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Húsz év azonban elég rövid idő ahhoz, 
hogy az idősebb nemzedék még sok – jó 
vagy rossz – személyes emléket őrizzen a 
húsz évvel ezelőtti itteni életről.
 Monor legújabb kori történelmének 
fontos állomása volt 1989. március 15-
e, amikor – a XiX. századi rövid idősza-
kok után – településünk újra, hivatalosan 
is elnyerte a városi címet. a városi cím-
mel együtt járó lehetőségek, az akkor le-
zajló társadalmi és gazdasági átalakulás, 
az új önkormányzati rendszer működése – 
együttesen jó alapot teremtett Monor fej-
lődéséhez. 
 Minden monori patriótának fel kell ten-
nie magában a kérdést: tudtunk-e élni a 

kínálkozó lehetőségekkel? Lakhatóbbá, 
szebbé vált-e városunk az elmúlt húsz esz-
tendőben? 
 Ezekre a kérdésekre kereste a választ a 
Monorért Baráti kör, amikor a várossá ava-
tás évfordulójára összegyűjtötte – és egy 
kis kiállítás keretében az ünneplő közön-
ség elé tárta – a lakóhelyünkön létesült új 
középületeket, intézményeket, a közösségi 
célú beruházásokat, a múltunkat őrző újon-
nan megszületett emlékhelyeket. aki vé-
gignézi a kiállított tablókat, arra gondolhat, 
amire a kiállítás készítői is, amikor összeállt 
a Vígadó emeletén látható anyag: az elmúlt 
húsz év szerencsére nem múlt el nyomtala-
nul szűkebb hazánk történetében. a meg- Folytatás a 10. oldalon

született értékek, eredmények – reméljük – 
az utókor számára is dicsérik majd a város 
ma élő polgárainak és vezetőinek szorgal-
mát, ügyességét.
 a XiX. és a XX. század fordulóján volt 
lakóhelyünk történetében egy olyan idő-
szak, amikor a városközpont meghatározó 
épületei felépültek, amikor itt, Monoron 
egy kisváros megszületett. 
 aki megtekintette a Vígadóban kiállított 
képeket, dokumentumokat, vagy áttanul-
mányozza az 12. oldalon található, legfon-
tosabb eseményeket tartalmazó felsorolást 
– ami persze nem tartalmazhat minden új 
dolgot, kezdeményezést, ami húsz év alatt 
településünkön megvalósult–, biztos az lesz 
a véleménye, hogy városunk történetében 
az eltelt két évtized is méltán hasonlítható 
a száz évvel ezelőtti időszakhoz: ezekben 
az években is számtalan újdonság jött létre, 
melyek még sokáig fogják szolgálni a ma és 
a később Monoron élő polgárok életét.

VisszatekintésHúsz év eredMényei, értékei
Húsz év lakóhelyünk történetében elég hosszú idő ahhoz, 
hogy felnőjön egy új nemzedék, amely semmilyen személyes 
emléket nem őrizhet a húsz évvel ezelőtti településről. 

Öröm és ürömMiért?!...
A Petőfi és a Németh Ágoston utca sarkán új épülettömb változtatta 
meg a belváros régi arculatát. Mutatós műmárvány burkolatú földszinti 
üzletsora már várja vendégeit – elegáns, korszerű helyiségeiben. 

az átjáró elé tett ötletes reklám-telefonfülkét 
pedig (ami a pizzériát és a sörözőt hirdette) 
február első szombatjának éjjelén darabok-
ra szedték szét... semmit, egyetlen darabot 
sem vittek el belőle, csak szétrombolták…
 Miért!? Valószínűleg balhéból, szóra-
kozásból. Csak azért is! Mert vannak, aki-
ket irritál, ha valami új és sértetlen, neta-
lán szép is. 

a hangulatos átjárón belső udvarra jutha-
tunk, ahol egy díszkút is található a pizzéria 
és a söröző szomszédságában. nem nehéz 
elképzelni, hogy milyen ideális találkozó-
hely lehetne ez a fiataloknak, akár egy szép 
nyári estén. a kivilágított kút peremén ülve, 
a vízcsobogást hallgatva, milyen kellemes 
beszélgetéseket lehetne itt folytatni!
 Csakhogy! a kút rézből készült vízfúvókái 
közül már nincs meg mindegyik. Ellopták... Folytatás a 8. oldalon

televízió

Az ikrek jegyében 
szüLetett
rengeteg televíziós csatornával találkoz-
hatunk manapság. Vannak filmeket, do-
kumentumműsorokat, híreket vagy me-
séket közvetítő adók. De csak egyetlen 
olyan televíziós csatorna él, mely rólunk, 
monoriakról, nekünk, monoriaknak szól, 
és amelynek műsorait mi, monoriak ké-
szítjük. Bizonyára alig akad olyan ember a 
városban és a környék 43 településén, aki 
ilyen-olyan formában ne hallott volna a 
Gemini televízióról.

Folytatás a 16. oldalon



képviselő-testületinterpeLLáCiók néLküL
Március 13-án, egy rendkívüli ülést követően tartotta soros, nyilvános 
ülését a képviselő-testület. Hosszú évek óta nem fordult elő, ami 
akkor: sem írásban, sem szóban nem érkezett interpelláció.
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 az is bekerült most az szMsz rendelke-
zései közé, ami már hosszú ideje gyakor-
lat, hogy a rendeletek egységes szerke-
zetbe foglalva a honlapon is jelen vannak. 
onnan bárki értesülhet a változásokról, 
és ha szüksége van rá, le is töltheti. Mó-
dosították, pontosabban kiegészítették 
a gyermekvédelmi támogatásokról szó-
ló l8/2003. (Vii. 28.) rendeletet egy újabb 
paragrafussal, amely a természetbeli ellá-
tásokat szabályozza a következőképpen: 
az első alkalommal folyósításra kerülő 
óvodáztatási támogatást természetbeni 
támogatásként kell nyújtani a szülő szá-
mára. a természetben nyújtott óvodázta-
tási támogatás célja a gyermek rendsze-
res óvodába járásának segítése. Formailag 
elsősorban utcai ruha és cipő; váltóruha, 
váltócipő; tisztasági csomag biztosítása. 
a jegyző az első alkalommal a természet-
ben nyújtott óvodáztatási támogatást a 
gyermekjóléti szolgálat közreműködésé-
vel biztosítja.
 a főépítészi és tervtanácsi társulással 
összefüggő, törvényességi észrevétellel 
kapcsolatos döntéseket fogadott el a tes-
tület. a közép-magyarországi regionális 
közigazgatási Hivatal – törvényességi ész-
revétele alapján – hiányosságokat, illetve 
szabályossági problémákat vetett fel, en-
nek alapján vált szükségessé a módosítás. 
Ugyanígy az Önkormányzati Építészeti- 
Műszaki tervtanács szerkezetéről és mű-
ködési szabályairól szóló 16/2007. (Vii. 10.) 
számú helyi rendelet módosítása is szük-
ségessé vált.  

beszámolók, tájékoztatók

Megtárgyalták és elfogadták a Monori 
strázsahegyi Fejlesztési koncepció i. for-
dulós anyagát. a nemrégiben alakult 
Monori Borút Egyesület kérte fel Hégely 
Pétert a koncepció elkészítésére. régóta 
téma, hogy a strázsaheggyel valamit kez-
deni kell. ahhoz, hogy a pincefalu idegen-
forgalmi látványosság legyen, amit már 
évek óta tervez a város, a fejlesztés elen-
gedhetetlen. tudvalévő, hogy az önkor-
mányzat ezt a feladatot egyedül nem ké-
pes felvállalni, összefogásra van szükség. 
a fejlesztést pedig csak előre meghatáro-
zott ütemben lehet végrehajtani közép- és 
hosszútávon. Ehhez ad segítséget első lé-
pésben Hégely péter tanulmánya. a máso-
dik lépésben egyeztetésre kerülnek azok 
a részletek, amelyek hatósági vagy önkor-
mányzati intézkedést igényelnek. a kon-
cepciót a borút egyesület, illetve a bor-
rend már tárgyalta. Ha a végleges változat 
elkészül, és ha szükséges a szabályozási 

tervet és a Helyi Építési szabályzatot mó-
dosítani, akkor széles körű egyeztetésre 
lesz szükség, hogy minden érintetthez el-
jussanak a tervek a végrehajtás előtt.
 pályázatot írt ki a képviselő-testület 
az elmúlt hónapban iskolavédőnői állás-
helyre. a pályázók közül Alexa Piroskát 
nevezték ki három hónapos próbaidővel. 
Elfogadták a Monor Város közfoglalkoz-
tatási tervét a 2009. évre vonatkozóan. a 
szociális igazgatásról és szociális Ellátá-
sokról szóló törvény a települési önkor-
mányzat feladataként határozza meg a 
közcélú megszervezést. Ez a terv egyéves 
időtartamra készül, amelyben az önkor-
mányzat meghatározza a munkafelada-
tokat és a hozzájuk kapcsolódó létszámot 
is. Elsősorban a hátrányos helyzetű, tar-
tósan munkanélküli, aktív korúak ellátá-
sára koncentrálódik a program, melynek 
során pénzbeli ellátásként rendelkezés-
re állási támogatásban, vagy rendszeres 
szociális segélyben részesülhetnek a fog-
lalkoztatottak. a városban kommunális, 
környezetvédelmi; egészségügyi, szociá-
lis; művelődési és közoktatási tevékeny-
ségi, valamint egyéb feladatokat jelöltek 
meg a programban. Ez utóbbi közé sorol-
hatók az egyszerűbb ipari szakmunkák, 
segédmunkák, de az önkormányzatnál és 
intézményeinél felmerülő adminisztratív 
feladatok is.

beíratási módszerek

Meghatározta a képviselő-testület az ál-
talános iskolai, óvodai beíratások mód-
szerét. Erre azért volt szükség, mert a 
gyermeklétszám folyamatosan és egyen-
letesen csökken. Ez némi gondot okoz 
az iskolai tanévek elkezdésében, hiszen 
a törvényi minimum alatt indított osz-
tálylétszám jelentős kiadásokat ró az ön-
kormányzatra. törekedni kell arra, hogy 
a törvényi minimumszintet minden isko-
lában elérjék. a közművelődési és okta-
tásügyi Bizottság tárgyalta az anyagot, és 
azt javasolja, hogy a beiratkozás egy he-
lyen történjen meg. a szülőknek pedig 
nyilatkozniuk kell, hogy második hely-
ként melyik iskolát tartják elfogadható-
nak gyermekük számára. a beíratások 
után döntenek csak arról, hogy melyik is-
kolában hány első osztályt tudnak indíta-
ni. s arról is, hogy szükséges-e a környező 
településekről gyermeket felvenni – a tör-
vényi minimumszint elérése érdekében – 
az induló első osztályba, vagy sem.

körzetközponti feladatok 

Monor Városi Önkormányzat polgármes-
teri Hivatal körzetközponti feladatai 2009. 
április 1-jétől bővülnek. a hatósági irodán 
és az építéshatósági irodán növekednek a 
feladatok. a hatósági irodán – a kistérség 
15 települése számára – a telephely enge-
délyeztetése Monor város jegyzőjének a 

Monor Városi Önkormányzat képvise-
lő-testülete megalkotta és kihirdeti az 
alábbi rendeleteit:
8/2009. sz.: Monor Városi Önkormány-
zat 2008. évi költségvetéséről és szer-
kezeti rendjéről szóló 4/2008. (iii. 01.) 
számú alaprendelet módosításáról.
9/2009. sz.: Monor Városi Önkormány-
zat képviselő-testülete szervezeti és 
Működési szabályzatáról szóló 4/2003. 
(ii. 28.) helyi rendelet módosításáról.
10/2009. sz.: a gyermekvédelmi tá-
mogatásról szóló 18/2003. (Vii. 28.) he-
lyi rendelet módosításáról.
11/2009. sz.: Önkormányzati Építésze-
ti- Műszaki tervtanács működéséről 
szóló 16/2007 (Vii. 10.) Ök. rendeleté-
nek módosításáról.

