni. az említett termékeket mindazok szá-
mára ajánljuk, akik szeretnek kipróbálni a 
hétköznapitól eltérő ételeket, vagy már is-
merik az erdélyi konyhát, és újra meg újra 
visszatérnének a kedvelt ízvilághoz. ráadá-
sul nálunk senki sem vásárol zsákbamacs-
kát, hiszen az Erdélyi ízek különböző termé-
keit bárki ingyenesen megkóstolhatja, így 
abból vásárolhat, ami a legjobban meg-
nyerte a tetszését. 
 a húsbolt azok számára is rendelkezésre 
áll, akik teljesen hagyományos termékeket 
keresnek, hiszen választékunk között meg-
található a tengeri és édesvízi hal, csirke, 
pulyka, sertés, marha, borjú, szürkemarha 
és mangalica húsa is. panírozott termékek, 
burgonyák, tésztafélék, gombák, levesbe-

GasztronómiaERdÉlyI ízEk MOnOROn
Burduf túró, telemea, orda, mics, zakuszka és vineta – az erdélyi 
ember szájában biztosan összefut a nyál e szavak hallatán. 
Jellegzetes erdélyi ételek ezek, amelyek alapanyagaihoz Illyés 
József jóvoltából mostantól Monoron is bárki hozzájuthat.

tétek, gyümölcsök kis és nagy kiszerelés-
ben vásárolhatók meg. Mivel cégünk ere-
deti tevékenységi köre a húsok tárolása és 
szállítása, ezért a mintabolt mellett rendel-
kezünk egy száz tonna kapacitású, kétszáz 
négyzetméteres hűtőházzal, valamint Bu-
dapesten saját húsüzemmel is, ahol a füs-
tölt árukat magunk gyártjuk. Ennek követ-
keztében mindig feltöltött árukészlettel, a 
nagy mennyiség miatt pedig kedvező árak-
kal várjuk a vásárlókat. nem csak a magán-
személyek térhetnek be hozzánk, hanem a 
viszonteladók, kereskedők is. tíz éve foglal-
kozunk hússzállítással, és mára már sikerült 
elérnünk, hogy más hűtőházakkal szemben 
mi nem csak fagyasztott, hanem előhűtött 
áruval is ki tudjuk szolgálni az igényeket. 
•  Ha  jól  tudom,  egy  Guinness-rekordra  is 
készülnek.
•  igen, a húsbolt megnyitásával szeretnénk 
Monor közösségi életében is nagyobb részt 
vállalni. Ennek első lépése volt, hogy egy ét-
termünk és két húsboltunk eladásával sike-
rült Monorra koncentrálnunk a vállalkozá-
sunkat. Ennek jeleként már most kapható a 
Monorról elnevezett kolbász csípős és cse-
mege változatban. a közeljövőben a strá-
zsán egy főzőfesztivál keretében ezer 
adagos káposztás-juhtúrós puliszkát sze-
retnénk elkészíteni, ahol az emberek ingyen 
megkóstolhatják ezt a jellegzetes határon 
túli ételt. amennyiben a vállalkozásunk si-
keres lesz, a távolabbi terveink között szere-
pel egy erdélyi étterem megnyitása, ahol az 
általunk készített specialitásokat lehet hely-
ben elfogyasztani.  

Nagy Renáta (x)

Pro-ATlAsz kFT.
Cím és elérhetőség a hátsó borítón.

kapcsolat

A PRO-ATLASZ húsbolt csapata

A húsbolt kiváló minőségű termékei és kedvező 
árai miatt gyorsan népszerű lett Monoron
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ács vállalja
kisebb tetők, teraszok, szaletlik, 

kocsibeállók, kerti fészerek, 
előtetők, féltetők, kerti 

játékok készítését!
Ereszjavítás, síkablakok 

berakása, gipszkarton 
falazatok és egyéb 

belső építészeti 
megoldások.Tel.: 06-30-625-8634

Sodexho és Ticket 
utalványok beváltása!
Bankkártyával is fizethet!
Mobil: 06-20-335-5192