Rendeletek

Sinkovicz László, a 7. számú egyéni vá-
lasztókerület önkormányzati képviselő-
je képviselői fogadóórát tart a Monoron, 
a táncsics utcai általános iskolában, a 
következő időpontokban: 2009. április 
7-én 18 órától és június 2-án 18 órától.
 a 2. számú és 3. számú egyéni vá-
lasztókerület képviselői, Juhász László 
és Husz Enikő Judit, 2009. április 10-én, 
pénteken, 15-től 17 óráig tartanak kép-
viselő fogadóórát a kossuth Lajos álta-
lános iskolában.
 Minden választópolgárukat szere-
tettel várják!

képviselői fogadóóRa

Bár interpellációk nem voltak, néhány ren-
deletet módosítottak a képviselők.  Felte-
hetően utolsó alkalommal módosították 
az önkormányzat 2008. évi költségvetési 
rendeletét, mely szokás szerint a már elfo-
gadott átcsoportosításokat tartalmazta. a 
következő a Monor Városi Önkormányzat 
képviselő-testülete szervezeti és Működé-
si szabályzatáról szóló 4/2003. (ii. 28.) helyi 
rendelet módosítása volt. Ebben határoz-
tak arról, hogy az elfogadott rendeleteket 
a strázsa újság mellett a polgármesteri Hi-
vatal hirdetőtábláján, illetve a város hon-
lapján is ki lehet hirdetni, de a rendelet-
nek tartalmaznia kell a hivatalos kihirdetés 
módjára vonatkozó kifejezett rendelke-
zést. Hatályba lépése mindig a kihirdetés 
napja, ha a rendeletben másképpen nem 
rendelkeznek.
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Monor Városi Önkormányzat képvise-
lő-testülete következő soros ülését 2009. 
április 9-én, csütörtökön 14 órai kezdet-
tel tartja, melynek tervezett napirendi 
pontjai a következők:
1.) interpellációk
2.) Beszámoló az önkormányzat 2008. évi 
gazdálkodásáról (zárszámadás, auditálás).
3.) az önkormányzat 2008. évi belső el-
lenőrzéseinek éves ellenőrzési jelentése 
[az Ötv. 92. § (10.) bek. szerint].
4.) az önkormányzat felügyelete alá tar-
tozó költségvetési szervek éves ellenőr-
zési jelentései alapján készített éves ösz-
szefoglaló ellenőrzési jelentés [az Ötv. 92. 
§ (10.) bek. szerint].
5.) a Monor Uszoda kht. beszámoló-
ja a téli útüzemeltetésről (hóeltakarítás, 
síkosságmentesítés). a téli útüzemelte-
tés tapasztalatai.
6.) a Monor Uszoda kht. beszámoló-
ja a park- és közterület-fenntartási tevé-
kenységről.
7.) taggyűlési hatáskörben eljárva: 
Beszámoló a Monor Uszoda kht. 2008. 
évi gazdálkodásáról [a gazdasági társa-
ságokról szóló 2006. évi iV. törvény 141. § 
(2.) bek. szerint].
8.) taggyűlési hatáskörben eljárva:  
Beszámoló a Vigadó kft. 2008. évi gaz-
dálkodásáról [a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi iV. törvény 141. § (2.) bek. 
szerint].
9.) a játszóterek állapotának felülvizs-
gálata.
10.) Beszámoló a Monori rendőrkapi-
tányság 2008. évi tevékenységéről (az 
1994. évi XXXiV. törvény 8. §-a alapján).
11.) alapítványi pályázatok elbírálása.
12.) nem lakás céljára szolgáló helyisé-
gek bérleti díjának felülvizsgálata.
13.) Haszonbérleti formában hasznosított 
ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata.
14.) Bérleti formában hasznosított in-
gatlanok bérleti díjának felülvizsgálata.
15.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
16.) polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról.
 zárt ülés keretében: javaslat a neve-
lési, oktatási és közművelődési díjak ado-
mányozására.

napiRendi pontok ápRilisban
feladatkörébe kerül. a monori hivatalnak 
kell ellátni az engedélyezést és az ellen-
őrzési feladatokat is. Ez a kisebb helyeken 
nem jelent nagyobb feladatot, de az agg-
lomerációban lévő településeknél jelentő-
sen megnő – az ipartelepek létesítése mi-
att. Vecsés önkormányzata azt kérte, hogy 
olyan megállapodást kössenek, mely sze-
rint Monor város jegyzője fogja ellátni a 
feladatot. Egy státuszt Vecsés önkormány-
zata finanszíroz, vecsési kirendeltséggel. 
 az Építéshatósági iroda helyzete is ér-
dekes lesz. Egyre több település, a pénz-
ügyi helyzet miatt, nem akarja felvállal-
ni ezt a területet. Így január 1-jétől péteri 
község építéshatósági feladatai már átke-
rültek Monorra. Várható, hogy a többi ki-
sebb település is rövidesen hozzánk csat-
lakozik. az előbbiek miatt a hatósági iroda 
és az építéshatósági iroda létszámát egy-
egy fő álláshellyel a testület megemelte.
 az elővárosi vasútvonalak megállóhe-
lyeinek megközelítési fejlesztését tervezi a 
nemzeti infrastruktúra Fejlesztő zrt. Ezért 
megkereste az önkormányzatot, hogy te-
gyen nyilatkozatot, mi szerint a majdan 
elkészülő p+r és B+r parkolók és a busz-
forduló üzemeltetését, fenntartását, vala-
mint az ezzel járó költségek viselését – az 
üzembe helyezést követően – 10 év idő-
tartamra vállalja. sem a tervezéshez, sem 
pedig a kivitelezéshez nem kérnek az ön-
kormányzattól anyagi hozzájárulást.

erről is, arról is – röviden

az utóbbi időben elég sokat foglalkozott 
a képviselő-testület a Monor és környé-
ke közbiztonságáért közalapítvánnyal. ta-
valy, a közpénzek átláthatóságáról szóló 
törvény miatt kénytelen volt Szőnyi Sán-
dor képviselő lemondani kuratóriumi tag-
ságáról. Felkértek egy hölgyet, aki úgy 
tűnt, hogy elvállalja, majd visszamondta. 
Ezt követően Biácsi Antal került az elnöki 
posztra, de néhány hónap alatt úgy dön-
tött, hogy mégsem tudja vállalni. az Ügy-
rendi és közbiztonsági Bizottság elnöke, 
szőnyi sándor elmondta: a bizottság java-
solja a közalapítvány megszüntetését, bíz-
va abban, hogy Monor város közbizton-
ságáért aggódó polgárai létrehoznak egy 
ehhez hasonló alapítványt. 
 Ellátási szerződést kötött a képvise-
lő-testület az 1. számú felnőtt háziorvosi 
körzet vonatkozásában. Dr. Schmelcz Ani-
ta helyett dr. Kiss Tibor vette át a feladatot. 
Érezhetően nagyon nehéz a háziorvosi 
praxisok betöltése. Monoron a jelenlegi-
nél több háziorvosra lenne szükség – po-
gácsás tibor polgármester szerint is. 
 Bár az időjáráson csak néha-néha érez-
hető, de közeledik a tavasz, a virágzás, és 
ezzel együtt a pollenek terjedése a leve-
gőben. köztudott, hogy az allergiások kö-
rében a parlagfű okozza a legtöbb gondot, 
ezért is szabályozza törvény az irtással 
kapcsolatos teendőket. Ez – lebontva – a 

helyi önkormányzatoknak is feladatot je-
lent. a hatékony védekezés alapfeltétele 
az idejében megindított előkészítés. az 
erről szóló programtervet a testület elfo-
gadta.
 az önkormányzati intézmények 2009. 
évi tervszerű karbantartási munkáiról 
ugyancsak döntés született. a város je-
lenlegi anyagi helyzetét figyelembe véve, 
mindösszesen 20 millió forintot tudtak 
erre a célra biztosítani, ezért valóban csak 
a legszükségesebb feladatokat lehet el-
végezni.
 a gyermekek napközbeni ellátása, 
felügyelete a nyári időszakban gondot 
jelent(het) a szülőknek. az önkormány-
zat minden évben igyekszik úgy segíteni, 
hogy ne csupán felügyeletet biztosítson, 
hanem tartalmasan töltsék el a gyerme-
kek a nyári szünetet. Ezt ismét a civil szer-
vezetek, az egyházak és a város intéz-
ményeinek bevonásával szervezi meg. 
Felkérték az érintetteket, hogy 2009. áp-
rilis 15-éig tájékoztassák a polgármesteri 
Hivatalt az általuk szervezett nyári tábo-
rok időpontjairól. az intézmények veze-
tőit pedig arra, hogy programok szerve-
zésével oldják meg a gyermekek ellátását. 
különös tekintettel a civil szervezetek ál-
tal le nem fedett időszakra – 2009. au-
gusztus 1-jétől 2009. augusztus 31-éig –, 
számítva a nyári étkeztetéshez biztosított 
költségvetési támogatásra is.
 a város csak úgy tudja biztosítani a lik-
viditást, ha folyószámla-hitelkeretet vesz 
igénybe évről évre. a szerződés egy évre 
szól, ami most lejár. Hirdetmény nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárást kell le-
folytatni a számlavezető otp Bank nyrt.-
vel, ugyanazokkal a feltételekkel, mint a 
tavalyi évben. Erről is döntött a testület.

térfigyelő kamerák a városban

a továbbiakban lakás- és egyéb ingatlan-
ügyeket tárgyaltak meg, majd szóltak ar-
ról, hogy térfigyelő kamerák telepítésére 
árajánlatokat kérnek be. a város közbiz-
tonsága és az emberek közbiztonsággal 
kapcsolatos érzete meglehetősen sokat 
romlott az utóbbi időben. az a lakosság 
véleménye, hogy nincs megfelelő közbiz-
tonság a város területén. többen felvetet-
ték a térfigyelő kamerák telepítésének le-
hetőségét, ezért a képviselő-testület úgy 
határozott, hogy árajánlatokat kérnek be 
az eszközök telepítésére, valamint működ-
tetésükre. a következő ülésen döntenek 
majd, hogy kötnek-e szerződést, avagy 
másfajta pályázatot hirdetnek meg. a tér-
figyelő kamerákból érkező jelek figyelése 
kizárólag rendőr kollégáknak engedélye-
zett. amennyiben több település végez-
tet ilyen szolgáltatást, akkor az üzemelte-
tési költség bizonyos kameraszámig nem 
változik, így a költségek megoszlanának. 
a rendszer minden eseményt rögzítene a 
környezetében. Folytatás a 4. oldalon

Mezőőrök: Veres András (70/365-9980) 
Csernus Krisztián (30/549-8394).
Gyepmester: Herczig József 
(20/964-3025).
Strázsahegyi járőr: Papp József 
(70/313-4851).

közéRdekű telefonszámok



Monori Strázsa 

2009. április 1.

Ön
ko

rm
án

yz
at

i h
íre

k

4

interjúLAssAbbAn, de fejLődik A város
Pogácsás Tiborral, Monor város polgármesterével beszélgettünk a város 
helyzetéről, a  már elkezdődött és tervezés alatt álló fejlesztésekről.

záródik. a szerződést követően az utca 
egy részén megindul az építés. 24 vil-
lanyoszlopot kell áthelyeztetnünk, ennek 
engedélyeztetése folyamatban van. jövő 
év márciusáig kell a beruházást befejez-
nünk.
•  Az  Ady  Endre  úti  kerékpárút mellett  a 
járda is elkészülhet valamikor?
•  sajnos, sok járda elhasználódott az el-
múlt években, ezek javítására csak ke-
vés pénz áll rendelkezésre. idén az ady 
úti járda javítására nem kerül sor. a pető-
fi, a Bajcsy és a kistói úton tervezünk ilyen 
munkákat.
•  Látható már,  hogy mekkora  lakossági 
elmaradások vannak a csatorna-beruhá-
zás  kapcsán?  Úgy  tudom,  az  elmaradá-
sokat  is a városnak kell kifizetnie. Miből 
tudja  ezt  fedezni a  város,  és  később ho-
gyan tudja behajtani a tartozókon?
•  az úgynevezett Ltp-s szerződések fu-
tamideje most jár le. Ezek összegzése 
után látjuk majd, hogy mekkora a hiány. 
Ennek átmeneti finanszírozására már kap-
tunk ajánlatot az otp-től. akik nem fizet-
tek rendszeresen, vagy egyáltalán, azok 
tájékoztatást kapnak a hátralékról, amit 
be kell fizetniük. Ha nem teljesítik, akkor 
adók módjára kerül behajtásra a tartozás. 
szerencsére a nagy többség rendszere-
sen és pontosan törlesztett.
•  Mikor  fejeződik be a polgármesteri hi-
vatal  bővítése?  Milyen  feladatok  kerül-
nek át az új épületszárnyba?
•  a bővítés várhatóan szeptemberre fe-
jeződik be. a régi szárny belső felújítá-
sa pedig legkésőbb decemberre. az új 

szárnyba az okmányiroda és annak hát-
térirodái kerülnek. 
•  A Nemzeti  Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 
beruházásában buszforduló, P+R és B+R 
parkolók  épülhetnek,  hogy  javuljon  a 
vasúti  pályaudvar  megközelíthetősé-
ge. Ez oly módon valósulna meg, ahogy 
az  Integrált  Városfejlesztési  Stratégiá-
ban szerepel? Tehát a buszpályaudvar a 
jelenlegi  helyéről  átkerülne  a  vasútállo-
más mellé?
•  Ez egy egyszerű parkolófejlesztés, 
hangzatos elnevezéssel. Gyakorlatilag új 
parkolóhelyek kialakítása és a régiek kor-
szerűsítése történik majd meg. Ez nem 
érinti a Volánbusz végállomásait, illetve 
megállóit. természetesen úgy alakítjuk ki, 
hogy a későbbi terveket ne akadályozza.
•  Mikor költözhet a Petőfi utcai posta az 
új épületbe? Mi lesz a régi épület sorsa?
•  nehéz ma a petőfi utcában közleked-
ni, és ez még így lesz néhány hónapig, 
hiszen megkezdődik az utca átépítése, 
a posta építése pedig novemberig tart 
majd. a jelenlegi épületet a város a te-
lekért cserébe átvette. a hasznosításáról 
az év második felében dönthetünk. Gaz-
daságosan nem lehet felújítani. az ott 
megépült új házakhoz hasonló kialakí-
tás várható.
•  Milyen  pályázatokat  adott  be  a  város 
mostanában,  és milyeneket  tervez a kö-
zeljövőben?
•  sajnos, az elmúlt év nem hozott nagy 
pályázati sikereket, így megismételjük a 
régieket. Bölcsőde építése, a városköz-
pont átépítése és a kossuth iskola korsze-
rűsítése a három legnagyobb feladat. Egy 
óvoda bővítését és felújítását szintén ter-
vezzük. természetesen akkor is fogunk 
pályázni, ha megjelennek a felhívások az 
útépítésre és útfelújításra.

Papp János

Monori  Strázsa:  Lehet  már  tudni  vala-
mit arról, hogy miképp alakulnak a város 
iparűzési adóbevételei? Hogyan befolyá-
solja ez a költségvetést?
Pogácsás Tibor: Ma még nincsenek adatok 
az iparűzési adó csökkenésének mérté-
kére, de tíz-tizenöt százalékra számítunk. 
Ez már az idén érezhető lesz. a szemé-
lyi jövedelemadó-bevétel is várhatóan 
csökkenni fog, ebből az önkormányza tok 
áttételesen és egy év csúszással része-
sülnek, így ennek hatása később jelenik 
meg. a bevételek a működés fedezeté-
re éppen elegendőek, tehát a kevesebb 
adóbevételt a kiadások csökkentésével 
és egyéb bevételek növelésével kell kom-
penzálnunk. Ennél is nagyobb gondnak 
látom azt, hogy a kormány most, márci-
us végén sem tudja, milyen intézkedése-
ket vezet még be a válság miatt. 
•  Tervezik,  hogy  megfelelő  ajánlat  ese-
tén  térfigyelő  kamerákat  helyeznek  el  a 
városban. Hány kamerát és milyen hely-
színekre telepítenének?
•  sokan érzik úgy, hogy romlik a köz-
biztonság, a rendőrség pedig nem kap-
ja meg azt a támogatást az államtól, ami 
érezhetően javítana a helyzeten. Ezért 
döntött úgy a képviselő-testület, hogy 
árajánlatokat kér a térfigyelő rendszerre. 
a rendőrséggel, polgárőrséggel, bizton-
ságtechnikai szakemberekkel egyeztetve 
helyeztetjük majd el a kamerákat.
•  A Kistói úti kerékpárút kivitelezése mi-
kor kezdődik?
•  közbeszerzési eljárás keretében vá-
lasztjuk ki a kivitelezőt, ez a napokban le-

vízelvezetés, hulladéklerakás

Megkezdődött a Liliom-kinizsi utca fel-
újítása, ám kérdések merültek fel. a Lili-
om utca szűk, és nem megoldott a csapa-
dékvíz elvezetése. Balogh Imre bizottsági 
elnök elmondta, hogy tíz helyen van át-
eresz, amelyeknek a tisztítására áraján-
latokat kértek be. Ha tisztítható, akkor 
ennek a feltárása és tisztítása 4 millió fo-
rint körüli összeg lesz. a Liliom utcának 
a nemzetőr és Deák Ferenc utca közötti 
szakaszán nincs útpadka, ezért mindkét 
oldalon kiemelt szegély építése szüksé-
ges. Összességében mintegy 18 millió fo-
rint összegről van szó, ha minden átereszt 
át kell vágni. Erre az önkormányzatnak 
kell fedezetet biztosítani, mert ezek meg-
építése nélkül nincs értelme az utca asz-
faltozásának. a MŰVák iroda munkatár-
sai egyeztettek a kivitelezővel. Minden 
műtárgy megvan, melyek közül kettőnél 
biztos, hogy összetörtek az átereszek, de 

a többi működőképes. az utca egyes ré-
szén az árok az aszfalt szélén kezdődik, 
ezt feltétlenül ki kell támasztani, meg kell 
építeni. a jelenlegi helyzetben nem segíti 
a keresztirányú vízelvezetést a vízelveze-
tő cseréje, de ezt az utat az elkövetkezen-
dő években nem kell majd megbontani. 
sajnos, az északról lefolyó vizek vízelve-
zetési problémáját ezzel most nem tud-
ják megoldani. 

Hamarosan beindul a próbaüzem

a polgármester tájékoztatta a képviselő-
testületet, hogy a ceglédi hulladéklerakó-
ban rövidesen beindul a próbaüzem. az új 
lerakóba ugyanazért a költségért vihetik a 
hulladékot, mint a régibe. Hogy a végleges 
üzemmódban mennyit kell majd fizetni a 
hulladéklerakásért, az csak azután derül ki, 
hogy az üzemeltetésre kiírt közbeszerzési 
pályázat milyen eredménnyel zárul. 
  Összeállította: Nagy Lajosné

polgármesteri előterjesztések

pogácsás tibor polgármester írásban 
adott számot a lejárt határidejű testü-
leti határozatok végrehajtásáról, majd 
olyan ügyeket terjesztett elő, amelyek 
a bizottsági üléseken merültek fel, de 
nem kerültek külön napirendre. Így töb-
bek között javasolta, hogy fogadja el a 
képviselő-testület a Fidesz felajánlását 
a kossuth-szobor felújítására, valamint 
az ellopott „Eskü-szobor” pótlására. a 
március 15-i ünnepségre el is készültek 
az emlékművek. köztudott, hogy az es-
küre emelt kézfejet még tavaly ellopták 
ún. „műgyűjtők”. a Fidesz felajánlotta, 
hogy pótoltatja, de ma már nincs a he-
lyén, mert elővigyázatosságból a készí-
tő leszedte. sajnálatos tény, hogy ilyen 
lépésre van szükség. Csak megjegyzem, 
hogy az ’56-os emlékműről valaki, vala-
kik ismét „begyűjtötték” a bronzból ké-
szült zászlót.
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várja kedves vásárlóit Monoron az Ady E. u. 3-5. szám alatt 

     ÍzelÍtő árainkból:
- Sertéskaraj:  1090,-/kg
- Sertéslapocka: 1050,-/kg
- Sertésköröm:  99,-/kg
- Marhalábszár:  1390,-/kg
- Bőrős süldő:  849,-/kg
- „A” minőségű füstölt kötözött lapocka: 899,-/kg
- Hagyományos füstölésű parasztsonka 1390,-/kg

                   kedves Vásárlóink! igényeik szerint – bővülő 
              választékkal várjuk Önöket sajt-, hidegtálpult, 
        büfé és Monor legszínvonalasabb csemegepultjával!

a Sodexo,ticket restaurant és a Cadhoc 
hideg-, melegétel -utalványt egyaránt elfogadjuk!

Az

(Profi)

Ha Ön minőséget, 
korrekt, színvo-
nalas kiszolgálást 
szeretne elérhető 
áron, legyen  
a vásárlónk!

  NE FELEDJE! ÁRPÁD HENTES! 
MINŐSÉG ELÉRHETŐ ÁRON!

computeres szemvizsgálat 
 SZTK-vény beváltása

kontaktlencse rendelése, illesztése és tartozékok 
szemüvegkészítés, -javítás megvárható 

márkás szemüvegkeretek és lencsék nagy választékban

Vásárolhat bank- és egészségpénztár-kártyáVal is.