E-mail: szabol5@monornet.hu

Élelmiszer
ÜVegáru

HázTArTási cikk
műAnyAg TermÉkek

veGyiáRu • PAPíR
játék • bizSu

illATszer
FoTókidolgozás
HírlAPárusíTás
TeleFonkárTyA

FelTölTÉse

Monor, Móricz Zsigmond u.  
Mátyás király u. sarok

az infulenza és a sérüléshullám is rányom-
ta bélyegét a csapat februári mérkőzései-
re. a gárda két nyerhető találkozót bukott el, 
emiatt a tabellán átvette a vezetést a Her-
nád együttese. a csapatunk kétszer szen-
vedett vereséget, addig a Hernád csak egy 
mérkőzést veszített.
 6. forduló: Hernád–Monori sE 49-42 
(8-11, 9-11, 10-6, 22-14). Monor: Rácz Han-
na (4), Kovács Bernadett (7/3), Németh Ágnes 
(16/6), Baki Beáta (4), Balku Zsoltné (-), Mészá-
ros Andrea (6), Magócsiné N. Katalin (2), Kocsis 
Ágnes (3/3).
 sima győzelemnek indult a találkozó, 
csapatunk a 17. percben már 8-18-ra veze-
tett, és a 23. percben is 19-26-ra állt még a 
párharc. innen vette át a kezdeményezést a 
Hernád és végül maga javára fordította a ta-
lálkozót, pedig a 39. percben még 42-42 állt 
a képzeletbeli eredményjelzőn.

 7. forduló: százhalombatta–Monori sE 
38-42 (17-14,8-12,6-9,7-7). Monor: Rácz Han-
na (7), Németh Ágnes (13/3), Baki Beáta (-), Mé-
száros Andrea (14), Magócsiné N. Katalin (6). 
Csere: Szvitek Lászlóné (2).
 jól kezdte a mérkőzést a Monor. a 4. perc-
ben 2-6-ra vezetett, de ezután battai percek 
következtek. a házigazda 14. percig őrizte 
előnyét (21-18). Ekkor begyújtotta rakétáit a 
gárda és két perc alatt már 21-26 állt a Monori 

„B közép” által forgatott eredményjelzőn. Mé-
száros Andrea ontotta a kosarakat, Németh 
Ágnes triplát-duplát szórt és Kati is kiválóan 
játszott. Így 29. percig maradt a 6 ponos ve-
zetés (29-35). Ekkor jöt a rövidzárlat, és a hő-
erőművesek egyenlítettek. a 35. percben 37-
37-es állásnál Rácz Hanna büntetője után 
újfent nálunk volt az előny, és Mészáros Andi 
dupláját követően (37-40) már csak egy perc 
volt hátra. Mi mégis izgalmássá tudtuk tenni 

kosárlabdaFáJó vEREsÉgEk

a Monori korcsolyázó sE alapítvá-
nya kéri önöket, hogy támogassák a 
monori görkörcsolyázó fiatalokat adó-
juk 1%-ával.
 adószám: 18704307-1-13
 számlaszám: 11742056-20053787
 köszönettel:

Lugosi Annamária, 
Tel.:06-30-261-59-61

egy százalék a sporté

kiárusíTás! 
Monoron, az Ady Endre u. 87. szám alatti varroda 

területén kiárusítjuk meglévő készletünket. 
Gyerek-férfi öltönyök, nadrágok, 
zakók, kabátok, női kosztümök, 

szoknyák, nadrágok, kabátok 
extra méretekben is. 

nyitva naponta 8-16 óráig, 
szombaton 9-12 óráig. 

a mérkőzés végét, 38-40-nél eladtuk a labdát. 
aztán rötön visszaszereztük és szinte a duda-
szóval egy időben Hanna adta meg a kegye-
lemdöfést kosarával a százhalombattának.
 8. forduló: Monor sE–párkány street 31-
39 (5-10, 10-10, 6-17, 10-2). Monor: Kovács 
Bernadett (-), Németh Ágnes (14), Baki Beáta 
(-), Mészáros Andrea (7/6), Magócsiné N. Ka-
talin (6), Szvitek Lászlóné (4). Edző: Kecsmarik 
András.
 rémálomszerű kezdés után (0!-8 a 9. perc-
ben) talált magára csapatunk, és zárkozott 
fel 15-17-re. Ekkor jött egy újabb hullám-
völgy, amelybe eltűnt pontok is belezuhan-
tak (legalább négy monori kosár nem került 
bele a jegyzőkönyvbe!), így tetemes előnyt 
szerzett a látogató, mellyel a 30. percre már 
21-37-re vezetett. Monor hiába nyitott hosz-
szú hajrát már csak az eredményen tudott 
kozmetikázni. 