ElkészültEk
a vásárlás összegétől függően megkapható, személyre szóló

törzsvásárlói kártyák
akár 20% kedvezménnyel is

MONOR

kiss OPtikA

Monor, városi piac 14.
Nyitva tartás: 
H-P: 830-17-ig • Szo: 830-12-ig
Tel./Fax: 06-29-412-965

ElkészültEk
a vásárlás összegétől függően megkapható, személyre szóló

törzsvásárlói kártyák
akár 20% kedvezménnyel is

Monor, Monor, vvárosi piac 14.árosi piac 14.
Nyitva tartás: 

-17-ig • Szo: 830-12-ig
Tel./Fax: 06-29-412-965
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környezetvédelemMúLt, jeLen s jövendő
Rövid áttekintést bocsátok olvasóink rendelkezésére a Környezetvédelem 
Monorért Egyesület (KörMe) 2008-as tevékenységéről és a 2009-es tervekről.

ki magát. Öröm volt látni, ahogy több száz 
ember, idős és fiatal legalább egy napra 
elfeledkezett napi gondjairól, és jókedvű-
en sütött, főzött, evett, ivott, táncolt, éne-
kelt, azaz élt. itt ragadom meg az alkalmat, 
és tudatom a város lakosságával, hogy a 
körMe az idén május 1-jén rendezi meg – 
immár hatodszor – a „Civil majális”-t szo-
kásos helyén, a sportpályán. Gazdag kul-
turális programokkal, finom ételekkel, 
italokkal várjuk mindazokat az érdeklődő-
ket, akik szeretnének egy eseménydús na-
pon jól szórakozni, kellemesen kikapcso-
lódni! a későbbiek folyamán a városban 
elhelyezett plakátokról tudhatják meg a 
részleteket.
 2008-ban az utolsó, de számunkra a 
legkedvesebb akciót a faültetés jelentet-
te. a sportpálya mögötti utcában, a po-
zsonyi úti lakótelepen, valamint a krúdy 
Gyula utcában ültettünk el közel 60 darab 
hegyi juhart, illetve hársfát. Ezúton is nagy 
tisztelettel köszönjük meg az erdészet-
nek (Vadas Ferencnek) az egyébként igen 
komoly értékű, térítésmentes felajánlást. 
Biztosan ők is látják már, hogy a legjobb 
helyre került az adományuk. köszönjük 

Szabó Károly úrnak, hogy – szintén anya-
gi ellenszolgáltatás nélkül – ajándékozott 
10 darab hársfát, valamint kifúrta géppel 
a fák helyét. köszönjük az Erdőszövnek 
(Mihályfalvi Ferencnek) a fák megtámasz-
tásához szükséges faoszlopok legyártá-
sát. továbbá köszönjük a nyugdíjasoknak 
s természetesen a fiataloknak is, hogy ve-
lünk tartottak, s hogy egymás kezéből vet-
ték ki a szerszámot! s azt is, hogy mindig 
első szóra jönnek, s azzal „bombáznak” 
minket: mikor teszünk megint valamit? 
Ígérjük, lesz feladat! az idei programot rö-
videsen ismertetni fogjuk – valószínűleg e 
lap hasábjain is.
 aki többet szeretne megtudni rólunk, 
kattintson a www.körme.gportal.hu we-
boldalra!

Jávorszki György alelnök

2008 folyamán az egyesület megtartot-
ta évi rendes közgyűlését, amely egyben 
tisztújító közgyűlés is volt. Lemondott 
ugyanis az alapító elnök, Szilágyi Imre, aki-
nek tisztelettel megköszönjük azt a fá-
radtságos és eredményes munkát, amit 
az elmúlt években az egyesület érdeké-
ben kifejtett. az új vezetésben az elnök: 
Mayer Tamás földmérő mérnök; alelnök: 
Jávorszki György agrármérnök, e sorok író-
ja; titkár: Varga Péter biológia és technika 
szakos tanár.
 s most idézzük fel – a teljesség igénye 
nélkül – a 2008-ban történt eseménye-
ket! Végeztünk szemétszedést, szervez-
tünk parlagfűirtást, képviseltük magunkat 
a katasztrófavédelmi vetélkedőn, hasznos 
útmutatásokkal láttuk el a hozzánk for-
dulókat szakmai kérdésekben. a körMe 
belépett az újonnan alakult (reméljük sok-
ra hivatott) Monori Borút Egyesületbe, hi-
szen sok a közös pont, a közös gondolat, a 
jobbító szándék a két egyesület célkitűzé-
seiben. 
 tavaly is megrendeztük, és sikeresen 
lebonyolítottuk a „Civil majális”-t, ami 
mára komoly városi rendezvénnyé nőtte 

Faültetési akció 2008-ban
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Darázsi Divatáru
Német és osztrák fiatalos  

és sportos márkáink:
Kenny S.  •  Cecil

Új tavaszi kollekciónk 
megérkezett!

Divatos alkalmi és örömanya-
ruhák széles választékban!

Monor, Petőfi S. u. 8.
DarázsiDarázsiD

Német és osztrák fiatalos  Német és osztrák fiatalos  
és sportos márkáink:

Új tavaszi kollekciónk Új tavaszi kollekciónk 

Divatos alkalmi és örömanya-
ruhák széles választékban

A Petőfi utca lezárása alatt  
változatlanul üzemelünk!

Megközelítés a Kiss Ernő utcából!

Tankó-Walter és Társa Kegyeleti Kft. 
    Monor, Piac tér 39.
    Telefon: 29/413-125
    Irodavezető: Vargha Brigitta, Walter lászló
    Nyitva: hétfőtől péntekig 8-tól 16-ig

   Teljes körű temetkezési 
                                   szolgáltatás

Temetkezési kellékek nagy választéka
Halottszállítás belföldre, külföldre

Ügyelet éjjel-nappal:
06-70-9419-709 • 06-30-6615-831

Tankó-Walter és Társa
Kegyeleti Kft.

kitüntetettekkettős MárCiusi ünnep
Idén márciusban 14-én és 15-én is ünnepelt Monor város lakossága. Szombaton
a település újbóli várossá avatásának 20. évfordulóját ünnepelték az egybegyűltek. 

volt mindig; ha úgy adódott, reggeltől estig 
a bölcsődében lehetett őt látni.
 Becsületes, szerény, a munkába siető szü-
lőket mindenben támogató gondozónőként 
ismerjük. a gyermekek életkori sajátosságait 
figyelembe véve gondozta, ápolta, nevelte a 
legsérülékenyebb, legtörékenyebb korosz-
tályt. a bölcsőde jó hírnevét erősítette, min-
dent megtett munkahelyéért. számtalan 
esetben a gyermekeken keresztül segített 
a szülőknek. pályája, töretlen elhivatottsága 
példaértékű. Emberi hozzáállása, magatar-
tása, segítőkészsége, kedvessége, szerény-
sége, jó kapcsolatteremtő képessége tette 
méltóvá a díj elnyerésére.

jelentős eredményeket ért el

Marunák Ferenc, a kossuth Lajos általános 
iskola igazgatója abba az intézménybe járt 
kisdiákként, amit ma ő vezet. azután a józsef 
attila Gimnáziumban érettségizett, majd az 
egri tanárképző főiskola magyar-történelem 
szakát végezte el. közel három évtizede ta-
nít egykori iskolájában, amelynek 1998-tól 
az igazgatója is. Mind szakmai, mind vezetői 
munkája során nagy gondot fordított arra, 
hogy rendszeresen képezze magát, fejlesz-
sze tudását, ismereteit. tanári végzettségei 
mellett „C” kategóriás színjátszó rendezői 
vizsgát is tett. alapító tagja a Magyar Dráma-
pedagógiai társaságnak, s egy ideig tagja 
a monori Helytörténeti kör közművelődési 
Egyesületnek. tíz évig körzeti munkaközös-
ség-vezető volt történelem tantárgyból.
 1997-ben felkerült az országos szakértői 
névjegyzékbe – „történelem, társadalmi is-
meretek”, illetve „intézményvezetés, pedagó-
giai program” szakokból. Gyakorlati és vezetői 
tudását kamatoztatta, amikor több témában 
is módszertani füzeteket szerkesztett, melye-
ket a budapesti MoDinFo kft. ad ki, és ter-
jeszt az ország iskoláiban. a Monor Városi Ön-
kormányzat azzal is elismerte tevékenységét, 

hogy harmadszor választotta meg a kossuth 
Lajos általános iskola igazgatójává.
 Hosszú évek óta irányít eredményesen 
egy olyan iskolát, melyben – városi össze-
vetés alapján – a legproblémásabb a tanu-
lók összetétele, a családok szociális helyze-
te. Ennek ellenére jelentős eredményeket 
tudnak felmutatni mind megyei, mind kör-
zeti vagy helyi összehasonlításban – kü-
lönösen a testnevelés, a sport és az angol 
nyelv területén.
 Marunák Ferenc aktívan részt vesz a város 
közéletében. Vezetőségi tagja a Monorért 
Baráti körnek. Megalakulása óta vezeti a 
monori általános iskolák igazgatói tanácsát. 
kiemelkedő munkát végez mind a helyi, 
mind a szélesebb körű kossuth-hagyomá-
nyok ápolásában.

Minden a betegekért

Dr. Rados Mária háziorvos Budapesten, a jó-
zsef attila Gimnáziumban érettségizett ki-
tűnő tanulmányi eredménnyel, majd a bu-
dapesti orvostudományi egyetemen tanult, 
amit „summa Cum Laude” végzett el. 1968-
ban Monorierdőn vállalt körzeti orvosi állást, 
de már egy évvel később Monorra költözött, 
ahol azóta is ugyanabban a körzetben dol-
gozik mint családorvos.
 a rendszerváltás után a város első pol-
gármesterének választották. nagy tervekkel 
indult a munkának, de – politikai csatározá-
sok miatt – 11 hónap után lemondott tiszt-
ségéről, és visszatért eredeti hivatásához. 
több cikluson keresztül települési képvise-
lőként küzdött az egészségügy jobbá téte-
léért. a rendszerváltás előtt szinte minden 
megmozduláson részt vett Budapesten. 
 Ma már az unokáival és kertészkedéssel 
foglalkozik szabadidejében. Ha az életben 
bármikor adódtak és adódnak problémái, 
gondjai, nála akkor is és mindig elsődleges 
szempont a betegek szakszerű gyógyítása.
 az ünnepi ülés után a kossuth-szobor-
nál folytatódott a megemlékezés – az ady 
Úti általános iskola tanulóinak műsorával, 
az ünnepi beszéddel, majd az emlékművek 
megkoszorúzásával.