A sportrovatot összeállította:
Ecsedi Dávid és Szalai Zsolt

a Monori sportegyesület Birkózó szak-
osztálya jelentős átalakuláson ment ke-
resztül az elmúlt időszakban – tájé-
koztatta a strázsát Balatoni Mátyás, a 
szakosztály vezetője. Vezető edzőnek si-
került megnyerni Komáromi Tibort, há-
romszoros világbajnok és olimpiai ezüst-
érmes birkózót, volt szövetségi kapitányt. 
irányításának máris nagyszerű eredmé-
nyei mutatkoznak. 
 a monori birkózók 2008 elejétől kezd-
ve már négy megmérettetésen szere-
peltek sikeresen. január 19-én, Érden 
kötöttfogású meghívásos versenyen 
aranyérmet szerzett Bajkai Ábel, ezüst-
érmet Balatoni Bence, bronzérmet pedig 
Fischer Dániel. 
 a következő héten Müller Ferdinánd 
emlékversenyt rendezett Ócsán a Va-
sas szakosztálya. a meghívásos egyé-

ni és csapatbajnokságon 240 induló, 23 
szakosztály közül a 3. helyezést érte el a 
monori csapat. Egyéniben aranyéremmel 
térhetett haza Bajkai Ábel, Balatoni Bence 
és Tóth Bendegúz. a hat bronzérem tulaj-
donosa: Fischer Dániel, Veres Gergő, Bódi 
Mihály, Raffael István, Kanalas János és Fe-
hér Mátyás. 
 Budapesten a BVsC rendezett meghí-
vásos versenyt, ahol szintén közel 240 in-
duló vett részt szabadfogásban. a meg-
mérettetésen első helyezést ért el Bajkai 
Ábel, a két ezüstérmes pedig Balatoni Ben-
ce és Bódi Mihály. 
 Februárban Gyöngyösön szabad fo-
gású meghívásos versenyen indultak a 
monoriak, ahol 120 indulóból az arany-
érem boldog tulajdonosa Balatoni Ben-
ce lett, az ezüstérmet pedig Bódi Mihály 
hozta haza. Gratulálunk nekik!  

Birkózás

háROMszOROs vIlágBAJnOk  
A MOnORI BIRkózók EdzőJE
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44 kW (60 le), immobiliser, keveset 
futott, rádiós magnó, színezett üveg, 
10%-tól elvihető, futamidő max. 54 hó, 
havidíj: 13 199 Ft, tHM: 8,5%-tól

Ford Fiesta 1.3i Focus

590 000 Ft

motor:
Benzin, 1299 cm³
Évjárat:
1997. szeptember
műszaki:
2009. október
Futott km:
119 500

220 kW (301 le), aBs, asr, Esp, auto-
mata klíma, garanciális, xenon, 18" Rayz 
alufelni, Bose sound system, 30%-tól 
elvihető, max. 120 hó, havidíj: 90 900 Ft, 
tHM: 8,5%-tól

nissan 350 z roadster Pack rayz orange

9 499 000 Ft

motor:
Benzin, 3498 cm³
Évjárat:
2006. június
műszaki:
2010. június
Futott km:
12 700

80 kW (110 le), aBs, centrálzár, garan-
ciális, immobiliser, manuális klíma, szer-
vokormány, légzsák, összkerékhajtás, 
20%-tól elvihető, futamidő max. 120 
hó, havidíj: 38 500 Ft, tHM: 8,5%-tól

Ford ranger 2.5 Tdi 4x4 

2 899 000 Ft + Áfa

motor:
Diesel, 2500 cm³
Évjárat:
2005. április
műszaki:
2009. április
Futott km:
43 150

140 kW (192 le), aBs, asr, Esp, 
automata klíma, automata váltó, 
centrálzár, légzsák, szervokormány, 
xenon, 10%-tól elvihető, max. 120 hó, 
havidíj: 40 900 Ft. tHM: 8,5%-tól

Honda Accord 2.4 executive

3 499 000 Ft

motor:
Benzin, 2354 cm³
Évjárat:
2003. március
műszaki:
2009. május
Futott km:
109 000

100 kW (137 le), ABS, CD, centrálzár, 
elektromos ablak, garanciális, immo bi li-
ser, könnyűfém felni, digit klíma, légzsák, 
összkerékhajtás, 20%-tól elvihető, max 
120 hó, havidíj: 59 900 Ft, tHM: 8,5%-tól

mitsubishi l200 2.5 Tdi intense

4 799 000 Ft + Áfa

motor:
Diesel, 2477 cm³
Évjárat:
2007. június
műszaki:
2011. június
Futott km:
7200 km

115 kW (158 le), aBs, asr, automata klí-
ma, automata váltó, állófűtés, légzsák, 
vonóhorog, „B” kategóriás jogosítvány-
nyal vezethető! 20%-tól elvihető, max. 
103 hó, havidíj: 97 900 Ft, tHM: 8,5%-tól

mercedes-Benz sprinter 316 cdi 

motor:
Diesel, 2686 cm³
Évjárat:
2001. október
műszaki:
2009. szeptember
Futott km:
64 500