Összeállította: Nagy Lajosné

az évforduló  megünneplésére meghívást 
kaptak a volt polgármesterek, az egykori és 
a jelenlegi önkormányzati képviselők, vala-
mint a városi intézmények vezetői. a józsef 
attila Gimnázium és közgazdasági szakkö-
zépiskola irodalmi színpada színvonalas mű-
sorban elevenítette fel az eltelt húsz év fon-
tosabb, meghatározó eseményeit.
 Kovács Benő, akkori tanácselnök vette át 
1989-ben a városi rangról szóló oklevelet, így 
erről is beszélt megemlékezésében. Pogá-
csás Tibor, aki a rendszerváltás óta tevékeny 
résztvevője a város fejlesztésének mint kép-
viselő, majd alpolgármester, immár a harma-
dik ciklusban polgármesterünk. Ezen minő-
ségében köszöntötte a jubiláló közönséget. 
Őt követte Gulyás László nyugalmazott refor-
mátus lelkész, Monor város díszpolgára.
 Március 15-én, hagyományosan, ünne-
pi testületi ülésen emlékezik meg a képvise-
lő-testület az 1848–49-es forradalomról és 
szabadságharcról. Ekkor kapják meg elisme-
résüket azok a polgárok, akik többet tettek 
munkájukkal azért, hogy a város fejlődjön, 
s hogy országszerte megismerjék szűkebb 
hazánk nevét. Ebben az évben, a képviselő-
testület döntése szerint, hárman kapták meg 
a „Monorért Emlékplakett és oklevél” kitün-
tetést. Munkásságukat a következőképpen 
méltatta pogácsás tibor polgármester.

Hozzáértéssel, lelkesedéssel

Bukovszki Istvánné nyugalmazott csecse-
mő- és gyermekgondozó 1959-ben kezd-
te pályafutását, akkor még mint képesítés 
nélküli gondozónő. Munka mellett végez-
te el az állami csecsemő- és gyermekgon-
dozói képzőt. 1963-tól a volt járási szülőott-
honban, majd a bölcsődében vállalt munkát, 
ahol egészen nyugdíjazásáig dolgozott. Hi-
vatását hozzáértéssel, lelkesedéssel és szak-
mai alázattal végezte, soha nem ismert le-
hetetlent. nagyon közvetlen és segítőkész 
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    Tavaszi akciókkal

         
  várjuk Önöket!

Monoron, a Pozsonyi Lakótelepnél 
23 lakásos 

Új építésű társasházban
lakások még leköthetők 
2009. tavaszi költözéssel
A vételár tartalmazza 1 db gépkocsibeálló árát, 
mely a zárt udvarban található.
A zárt udvarban 900 m2-es pihenőkert kerül kiala-
kításra, kerékpártárolóval.

A társasház lakó- és pihenőövezetben, uszoda, óvoda,
CBA, orvosi rendelő közelében helyezkedik el.
A lakásokra forint alapú hitel THM: 7.45 % + szoc. pol. 
kedvezmény igénybe vehető.

Ügyfélszolgálati iroda: 2200 Monor, Piac tér 43.
Információ: www.monorhaz.uw.hu
Telefon: 06-30/548-5462

COSINUS Bt.
Könyvelőiroda
1992 óta a legjobb választás

Kft.-k, Bt.-k, Rt.-k 
könyvelését, könyvvizsgálatát, 
bérszámfejtését, teljeskörű  
ügyviteli szolgáltatással vállaljuk.

Telefonszám: 06 30 901 9762
                                06 30 687 5990

Mezőőrök: Veres András (70/365-9980) 
Csernus Krisztián (30/549-8394).
Gyepmester: Herczig József 
(20/964-3025).
Strázsahegyi járőr: Papp József 
(70/313-4851).

közéRdekű telefonszámok

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM

antszborturizMus
2009. március 6-án a gazdakör épületében 
tartotta meg az újonnan alakult Monori 
Bor út Egyesület a pincetulajdonosok szá-
mára szervezett előadását. a rendezvény 
célja az volt, hogy a borászattal, borturiz-
mussal foglalkozni kívánó magánszemé-
lyek, cégek, egyesületek közvetlenül megis-
merkedjenek az illetékes hatóságokkal és az 
ügyintézés folyamatával.
 az előadások 15 órakor dr. Vass Csaba (a 
pest megyei ántsz munkatársa) ismerteté-
sével kezdődtek. a tiszti főorvos úr fő mon-
danivalója: először mindenki határozza el, 
hogy milyen típusú vendéglátást szeretne 
nyújtani, és azután kezdje el a konkrét elkép-
zelésekhez szükséges engedélyek beszer-
zését. Másodikként Petrányiné Kaltenecker 
Rozália, a monori önkormányzat kereske-
delmi ügyintézője beszélt a vendéglátóhe-
lyek működési engedélyének kiadásáról. 
Végül pedig Nyeste László, kistérségi főépí-
tész ismertette a vendéglátáshoz szükséges 
parkoló területek kialakításának feltételeit.
 a szervezők sikeresnek ítélték a péntek 
délutáni programot, hiszen több mint húsz 
főből álló közönség hallgatta meg a külön-
böző hatóságok képviselőit. az előadások 
végeztével pedig kötetlen beszélgetés ke-
retében folytatódott az eszmecsere a borá-
szok és az előadók között. KA

az ady Úti általános iskola szülői 
munkaközössége és pedagógusai az 
idén is megrendezték az immár ha-
gyománnyá vált szülők-nevelők bál-
ját. a jó hangulatú rendezvény ezút-
tal is sikeres volt. 
 Ezúton szeretnénk megköszönni 
a szülőknek és a támogató cégeknek, 
vállalkozásoknak az önzetlen segítsé-
get. a bál bevételét az iskola korsze-
rűsítésére szeretnénk fordítani.
 támogatóink: az osztályok szülői 
munkaközösségei, Monor-roncs Bt. 
tonerváros, Csülök és Csülök Étterem, 
Bekker Lászó, ajtai Mineral, riMa Di-
vatáru, Vladár istván, kenyeres pál, 
kocsis pékség, Homoksori kft., Del-
ta autósiskola, Magócsi péter, Volf és 
társai Bt., Computer system, kiss op-
tika, nyerges Hotel, BÉka ajándéküz-
let, artz sándor, régió Lapkiadó, Lódi 
istván, Fagyöngy Üzletház, Gonda 
kertészet, Balku zsolt, koFa Bútorüz-
let, Hortobágyi Ferenc, Fekete sán-
dor, kovi-ker Bt., Varga Lászlóné, He-
gedűs Evelyn, Borkuckó, aranyi 
sándor.

Tóth Ágens igazgató
Balku Mariann SZMK-vezető

szülők-nevelők bálja
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Hitelbrók er
Monor

Ingatlanfedezet-alapú hitelek  (jelzáloghitelek)
Építési hitelek • Vásárlás 0% önerővel

Személyi kölcsönök minimális feltételekkel
Adósságrendezés (aktív BAR-osoknak is)

Végrehajtások kiváltása

kovács András: 06-30/618-6666
Ügyfélfogadás: hétfőtől szombatig megbeszélés alapján:

Jövedelemigazolás nélkül BAR listásoknak is!
Gyors ügyintézés, a legmegfelelőbb bank

 és konstrukció kiválasztása.

             

         Készüljön a húsvétra! Függöny- és  
            szőnyegtisztítás ingyenes háztól-házig szállítással!

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

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

Háztól házig szőnyegtisztítás, 
ingyenes szállítással

a fiatalok hibáit el kell nézni, tévednek, 
mert a fiatal kor nem gátolja a jó törek-
véseket. De bölcsen cselekszenek azok, 
akik súlyos büntetéssel zabolázzák meg 
az ifjakat, amelyek egész életüket védel-
mezhetik.” „aki vétkezik, maga ellen vét-
kezik, aki igazságtalan, magával szem-
ben igazságtalan, hiszen önmagát teszi 
gonosszá.” „az értelmes és társas életre 
született lény kára vagy java nem attól 
függ, ami éri, hanem attól, amit tesz. Ép-
pen így erényességét vagy bűnösségét 
sem az dönti el, ami éri, hanem az, amit 
cselekszik” (Marcus Aurelius).  
 az önkormányzatunk által eladott fő-
szolgabírói telekre az újhartyáni GHW 
ingatlanfejlesztő befektetőcsoport be-
ruházásában, a területfejlesztési szerző-
dés alapján történt az építkezés. a vásár-
lók kényelméért pedig a 70 parkolóhely 
megteremtése a kapcsolódó útfelújí-
tásnak a kötelezettségével (a belváro-
si rehabilitációs terv részeként). Hogy a 
telken mi épül, ez tehát elsősorban a be-
ruházótól függ: kutastól, fülkéstől, üz-
letestől. a „Belvárosi sétány” névadás is 
tőlük származik, bár ez nem hivatalos. 
Így a darabokra szedett telefonfülkéhez 
(mintegy magánvállalkozás reklámjához) 
sincs köze az önkormányzatnak. És nem 
is tűnhetne említésre érdemesnek, mert 
egy asztalos már újjávarázsolta; és ma-
gában egyébként sem nagy érték.
 De erkölcsileg van közünk hozzá ne-
künk, polgároknak. azért, hogy próbál-
juk arra ösztökélni fiataljainkat: ne kezd-
jék el rombolni a még alig elkészült vagy 
félkész újat, mert az (akár magán-, akár 
önkormányzati tulajdon) mindannyiunk 
értéke; az övék – a jövő generációjáé – 
elsősorban! És Monor újbóli várossá ava-
tásának 20. évfordulóján érdemes el-
gondolkodni azon, hogy a szép felújító, 
újjáépítő tervek csak úgy valósulhatnak 
meg, ha nem kell újabb és újabb pénze-
ket költeni a rongálások javítására.
 Ezért lehet értelme annak a kérdés-
feltevésnek, hogy: „Miért?!...” Vagy túl 
költői?

Bolcsó Gusztáv

Folytatás az 1. oldalról.
 Mert valahogy le akarták vezetni fö-
lös energiájukat. Megmutatni, hogy 
meg tudják tenni… Hogy megtehetik. 
Ezért merült fel az új udvar rendelte-
tésszerű használatával kapcsolatosan a 
feltételes mód. Valószínűleg a földszin-
ti műmárvány burkolatok is azért jöt-
tek divatba az új épületeken, mert azok-
ról talán könnyebb letisztítani a várható 
falfirkákat.
 az örök igazságok közé tartozik, hogy 
ha a rongálás első, legkisebb kezdemé-
nye megjelenik, az biztosan követőkre 
talál. „az ocsmány példa ocsmány tet-
tekhez vezet” (Szophoklész).
 s az elkövetők a törvénytől sem fél-
nek. De lehetne egyedül a félelem a visz-
szatartó erő? „ne félelemből, hanem 
kötelességből tartózkodjál a hibák elkö-
vetésétől” – írta Démokritosz. Egy óko-
ri filozófustársa pedig azt tette hozzá: 