38 kW (52 le), centrálzár, dönthető 
utasülések, elektromos ablak, hölgy 
tulajdonostól, rádiós magnó, 10%-tól 
elvihető, max 120 hó, 10 600 Ft, THM: 
8,5%-tól

daewoo matiz 0.8 s

899 000 Ft

motor:
Benzin, 798 cm³
Évjárat:
2003. március
műszaki:
2009. március
Futott km:
79 700

95 kW (130 le),  ABS, ASR, CD, ESP, auto-
mata klíma, centrálzár, garanciális, köd-
lámpa, könnyűfém felni, légzsák, szer-
vizkönyv, 10%-tól elvihető, max. 120 
hó, havidíj: 57 900 Ft, tHM: 8,5%-tól

Ford mondeo ghia 2.0 Tdci

4 899 000 Ft

motor:
Diesel, 1998 cm³
Évjárat:
2006. december
műszaki:
2010. december
Futott km:
45 500

172 kW (236 le),  ABS, CD tár, ESP, GPS, 
automata klíma, automata váltó, xe-
non, összkerékhajtás, EBD, 30%-tól el-
vihető, max. 120 hó, havidíj: 77 900 Ft, 
tHM: 8,5%-tól

nissan murano 3.5 se V6 4x4

7 499 000 Ft

motor:
Benzin, 3498 cm³
Évjárat:
2005. október
műszaki:
2009. október
Futott km:
116 200

98 kW (134 le), centrálzár, immo bi-
liser, manuális klíma, szervokormány, 
összkerékhajtás, Carryboy platótető, 
20%-tól elvihető, max. 112 hó, havidíj: 
28 900 Ft, tHM: 8,5%-tól

nissan Pick-up 2.5 dc 4Wd

2 299 000 Ft + Áfa 

motor:
Diesel, 2488 cm³
Évjárat:
2002. július
műszaki:
2008. július
Futott km:
167 500

98 kW (134 le), aBs, centrálzár, garan-
ciális, manuális klíma, összkerékhajtás, 
20%-tól elvihető, max. 120 hó, havidíj: 
47 990 Ft, tHM: 8,5%-tól

nissan Pick-up 2.5 Tdi 4x4

3 799 000 Ft + Áfa 

motor:
Diesel, 2488 cm³
Évjárat:
2006. október
műszaki:
2010. október
Futott km:
43 500

98 kW (134 le), centrálzár, elektro-
mos ablak, elektromos tükör, immo-
biliser, manuális klíma, légzsák, össz-
kerékhajtás, 20%-tól elvihető, max. 120 
hó, havidíj: 39 900 Ft, tHM: 8,5%-tól

nissan Pick-up 2.5 dc 4Wd

2 999 000 Ft + Áfa 

motor:
Diesel, 2488 cm³
Évjárat:
2005. július
műszaki:
2009. július
Futott km:
119 500

88 kW (121 le), ABS, CD-s autórádió, au-
tomata klíma, centrálzár, 10%-tól elvihe-
tő, max. 120 hó, havidíj: 45 900 Ft, THM: 
8,5%-tól

nissan Primera 1.9 dci Visia Wagon

3 750 000 Ft

motor:
Diesel, 1870 cm³
Évjárat:
2005. május
műszaki:
2009. május
Futott km:
107 400

40 kW (55 le), immobiliser, keveset fu-
tott, nem dohányzó, rendszeresen kar-
bantartott, rádiós magnó, 10%-tól el-
vihető, max. 35 hó, 18 990 Ft, THM: 
8,5%-tól

Fiat Punto 1.1 55 s

589 000 Ft

motor:
Benzin, 1108 cm³
Évjárat:
1996. február
műszaki:
2008. március
Futott km:
106 650

96 kW (132 le), ABS, ASR, CD, GPS, 
digitklíma, centrálzár, vonóhorog, 
10%-tól elvihető, max 99 hó, havidíj: 
33 900 Ft, tHM: 8,5%-tól

VW Passat 1.9 Pd Tdi comfort Variant

2 490 000 Ft

motor:
Diesel, 1896 cm³
Évjárat:
2001. június
műszaki:
2008. március
Futott km:
215 200

128 kW (175 le), ABS, ASR, CD, 
digitklíma, centrálzár, garanciális, 
összkerékhajtás, több darab, zöld, szür-
ke, fekete, 20%-tól elvihető, max. 120 
hó, havidíj: 81 900 Ft, tHM: 8,5%-tól

nissan Pathfinder 2.5 dci xe Plus

7 499 000 Ft

motor:
Diesel, 2488 cm³
Évjárat:
2006. december
műszaki:
2010. december
Futott km:
17 910

cím: Üllő, k-sped krt. 44. 4-es főút, körforgalom mellett (a mol-kútnál)
Telefon: (+36) 30/663-6370, (+36) 30/866-6632, (+36) 29/522-790
Ügyintézés és finanszírozási tanácsadás: Misztl István, Hideg Róbert
nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 8-18 óráig, szombaton: 9-13 óráighasznált autók

Használt autó akár két év garanciával, két év műszaki vizsgával!

6 500 000 Ft + Áfa

cAscomenTes Akciós HiTelAjánlATok A ciB BAnkTól

Vételár kezdőrészlet Törlesztőrészlet Futamidő THm

 500 000 Ft 50 000 Ft 9 900 Ft 60 hónap 14%

1 000 000 Ft 100 000 Ft 19 900 Ft 60 hónap 14%

1 500 000 Ft 150 000 Ft 17 900 Ft 120 hónap 11%

2 500 000 Ft 250 000 Ft 29 500 Ft 120 hónap 11%
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monor, Petőfi u. 16

www.tonervaros.hu

Új és felújított  fénymásológépek, 

tintapatronok, lézerkazetták,

másolófestékek értékesítése.

Nyomtatás, másolás színesben is.

a 2007/2008. évi pest Megyei kupa (a jövő 
évi Magyar kupa selejtezőjének) küzdel-
meibe csapatunk az 5. fordulóban kapcso-
lódik be, ahol a megyei ii. osztályban sze-
replő Hernád sE lesz kajliék ellenfele. a 
mérkőzést április 2-án szerdán 16:30 órai 
kezdettel Hernádon rendezik.
 Ellenfelünk ősszel 21 pontot gyűjtve, 
csoportjának ötödik helyén zárt. télen öt 
új labdarúgó csatlakozott a megyei ii. osz-

tály, ro-La kft. csoportjában szereplő a 
Hernád sE együtteséhez.
 tavasztól már Kucsák István csapa-
tát erősíti Sziráki Mihály (Dunavarsány), 
Gudmon Ferenc, Hajdu Gusztáv (mindket-
ten alsónémedi), Maka István (nagykáta) 
és a külföldről hazatérő Feczesin István is, 
aki Magyarországon legutóbb az nB iii, al-
föld-csoportjában szereplő Örkényben 
futballozott. 

LabdarúgásMAgyAR kuPA

Gyömrőn került sor a hagyományos, két 
évtizedes múltra visszatekintő Szewczyk 
Ede Emléktornára, amelyen ezúttal öt fel-
nőtt együttes vett részt. a papírforma vé-
gül beigazolódott, hiszen az nB iii, alföld-
csoportjában az élmezőnyhöz tartozó 
Monor valamennyi találkozóján győzelem-
mel, százszázalékos teljesítménnyel nyer-
te meg a tornát. az edző, Varga károly ta-
nulmányi elfoglaltságai miatt sajnos nem 
tarthatott csapatával. a pécel második he-
lye sem forgott különösebb veszélyben, 
ugyanakkor némi meglepetés sülysáp 
visszafogottabb teljesítménye, bár ezút-
tal sérülése miatt kénytelen volt nélkülöz-
ni Fedeles Józsefet. a torna mérkőzéseit id. 
Szijjártó Imre és Mércse László vezették. 

a szewczyk Ede Emléktorna eredményei: 
pécel–Gyömrő 3-3; Monor–sülysáp 4-0; 
pécel–pilis 3-1; Monor–Gyömrő 1-0; süly-
sáp–pilis 2-2; Monor–pécel 5-1; sülysáp–
Gyömrő 3-2; Monor–pilis 3-2; pécel–sülysáp 
4-2; pilis–Gyömrő 3-2.
 a torna végeredménye: 1. Monor, 12 
pont; 2. pécel, 7 pont; 3. pilis, 4 pont; 4. 
sülysáp, 4 pont; 5. Gyömrő, 1 pont. Gólki-
rály: Magyar Tamás (Monor) 4 találattal. a 
legjobb kapus: Balázs Tibor (pilis). a leg-
jobb mezőnyjátékos: Dani József (pécel). 
 a szewczyk Ede Emléktorna tor na-
győztes MsE játékoskerete: Szűcs, Spen-
ger (kapusok), Kinder, Kajli, Csáki, Magyar, 
Halgas, Csikós, Bán, Simon, Boros, Kiss I. (me-
zőnyjátékosok). 