„a törvénynél az erkölcs mindig bizto-
sabb”. „Ha nincs benned bűneidnek tu-
data, / az már elég ok mindent tenned, 
merned is” – vonta le a következtetést 
Euripidész. Csakhogy értékválságban, 
egyszersmind erkölcsi válságban, átme-
neti korban élünk manapság, amikor so-
kan bizonytalanok abban, hogy mit le-
het. Egyesek pedig azt hiszik, hogy nekik 
mindent szabad; mások kárára is.
 Vajon az új épülettömb helyén álló 
egykori főszolgabírói hivatal tekintélyes 
működése idején meg merték volna ten-
ni ezt a korabeli fiatalok? Megállapodot-
tabb történelmi időszakban, szilárdabb 
erkölcsi hagyományokon, alapokon álló 
országokban nem jellemzők ennyire a 
köztéri rongálások. a turisták ezt nem 
csak nyugaton tapasztalhatják, de pél-
dául Lengyelországban is.
 Már az ókorban is volt olyan ismert 
erkölcsi intés, ami szerint: „Bölcs belátás 
többet ér / Minden más adománynál.” 
azt is sejtették persze, hogy: „józanná 
nem tesz, csak a vénség.” De már a Krisz-
tus előtti első századból származó reto-
rikai tankönyv (rethorica ad Herennium) 
is megfogalmazta: „akik úgy vélik, hogy 

a Monori strázsa februári számának 
kékhírek rovatában számolt be egy sze-
mély halálesetéről, amelyre úgy derült 
fény, hogy az elhunyt földi maradvá-
nyaira sajnálatos módon találtak rá egy 
árokparton. azóta kiderült, hogy az ak-
kor még ismeretlen elhunyt idősebb 
kisvári pál személyét takarja, ezért a 
végtisztesség úgy kívánja, hogy néhány 
szót szóljunk róla. 
 kisvári pál 1925-ben Monoron szü-
letett, a zeneművészeti Főiskolán sze-
rezte diplomáját, vezetője volt a Monori 
Önkéntes tűzoltó zenekarnak, sok fia-
tallal szerettette meg a fúvószenét, és 
kitartóan segítette őket a képzésükben 
is. társadalmi munkájáért többször is 
elismerték. amikor nem zenélt, gépla-
katosként dolgozott, és feleségével két 
fiút nevelt föl. 
 időskori félelmei hatására 2008. áp-
rilis 14-én elindult otthonról, és 2009 ja-
nuárjáig – míg rá nem bukkantak holt-
testére –családtagjai semmit nem 
tudtak róla. Halálának pontos okát a ha-
tóságok a mai napig nem fedték fel, de 
feltételezik, hogy kihűlés következté-
ben hunyt el. kisvári pált – feltételezett 
halálának egyéves évfordulóján – 2009. 
április 14-én 16 órakor, méltó tisztelet-
adással helyezik örök nyugalomba csa-
ládtagjai a monori katolikus temetőben.

A gyászoló család nevében: Kisvári Péter

kisváRi pál emlékéRe

a szterényi józsef szakközépiskola és 
szakmunkásképző intézet alapítvá-
nya közhasznú társaság, ezért a befize-
tett adományok az adóból levonhatók. 
kérjük, az adója 1%-ának befizetésével, 
adományaival támogassa alapítványun-
kat! adószám: 18674286-1-13 Bankszám-
laszám: 10103843-53114040-00000002.

támogatásukat kéRik!
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Fogorvosi központunk 
az Airport Hotel Budapest ****  

szállodában működik, ahol kellemes  
környezetben az egyszerű fogászati  

kezelésektől a legbonyolultabb  
szájsebészeti beavatkozásig 

minden felmerülő problémájára  
megoldást kínálunk. 

Fő profilunk a fogászati implantátumok 
beültetése és a fogszabályozás. 

Ezen szolgáltatások áraiból 
áprilisban 10% kedvezményt  

biztosítunk!

Cím: Vecsés, 2220 Lőrinci út 130/a
Tel: 06/29-55-72-55
Fax: 06/29-55-72-56
Rendelési időn kívül: 06/30-601-9022
web: www.dentiimplantclinic.hu
e-mail: info@dentiimplantclinic.hu
Skype: dentiimplantclinic

MEGNYITOTTUNK!
Rendelési idő  

hétfőtől péntekig 
reggel 9-től délután 5-ig.

 Kérjen időpontot 
elérhetőségeink valamelyikén! 

    Nyerje vissza egészséges 
mosolyát Ön is!

Marianna Virágbolt
     Monor, Ady Endre utca 54.
Megnyitott Monor új virágboltja! A régi Baba bolt helyén !
Folyamatosan bővülő áruválasztékkal  
várja kedves vevőit.
•  cserepes virágok 350,- Ft-tól, 

•  vágottak már 100,- tól.

Vállaljuk koszorúk készítését, kiszállítással.
Ugyanitt Avon rendeléseket is felveszünk.
Nyitva: K–P: ½9–18  •  Szo–V: ½9–13

Érdekes néprajzi előadást tartott március 
9-én dr. Kocsis Gyula, az Eötvös Loránd tu-
dományegyetem docense, a ceglédi kos-
suth Múzeum kutatója. az ötlet a Hely-
történeti kör közművelődési Egyesület 
munkatervi programjaként valósult meg. 
a családias rendezvénynek a monori Vi-
gadó oktatóterme adott otthont. a tanár 
úr nem először járt városunkban. több-
ször tartott például előadást a Városi 
könyvtárban. s amire ő maga is szívesen 
emlékezett vissza: szakértőként közremű-
ködött az állandó helytörténeti kiállítás 
létrejöttében. 
 Hanzelik Andrea, a Vigadó ügyvezetője 
köszöntötte az előadót és a résztvevőket. 
Dr. Dobos György, az egyesület elnöke Jó-
zsef Attila verséből idézve tette fel a köl-
tői kérdést: gondolunk-e olykor százezre-
dik ősünkre s arra, hogyan élt hárommillió 
évvel ezelőtt? tudjuk-e a régmúltról, hogy 
Monoron is megjelent a bádeni kultú-
ra népe, amely a kárpát-medencében, s 
így nálunk is bevezette a földművelést, 
a búzatermelést? De itt hagyták a lábuk 
nyomát a szarmaták és az avarok; város-
központunkban pedig koraközépkori lele-
tekre bukkantak a régészek.
 Dr. Kocsis Gyula az érdeklődők figyel-
mét Monor, valamint a szomszédos hely-

ségek településtörténetének epizódjai-
val kötötte le. Elsősorban a Mária terézia 
korabeli gazdasági életre, a szőlészkedés 
fortélyaira derült fény a tudós kutatási 
anyagának ismertetésével. Ez utóbbiban 
arra a sajátos jelenségre derült fény, hogy 
miként váltotta fel Monoron a keleti-eg-
ri szőlőkultúrát a nyugati katolikus néme-
teké. nem kis eredménnyel, ugyanis az 
addigi lyukpincék helyén megszületett 
a préseket is befogadó kamrás pincefa-
lu. igazolásul megnézhettük a 18. század-
ban készült katonai térképek színes má-
solatait.
 a tények ismertetését számos kérdés, 
valamint nagyapáink visszaemlékezése-
ire utaló hozzászólás követte. a lokálpat-
rióták soraiban megtisztelte az eseményt 
Varga Jenő, az oktatási bizottság elnöke; 
Farkas Zoltán, a polgármesteri hivatal ok-
tatásvezetője; az intézmények igazgatói; a 
civil szervezetek vezetői, képviselői; taná-
rok, borászok és a helytörténeti kör tagjai. 
 Valamennyien gazdagodtunk szűkebb 
hazánk történelmi múltjának mélyebb is-
meretével, s nem feledjük józsef attila 
mottóként elhangzott szavait: „Egy pilla-
nat, s kész az idő egésze, / mit százezer ős 
szemlélget velem.” 

Pecznyik Ibolya

Helytörténetdr. koCsis gyuLA eLőAdásA
idén ünnepli újraalapításának 20. évfor-
dulóját a 842. sz. Benedek Elek cserkész-
csapat. Monor újbóli várossá avatásának 
évfordulója mellett, a város egyetlen 
működő cserkészcsapata, a 842. szá-
mú Benedek Elek cserkészcsapat is idén 
ünnepli újraalapításának 20. évforduló-
ját. Erről az alkalomról a csapat vezetése 
az idei év során méltó módon szeretne 
megemlékezni. Ezúton kérik azokat, akik 
a csapat tagjai voltak, vagy működésü-
ket munkájukkal segítették, és most sze-
retnének ehhez az ünnepi jubileumhoz 
bármilyen tárgyi vagy szellemi emlékkel 
hozzájárulni, keressék ifjabb Nagy Lász-
lót a 06-70/381-85-55-ös telefonszámon. 

Gál Zoltán

CseRkészjubileum
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emlékkereszt állítása a telepi katolikus kis-
templomnál a ii. rákóczi Ferenc által veze-
tett szabadságharc 300. évfordulójára em-
lékezve; június 15.: az evangélikus egyház 
új lelkészházának avatása; elkészül a kilátó 
a strázsa-hegyen, október 31.: a józsef at-
tila Gimnázium és szakközépiskola új tor-
nacsarnokának felavatása; elkezdődnek a 
vasútállomás felújítási munkái és az új gya-
logos aluljáró építése.
 2004: január 31.: a Városi Uszoda átadá-
sa; február: a helytörténeti kör újabb köny-
ve jelenik meg Monori életképek címmel; 
november: Monor város hivatalos honlapja 
megtekinthető a www.monor.hu internet 
címen; Bocskai-emlékhely avatása a telepi 
református kistemplomnál.
 2005: április 3.: eredményes népszava-
zás Monorierdőn a településrész leválásá-
ról; április: emléktábla avatása józsef atti-
la születésének 100. évfordulójára a józsef 
attila út elején álló ház falán; augusztus 10.: 
a kistói úti vasúti aluljáró megnyitása; szep-
tember 16.: emléktábla avatása a telepen, a 
rákóczi-emlékkereszt mellett, a ma ismert 
huszonkét monori kuruc katona névsorá-
val; a tkM sorozatnak 725. számaként je-
lenteti meg a baráti kör a monorit, Látniva-
lók címmel.
 2006: megkezdődik a kerékpárutak épí-
tése a város legforgalmasabb közútjain; jú-
nius: ünnepélyes átadásra kerül a Monori 
fények és árnyak c. helytörténeti kiadvány; 
emléktábla avatása Monor 1956-os mártír-
jainak emlékére az 1956-os emlékműnél.
 2007: február 2.: emléktábla avatása a 
szovjetunióba „málenkij robot”-ra elhur-
colt monori polgárok emlékére; június 2.: 
ünnepi hangversennyel nyílik meg a telje-
sen felújított Vigadó; Újtelep megünnep-
li születésének 100. évfordulóját a Monori 
Füzetek 20. számával; befejeződik a Műve-
lődési központ felújítása.
 2008: december: elkészül a körforga-
lom a 4. sz. főút és a kistói út kereszteződé-
sében.
 2009: január: emléktábla avatása pop-
per Ernő, nyomdaalapító és popper László, 
Monor város díszpolgára emlékére.

Marunák Ferenc

Folytatás az 1. oldalról.
 1989: a monori szakmunkásképző 205. 
sz. ipari szakmunkásképző intézet néven – 
leválva Ceglédtől – önállóvá vált; október 
23.: az 1956-os forradalom és szabadság-
harc emlékére az MDF és az Fgkp monori 
csoportjai kopjafát állítottak a főtéren.
 1990: november 5.: az ady úti iskolából 
a volt 1. sz. általános iskola felső tagozata 
kiköltözik az újonnan felavatott jászai Mari 
téri épületbe; a könyvtár és a zeneiskola át-
költözik a volt MszMp-székház épületébe.
 1991: átadják a szakmunkásképző inté-
zet új épületét az ipar utca 2.-ben; az ady úti 
iskolaépületben megkezdi működését az 
Ökumenikus (ma: ady Úti) általános iskola.
 1992: tetőtér-beépítéssel megszületik a 
szakmunkásképző modern könyvtára, lét-
rejön az esztergályos tanműhelye; októ-
ber: megjelenik a Monori strázsa, a Monor 
Városi Önkormányzat ingyenes havilapja; 
felavatják a szakmunkásképző új ruhaipari 
tanműhelyét a toldi utcában.
 1993: május 22.: a szent orbán-szobor 
avatása a strázsa-hegyen; szeptember: a 
szakmunkásképző szakközépiskolává lép 
elő mechatronikai technikusképzés indí-
tásával, s felveszi szterényi józsef nevét; 
október 22.: új tornaterem avatása a 2. sz. 
(nemzetőr) általános iskolában; november 
13.: a ii. világháború monori áldozatainak 
tiszteletére állított emlékmű felavatása.
 1994: október 7.: felavatják a szterényi 
józsef szakközépiskola és szakmunkáskép-
ző intézet új tornacsarnokát; befejeződött 
a telefon primer központ, a telefonhálózat, 
a kábeltelevízió-hálózat és a televízió-stú-
dió kiépítése; november: átadják a Monori 
Földhivatal új épületét a nemzetőr úton.
 1995: átadják a józsef attila Gimnázi-
um és közgazdasági szakközépiskola új 
könyvtárát.
 1996: millecentenáriumi emlékjel ava-
tása az evangélikus templom előtt, a hon-
foglalás 1100. évfordulójának tiszteletére.
 1997: szeptember 1.: emléktábla ava-
tása a vasútállomáson a pest–Cegléd–
szolnok vasútvonal fennállásának 150. év-
fordulója alkalmából.
 1998: a város megemlékezik Monor 

első, ismert okleveles említésének 600. év-
fordulójáról; erre az alkalomra jelenik meg 
a Monori krónika c. 600 oldalas helytörté-
neti kiadvány; a józsef attila Gimnázium 
és szakközépiskola három tanteremmel 
bővül; megtörténik a Bajcsy-zsilinszky úti 
napközi otthon új ebédlőjének és melegí-
tő konyhájának átadása; október 23.: em-
léktábla avatására kerül sor a református 
nagytemplom falán Magócsi istván, Monor 
1956-os mártírjának tiszteletére.
 1999: december: a szterényi józsef 
szakközépiskola és szakiskola épületének 
bővítése öt tanteremmel.
 2000: május: megakakul – az ország-
ban 25.-ként – a Monor környéki strázsa 
Borrend; augusztus 20.: a kossuth Lajos úti 
óvoda új (három tantermes, tornaszobával 
ellátott) épületének avatása; a millenniumi 
„angyalos” díszkút átadása az evangélikus 
templom előtt; november 2.: orbán Vik-
tor, Magyarország akkori miniszterelnöke 
átadja városunk lakosságának a millenniu-
mi zászlót; megnyitja ajtaját a Monori Vá-
rosi Helytörténeti kiállítás; november 11.: 
megkezdi adását a városi, Mtt-csatornán 
fogható Gemini televízió; a trianoni emlék-
mű újbóli felavatása a Gera-kertben; elkez-
dődik a földutak stabilizációja a városban; 
új játszótér avatása a sportpálya mellett.
 2001: augusztus: megjelenik a Monori 
arcok, sorsok, történetek c. helytörténe-
ti könyv; október 23.: 1956-os emlékmű és 
emlékpark avatása a református nagytemp-
lom mellett; december 14.: az újonnan épült 
piac- és fesztiválcsarnok átadása; befejező-
dik a városi közvilágítás korszerűsítése; a fő-
téri templomok díszkivilágítást kapnak.
 2002: befejeződik a város szennyvíz-
hálózatának és szennyvíztisztítójának épí-
tése, a bölcsőde és a városi bíróság épü-
letének felújítása, ill. bővítése; sor kerül a 
katolikus cserkészotthon avatására; ismét 
megnyílik a Vigadó felújított étterme – Mű-
vész kávéház és Művészeti Galéria néven.
 2003: február 12.: két osztályteremmel 
és egy könyvtárhelyiséggel gazdagodik 
a nemzetőr általános iskola épülete; má-
jus 3.: szent Flórián kápolna és szobor ava-
tása az ilser sörgyár épületénél; június 1.: 

Az alábbi szolgáltatásokkal 
továbbra is várjuk kedves ügyfeleinket  
hétfőtől péntekig 8 órától 16 óráig:

Dr. Biróné dr. Tóth-Zsiga Beatrix 
monori közjegyző
2200 Monor, Kossuth L. u. 71/A I. em. 1.
Tel.: 06-29-414-683, 
Megváltozott mobilszáma: 06-30/ 472-5616

elektronikus cégeljárás, cégkivonat,  
aláírási címpéldány, előzetes bizonyítás, 
szakértő kirendelése, 
hitelesítések, jogi tanácsadás, egyoldalú 
kötelezettségvállaló nyilatkozat hitelekhez, 
kölcsönügyletekhez, kölcsönszerződés, adásvétel, 
ajándék, tartási szerződés, öröklési szerződések, 
végrendeletek, végrendeletek letétbe helyezése, 
hagyatéki eljárás
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a Monor és környéke ipartestület 
2009. március 2-án taggyűlést tartott 
az iparos székházban. a rendezvény 
levezető elnöke Kampfl János volt. az 
ő irányításával valósultak meg a prog-
ramok: elnöki beszámoló és annak vi-
tája; új vezetőség jelölése; a felve-
tődött személyek körüli mérlegelés; 
titkos választás a jelöltek sorából.
 László Sándor – mint a szavazat-
számláló bizottság elnöke – hirdette 
ki az eredményt, mi szerint az új felál-
lás: elnök Balogh Péter, alelnök Kovács 
Sándorné. az elnökség tagjai: Bajári Já-
nos, Brachna Balázs, Gál Lajos, Kampfl 
János és Magócsi Pál. a Felügyelő Bi-
zottság elnöke Geszti Róbert; a bizott-
ság tagjai Bekker László és Fűri József.
 a titkosan megválasztott tisztségvi-
selők mandátuma négy évre szól, me-
lyet a taggyűlésen jelenlévő ötvenkét 
fő egyhangú szavazással jóváhagyott.

Dr. D.

ipaRtestületi híRek

a Dr. Fónyad Dezső Emlékére Vallá-
si és kulturális Célú alapítvány 2008. 
évi közhasznúsági jelentése. 2008-
ban befolyó pénzösszegek: 70 000 
Ft támogatás az önkormányzattól. 
248 800 Ft a személyi jövedelemadó 1 
százalékának felajánlásából. Felhasz-
nált pénzösszegek: 370 000 Ft ifjúsá-
gi táborok és cserkésztábor támoga-
tására. a banki költségeken és a fenti 
támogatáson kívül semmilyen egyéb 
költség nem merült fel, valamint más 
célú kifizetés sem történt az év so-
rán. köszönjük a segítségüket és az 
idei évben is várjuk felajánlásaikat az 
adójuk 1 százalékáról. adószámunk: 
18666739-1-13

Nagy László

közhasznúsági jelentés

strázsahegyCsApAtMunkA A közös CéLért
A Monori Borút Egyesület és a Monor Környéki Strázsa Borrend 
első közös, nagy megmozdulására került sor 2009. március 21-én. A 
Strázsahegyen több mint 60 önkéntes gyűlt össze a hívó szóra. 

remek gulyásleves várta a szorgos kezű ön-
kénteseket. a leveshez a jóféle marhahúst 
a Vasúti Húsbolt, a kenyeret a pékmester Bt. 
adta. az ebéd mellé természetesen bor is 
került, amit a kugel pincészet, a Megyeri-
Hanti pince és Kovács Róbert péteri borász 
biztosított. Valamennyiüknek köszönjük a 
felajánlást.
 az akció sikere a civil szervezetek egy-
re hatékonyabb együttműködésének ki-
tűnő példája. reméljük, követésre mél-
tó példa. kérünk mindenkit: értékelje a 
monoriak önfeláldozó, áldozatkész mun-
káját, és becsülje meg azzal, hogy jobban 
odafigyel környezetünkre. a strázsa nagy 
része több éve lerakott hulladéktól men-
tesült Benedek napján. ne engedjük, hogy 
ismét illegális szemétlerakó váljon belőle! 
a szemetet az arra kijelölt gyűjtőhelyeken 
helyezzük el! aki nagyobb mennyiségű, 
újonnan lerakott szemetet észlel, kérjük, 
jelezze mezőőrünknek (Veres András: 06-
70-365-9980), hogy a szükséges intézkedé-
seket megtegye, és mielőbb kézre kerítsék 
a szemetelőket.
 köszönjük a megjelent egyesületek, 
környezetbarát lakosok részvételét és aktív 
munkáját!

Kaltenecker Andrea, egyesületi titkár

Célul a városrész szemétmentesítését és 
környezetrendezését tűztük ki. a nagyta-
karítás aktualitását a borászati tanösvény 
és a turistaút közelgő átadása, valamint a 

„strázsahegyi tekerő-kavaró fesztivál” adta. 
 Délelőtt 9 órakor napos, ámde szeles 
időben, öt helyszínen kezdődtek el a mun-
kálatok. a Forráshoz vezető utat Bodor Já-
nos és Csuzi Szabolcs vezetésével tízfőnyi, 
főként a nagycsaládosok Monori Egyesüle-
tének tagjaiból álló csoport tette rendbe. a 
Vágóhídi pincéknél – kocsis jános szerve-
zésében – hat-nyolc fő szedte a szemetet. 
a szent orbán tér közelében levő pinceso-
rokat – Csernus Krisztián mezőőr segítségé-
vel – az idősebb generáció tettre kész kép-
viselői szépítették. 
 népes csapattal jelent meg a Monori 
szivárvány nyugdíjas klub és a nyugdíjas 
Vasutas klub is. a Bereki-dűlő menti erdőt 
Kugel György irányításával a Benedek Elek 
cserkészcsapat és a körMe energikus tag-
jai szabadították meg a szeméttől. a tégla-
gyári pincéknél tízegynéhányan kezdték el 
megtisztítani a rekultivált hulladéklerakó 
tetejét, majd bevetették magukat a pince-
sorok közé. Veres András mezőőr vezetésé-
vel a kövál zrt. munkatársai végeztek lát-
ványos bozótirtást a bakhátakon. a Monori 
strázsák néptánc Egyesület és a Monori 
Borút Egyesület képviselői ugyancsak se-
rénykedtek. az utak mentén heverő sze-
mét mellett tetemes mennyiségű hulladé-
kot gyűjtöttek össze az elhagyatott, romos 
állapotú pincék belsejéből is. 
 az idő közben szaladt, a szemeteszsá-
kok fogytak, a kihelyezetett konténerek 
megteltek. Így fél kettő körül abba kellett 
hagyni a munkát, amelyből a civil egyesü-
letek tagjain kívül Monor lakosai is kivették 
a részüket. a jó hangulat azonban folytató-
dott a kétszabó pincében, ahol Szabó Gyu-
la és Mayer Tamás (körMe-elnök) jóvoltából 
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masszírozás
Tel.: 06 30/ 657-7349

Móricz Zsigmond u. 18.
Fodrászat Kozmetikában

A monori rendelőintézetből ismert 

Péter János 
gyógymasszőr.

Új helyen, de a megszokott alapossággal 
várja régi és új vendégeit!