LabdarúgástORnAgyőzElEM

Utánpótlás gárdáink is az edzések mel-
lett rendszeres és többnyire eredmé-
nyes edzőmérkőzésekkel, tornákkal 
készülnek a márciusban rajtoló tava-
szi szezonra. Múlt hét vasárnap a Baj-
ári Tamás edzette 1998-as korosztály 

„B” csapata szerepelt nagyszerűen a 
Csepel-Halászi által rendezett műfü-
ves kispályás tornán. a résztvevő siófok, 
jászberény, tabán és  Csepel-Halászi 
körmérkőzéses rendszerben mérte ösz-
sze erejét. 
 Csapatunk számára az előzmények 
nem a legjobbak voltak, hiszen Hunka és 
Zákó sérülés miatt hiányzott, Farkas és 
Erdélyi megfázással küszködve vállalta a 
játékot. az első mérkőzésen kissé álmo-
san játszva igazságos 2-2-es döntetlent 
játszottunk jászberény ellen. a követke-
ző mérkőzésre azonban magunkhoz tér-
tünk és jó játékkal 1-1-et értünk el a ren-
dező Csepel-Halászi ellen. a harmadik 
mérkőzésen magabiztosan legyőztük a 
tabán csapatát, így az utolsó mérkőzés 
előtt már tudtuk, hogy csak a győzelem 
tarthatja életben az érmes reményeket. 
 Egy nagyon hajtós mérkőzésen, 
nagyszerű játékkal 3:1-re le is győztük a 
siófokot. Ezen a derbin mindenki nagy-
szerűen játszott. nem ijedtünk meg az 
ellenfél majd egy fejjel magasabb erő-
csatárától sem. jól zártunk a védekezés-
ben és csatáraink is nagyon veszélyesek 
voltak. a két győzelem és két döntetlen 
a torna ii. helyéhez volt elegendő. 
 a tornát a házigazda Csepel-Halászi 
csapata nyerte meg. Viszont dicséret il-
leti a monori gyerekeket is, akik nagy-
szerűen játszva az ezüstérmet szerezték 
meg. a legjobb monori játékos díjat Var-
ga istván kapta.
 Ezüstérmes csapatunk: Sztahó Ádám, 
Varga István, Erdélyi Botond, Gyulai  Kriszti-
án, Hegedűs Botond, Fehér Farkas, Durázi 
Dániel. 

ezüstérmes lett csapatuNk

sertéshús 
Vad
• őz
• szarvas
• vaddisznó
• fácán
• nyúl

Élőhal szaküzlet
2008-ban is várja 
vásárlóit a Petőfi S. u. 26. 
szám alatti udvarban!

Halak
• ponty
• harcsa
• busa
• pisztráng
• keszeg
• kárász

      Telefon:
      06-20-9-535-838
    nyitva:
    H-P: 8–17-ig
    szo: 6–12-ig

 tököl ksk–Monor sE 5-3 (4-3). a monori 
csapat: Szűcs, Kinder, Kajli (Faragó), Csáki 
(Albert D.), Bán,Csikós (Magyar), Morauszki 
(Albert G.), Csőke, Bokros S. (Kiss I.), Halgas, 
Magyar. Edző: Varga Károly.
 nB ii. keleti csoportjában szereplő tö-
köl ksk csapatával mérkőzött meg nB 
iii-as felnőtt együttesünk. a találkozóra 
szigetszentmiklóson az sztk minden igényt 
kielégítő műfüves pályán került sor. a jó ira-

mú találkozó élvezetes összecsapást hozott, 
hiszen a két csapat összesen nyolc alkalom-
mal zörgette meg a hálót. Együttesünkben 
a fiatalok mellett lehetőséget kapott az ősz-
szel éppen szigetszentmiklóson szereplő 
Morauszki István, és az eddig kókán futbal-
lozó Faragó Gábor is. Gárdánk góljait Csikós 
Ferenc (2) és Bokros Sándor szerezte.
 Maglód–Monori sE 2-2 (0-1, 0-2). Gól-
szerzők: Simon és Bokros. 

LabdarúgásEdzőMÉRkőzÉsEk
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Csepelen egy nyolc csapatos műfüves 
pályán megrendezett tornán vett részt 
csapatunk. 
 a megbetegedések miatt sok játé-
kosát nélkülöző gárdának a csoport-
mérkőzések során sajnos még gólt 
sem sikerült rúgnia.
 a hetedik helyért vívott mérkőzé-
sen a Vecsés 97-es csapatát 3:1 arány-
ban sikerült legyőzni. a monori já-
tékosok közül csak a 98-as csapattól 
kölcsönkért kapus, Bekker Zoltán telje-
sítménye emelkedett ki.
 a tornát a rendező Goldball nyerte, 
a Vecsés 98' és a pest-megyei váloga-
tott csapatait megelőzve. a válogatott 
hálóőre a monori Gál Norbert volt.

a 97-es korosztály

Budapest, komjádi,  2008. január 27.
a 10 évnél fiatalabb úszóreménységek or-
szágos versenyének i. fordulóját rendezték 
meg Budapesten a komjádi uszodában. a 
vasárnap délutáni időpont ellenére az or-
szág minden tájáról érkeztek versenyezni kí-

vánó gyerekek. a Monori sE úszópalántái jó 
teljesítménnyel derekasan helytálltak a ver-
senyen. Érmesünk : Bokros Blanka 1 bronz és 
1 ezüst éremmel büszkélkedhetett. Bacskai 
Attila a dobogó 3 helyéről lemaradva 100 m 
hátúszáson a 4. helyen  végzett. 

ÚszásutánPótlás kuPA

monoron, a Pozsonyi úton,
lakó és pihenő övezetben,
23 lakásos társasházban 
28-67 m2-es 
lakások 
leköthetők 
2008. év végi 
átadással.

Érd.: 06-30/546-5482

Magyarország kiemelt borvidékein, 

legismertebb borászataiban

 előállított, mikro-birtokokon

különleges minőségű,

100%-ban eredetvédett,

ún. dűlőszelektált, terméskorlátozott 

szőlőtábláin termelt szőlőből készült

PRÉMIUM BOR
hálózatban való értékesítésére 

vállalkozókat keresünk.

kerikeri@citromail.hu
06-70-454-6495

székesfehérvár, 2008. február 10.
Monor városát az ady és a jászai iskolák 
tanulói képviselték az országos döntőben. 
az indulás jogát a múltév végi megyei dön-
tő megnyerésével lehetett megszerezni. 
az ady Endre Úti általános iskolát Bacskai 

Attila képviselte, aki 50 m hátúszásban az 
5. helyen végzett,  a jászai általános isko-
lát Botka Anita, aki 50 m hátúszásban 7. he-
lyezést ért el, míg Botka Dóra 50 m gyors-
úszásban 6. helyen és 50 m mellúszásban 
a 11. helyen végzett. 

ÚszásORszágOs dIákOlIMPIA döntő

székesfehérvár, 2008. február 16.
a fővárosi és vidéki nagy úszóklubok fia-
tal versenyzőinek megmérettetésére és év 
eleji szintfelmérésére szolgáló országos 
úszóverseny i. fordulóját rendezték meg 
székesfehérváron. több mint 30 csapat, 
közel 400 úszója állt rajthoz. Érmeseink 
Bacskai Attila, aki 100 m-es pillangóúszás-

ban a dobogó legfelső fokára állhatott fel, 
míg 200 m-es hátúszásban a 3. helyezést 
érte el. Botka Dóra  50 m-es gyorsúszásban 
2. helyen, továbbá 200 m-es mellúszásban 
4. helyen végzett. Bokros Belián 100 m-es 
pillangóban, Botka Anita 200 m-es hát-
úszásban és Bokros Blanka 50 m-és gyors-
úszásban az 5. helyet szerezték meg. 

Úszás8–11 ÉvEsEk úszóvERsEnyE
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köszönetet mondunk 
a rokonoknak, szomszédoknak 
és kedves ismerősöknek, akik 

Szabados Andrásnét 
utolsó útjára elkísérték és sírjára 
a kegyelet virágait, elhelyezték.

köszönet dr. Zsédely Ferenc úrnak, 
a lelkiismeretes munkájáért.

Férje és Családja
  

köszönetet szeretnék mondani 
mindazoknak, akik 

Darányi János 
temetésén részt vettek, 

sírjára virágot, koszorút helyeztek, 
mély fájdalmunkban osztoztak.

Felesége, Lánya, Unokája, Veje
  

köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 
Károly Jánosné Kati 

elhunyta alkalmából fájdalmunkban 
osztoztak, utolsó útjára elkísérték, 
sírjára virágot, koszorút helyeztek.

A gyászoló család

köszöNetNyílváNítás

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 akciósan  40 Ft/szó
Hirdetésfelvétel:
a szerkesztőség elérhetőségein:
szekerka jános szerkesztőnél
tel.: 06-30-467-7216, fax: 06-29-410-767,
e-mail: szekerka.janos@monornet.hu
Hirdetések leadása minden hónap 20-ig.

hirdesseN a strázsábaN!
dugulás elhárítás. 
tel.: 06-70-502-5620
Favágás, fűkaszálás. 
tel.: 06-30-683-4288
kefekötő stanc gépre
bedolgozót keresek. 
részmunkaidős nyugdíjas is érdekel. 
tel.: 06-20-933-8353
manikűr, pedikűr, műköröm.
Hívásra házhoz megyek. 
tel.: 06-30-466-6608
monoron összközműves, 
1240 m2-es építési telek eladó.
Érdeklődni: 06-30-66-32-772
simson sWABle 50 cm3-es 
motorkerékpár olcsón eladó. 
tel.: 06-29-413-604
115 db kerámia kefni 
25 széles 120-as ablakhoz 
áthidaló garnitúra 
(redőnyök), ajtó áthidaló 
porotherm eladó. 
Érd.: 06-30-294-94-70
Társasházkezelést vállalunk
állami társasházkezelői szakképzett-
séggel, gyakorlattal. koVi-szoLG Bt.
tel.: 06-20-913-2944
Fax: 06-29-416-944
karacsondierzsebet@monornet.hu

apróhirdetés

monori strázsa
monor Városi önkormányzat lapja

XVII. évfolyam, 3. szám •  2008. március 3.
issn: 1216-8106

kiadó: régió Lapkiadó kft.
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 válla-
lunk. kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

impresszum

Hirdetését személyesen leahatja ügyfélfogadási időben Nagy Lajosné Rozikánál 
a polgármesteri Hivatal i. emelet 112-es szobájában. leadási határidő: minden hónap 20-ig.

név:........................................................................telefonszám: ...................................................

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

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

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

  ............................................................................................................................................................
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házasságot kötöttek

Monoron 3 pár kötött házasságot.

Monoron haltak meg

Hegyi Ferenc, 
Bán Sámuel, 

Sasinszky Józsefné
született Pekarek Lujza Rózsa, 

Kocsis Sándorné született Bajári Ida, 
Kiss Géza, 

Burján Jenőné 
született Naszvadi Terézia

aNyaköNyvi hírek







Monori Strázsa

Aj
án

ló

 2008. március 3. 35



Monori Strázsa 

2008. március 3.

Aj
án

ló

36

ATlAsz HűTőHáz     

m inTABolTjA

monor, ceglédi út 50.
A 4-es f őúton

monorierdő felé
nyitva: H–P: 7–17, szo: 7–13 

Akciós árak március 3-tól 14-ig!

Pulykamellfilé

1250,-

sertéscomb

890,-

Pecsenyekacsa (gy. fagy.)
440,-

További akciós termékek:
Bőrös malaccomb 650,-
Bőrös tarja 550,-
Sertés pléh oldalas  490,- 390,-
Darált sertéshús 690,- 590,-
Sertéstarja csont nélkül 890,-
Sertéslapocka 890,- 790,-
Sertéskaraj, csontos 1190,- 990,-
Sertésfej 290,-    99,-

Pacal 890,-
Csirkeszív (gy. fagy.) 265,-  190,-
Pulykanyak (gy. fagy.) 390,-  290,-
Gubacsi csípős parasztkolbász 690,-
Gyergyói csemege szalámi 590,-
Eredeti erdélyi micshús 790,-  590,-
Hargitai füstölt oldalas 745,-  590,-
Párizsi  390,-  290,-

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvizi halak • tengeri különlegességek • borjú • szürke marha 
marha • sertés • bárány • mangalica • vadhúsok • házinyúl • strucc • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott 
zöldségek • gomba • gyümölcsök • tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

egyéb forgalmazott termékek:

zalai ízek bevezető áron!

Baromfi és sertés sonkák, felvágottak 

és más húskészítmények (30-féle)

kóstolással egybekötött bemutatója 

2008. március 7-én, pénteken 

reggel 8-tól délután 14 óráig

Ft/kg

Ft/kg

Ft/kg

csirkecomb farrésszel485,-
Ft/kg

marhalábszár

999,-
Ft/kg

sertéskaraj csont nélkül

1190,-
Ft/kg

a feltűntetett árak Ft/kg-ban értendők.

lecsókolbász

290,-
Ft/kg

390,-

        Virsli

290,-
Ft/kg

390,-

sertésoldalas

690,-
Ft/kg

890,-

sertésmáj

199,-
Ft/kg

290,-1030,-

 1390,-

Ticket restaurant és sodexho 
étkezési utalványokat elfogadunk!

konyhák, éttermek részére 
kiszállítást vállalunk: 06-29-412046