HelytörténetA MonoriAk viseLt doLgAi  Xiv.
Indiában, Kínában és Egyiptomban már évezredek óta 
ismerték a textilek mintázását, színes festését, s ez a technika 
a római hódítások nyomán fokozatosan elterjedt

helyek gyarapodtak, a segédek száma 
azonban csökkent.
 Monorra 1860 táján két kékfestő mes-
ter érkezik trencsénből. az egyik Gál Jó-
zsef, akinek Gyula fia, majd Gyula unokája 
folytatta a mesterséget 1974-ig. a má-
sik Kugel Farkas, aki 1898-ig élt. József fia 
1939-ig, Vilmos, az unoka 1969-ig végezte 
a kékfestést, illetve vásározó kereskedő-
ként is tevékenykedett.
 az 1950-es években a Monori Vegyes-
ipari szövetkezet műhelyében találjuk 
Gál Gyula kékfestőmestert, akinek kész-
letében a „kazalbabos, darázsfészkes, ló-
herés, lepkés, rózsás, üstökös, pünkösdi 
rózsás, indás mintázatú” kékfestő vászna-
iból válogathattak az asszonyok. a szom-
széd községek vásárlói egész családoknak 
vitték az előre megrendelt, megfestetett 
vásznakat. a százesztendős nyomógép 
ekkor még jól üzemelt, az ólom és rézsók 
vegyületével bekent nyomófák – melye-
ket az elődök faragtak – is tartották ma-
gukat. a munkák legszebb része a ceglédi 
kossuth Múzeum vitrinjének dísze lett.

 a második világháborút követő anyag-
hiány, a népviselet gyors változása, a ki-
vetkőzés csökkentette a kékfestés irán-
ti keresletet. a kékfestő műhelyek száma 
jelentősen megcsappant. Ma Magyar-
országon mindössze 15 mester dolgo-
zik. Monoron az utóbbi évtizedben már 
csupán a „kékforrás áruház” neve utalt a 
kékfestő múltra Gál András dédunoka és 
neje, néhai Bokros Irma jóvoltából.
 a monori Helytörténeti kör közműve-
lődési Egyesület kékfestő kiállítást ren-
dezett a Városi könyvtárban, 1998-ban. 
E sorok írójának – Kugel György (kugel 
Farkas dédunokája) közreműködésé-
vel – egész Bácsalmásig kellett elutaz-
nia, hogy a még aktív Skorutyák János 
kékfestőmester kék és aranyszínű, művé-
szien díszített darabjai tegyék gazdaggá 
Monoron a helytörténeti kiállítás anya-
gát. Feledhetetlen élmény azóta is a mű-
helyek és gépek megismerése, az egész 
műveletsor megtapasztalása: miként 
lesz egy fehér vászondarabból pl. csodá-
latos abrosz!
 az ünnepélyes megnyitón találkoztak 
az egykor Monoron tevékenykedett kék-
festő családok utódai. nevezetesen Gál 
József dédunokája, Gyula (aki akkor még 
kékfestőként dolgozott); az ükunoka, dr. 
Gál Gyula ügyvéd feleségével, Vadász Ad-
riennel – ők kékfestő népművészként is te-
vékenykedtek Dunaföldváron –, valamint 
a Monoron élő Gál András és családja. a 
másik ágról pedig Kugel György feleségé-
vel, Margit asszonnyal és Krisztina leányá-
val. Érdekes és hasznos beszélgetés részt-
vevői lehettek a – szép mesterségből 
csupán ízelítőt adó – kiállításra kíváncsi 
vendégek. a múlt felidézésével, a népmű-
vészeti értékű mintakincs szépségeivel, 
változatosan díszített kékfestő vásznak-
kal gyönyörködtettük a látogatót. 
 Megnyugtató, hogy e kékfestő anya-
gok megújulását az iparművészek és a 
népművészek műhelyei megteremtették, 
és ma is fenntartják.
 Forrás: Pest Megyei Levéltár Bp.; Domon-
kos Ottó: Kékfestők Bp., 1971

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

a batikolás módszere, amely folyékony 
viasszal zárja le a szövet nem festendő fe-
lületeit, összekapcsolódott a dúcnyomás 
technikájával, amely fedőmassza felhor-
dására volt alkalmas. a kettő egyesíté-
se, valamint az indigócsáva alkalmazása 
eredményezte a kékfestést. Európában 
széles körben elterjedt, s egyre nagyobb 
szerepet kapott a falusi lakosság kultúrá-
jában.
 az első magyarországi festőcéh város-
közi szervezetként jött létre: Lőcse, Eper-
jes, igló, késmárk mesterei 1608-ban tár-
sultak. a „kékfestő” kifejezés első írott 
említése 1770-ből való. az iglói mester-
remek 1785-ben 36 rőf lenvászonból állt 
(egy magyar rőf, más szóval sing = 63 cm). 
az 1830 körüli időben a középnagyságú 
műhelyek évi 1000 darab mintázott vé-
get termeltek (a vég 15 és 40 méter hosz-
szúságú lehetett). a hazai műhelyek kö-
zül – 1840-ben – az óbudai Goldberger 
109 munkással dolgozott. Magyarorszá-
gon 1884-ben az önálló kékfestők szá-
ma 338, a segédeké 1351. később a mű-

A minta és az eredmény
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zsarukA toLvAjság jegyében
Válság van, halljuk, látjuk a médiában, a kormány a bukás szélén, családok 
feje felől házakat, garázsukból autókat visznek el a bankok, mivel nem 
tudják a törlesztő részleteket fizetni, munkahelyek ezrei szűnnek meg.

retlenek több alkalommal ellopták hozzá-
tartozója sírjáról a gyertyákat és a virágo-
kat. az ember nem azért jár ki az elhunyt 
családtagokhoz, hogy azon mérgelődjön, 
hogy idegenek újra és újra fájdalmat okoz-
nak neki, legyen ez a nyugodt gyász helye! 
jó, persze, tudom, ne legyenek illúzióink, az 
emberek nem fognak megváltozni.

gátlástalanul

Ha már a változásnál járunk, egyre riasz-
tóbb esetek fordulnak elő ebben a viszony-
lag csendes városban. Új divat kezd kialakul-
ni a környéken, nem csak Monoron, hanem 
a közelmúltban Gyömrőn is vakmerőbbek 
lettek a bűnözők. Előbb nézzük azt az ese-
tet, amely Monoron történt március 10-én 
délután. a járőr a szokásos körútját járta, né-
zelődtek a zsaruk a kocsiablakon, viszony-
lag nyugalmas szolgálat volt. Egészen addig, 
amíg a jókai utca végén meg nem látták, 
hogy a profi hátsó kerítésén négy szorgal-
mas fiatalember üdítős rekeszeket pakol 
kifelé. nem szokványos módja ez a szállí-
tásnak, kíváncsiak lettek tehát, hogy vajon 
miért nem a főkapun törté-
nik ez a munka. Mire azonban 
odaértek volna hozzájuk, a 
kvartett fürgén beugrott egy 
jobb sorsra érdemes Lada sa-
marába és menekülőre fogta 
az ügyet. a szovjet ipar csúcs-
terméke azonban nem egy 
Hummer, tehát hamar el is 
akadt a szántóföldön. a négy ajtó egyszerre 
pattant fel, és mind a négy oldalról egy-egy 
lelkes akadályfutó ugrott ki. Ekkor már a zsa-
ruk szinte bizonyosra vették, hogy nem akar-
nak velük beszélgetni, viszont ők nem tettek 
le arról, hogy közelebbről is megismerked-
jenek. Hívták tehát a kollégákat is, hogy be-
cserkésszék a menekülőket. nagy lótás, fu-
tás után végül a lihegő csapat egy helyre 
tömörült, a kapitányságon kezdték kibo-
gozni a szálakat, de érdekes módon a szálak 
egyre gubancosabbak lettek, mivel a négy 
elfogott jottányit se engedett abból az állás-
pontból, hogy ők nem loptak semmit, nem 
pakoltak semmit, és csak azért menekültek, 
mert nem volt jogosítványuk. az ilyenkor 
szokásos házkutatásnál se került elő semmi 
érdekes, ha csak az benzines kanna és gu-
micső nem, ami azt jelzi, hogy a benzinkút 
nem szerepel a benzinbeszerzési célpontok 
közt, sokkal inkább tartják jobb megoldás-
nak azt, ha más autókból szívják le az üzem-
anyagot. Ezen felül felmerült még néhány 
más balhé is, melyek vizsgálatra szorulnak, a 
társaság felét a bíróság előzetes letartózta-
tásba helyezte. 

terrorvilág

nem tartják tehát veszélyesnek a nappa-
li időpontokat korunk tolvajai, de szintúgy 
nem tartják veszélyesnek azt sem, ha akkor 
mennek házakat, ingatlanokat kirámolni, 
ha a tulajok otthon vannak. Hihetetlennek 
tűnik, de már több alkalommal esett meg, 
hogy a legrosszabb brazil sorozatot meg-
szégyenítő módon álarcos emberek hatol-
nak be a lakásokba. nem régen Gyömrőn 
a vagyonvédelmi cég diszpécsere keltette 
fel az alvó háziakat, és figyelmeztette őket, 
hogy a riasztórendszer működésbe lé-
pett. a megzavart bűnözők elmenekültek 
és nem esett komoly baj, Monoron, márci-
us 11-én viszont olyan házat találtak isme-
retlen tettesek, ahol nem volt riasztó. a 77 
éves idős férfi egyedül aludt otthon, mikor 
hajnalban arra ébredt, hogy rátörték az aj-
tót. álljunk meg egy percre és érezzük át 
azt, amit ő érezhetett. azt mondják, haj-
nalban alszik az ember a legmélyebben, 
ebből a mélyalvásból arra ébredni, hogy 
két álarcos, nagydarab férfi betöri az ajtót 
és megtámad minket, nem az az élmény, 
amit át szeretnénk élni. a halálra rémült 
idős férfinek pedig nem csak ezt kellett át-
élnie, hanem azt is, hogy megkötözik, és a 
házat feltúrják. Mire gondolhat ilyenkor az 
ember? kiszolgáltatva, megkötözve, két-
ségek közt, hogy életben hagyják-e vagy 
megölik, mint nemrég Marika nénit? nem 

ismerhetjük, de elképzel-
hetjük azt a félelmet. aztán 
a két rabló talált 70 ezer fo-
rintot és otthagyták a férfit, 
aki ki tudta magát szabadí-
tani és át tudott menni a ro-
konaihoz segítségért. Fél az 
ország, és sokszor olyantól 
is félnek egyesek, amelyek 

nem is léteznek. Most ne csak a miskolci 
pánikra gondoljunk, amikor a helyi cigány-
telep lakói kaszára, fejszére, szamuráj kard-
ra kaptak fantom bőrfejűek miatt, ez év nő-
napjának estéjén Monorra is befutott egy 
hívás, miszerint a telep környékén gárdis-
ták gyülekeznek. az ügyeletes tiszt azon-
nal járőröket küldött a helyszínre, akik bo-
lyongtak a nagy monori estében, még a 
jelzett házhoz be is csöngettek, mert sem-
milyen gárda tagját nem találták. a házból 
se jött elő senki, így tehát néhány perc ke-
resgélés után feladták és tették tovább a 
dolgukat. Felmerül a kérdés, hogy így fo-
gunk élni ezen túl? kérdezősködtem ille-
tékeseknél, akik elmondták, hogy a gáz és 
riasztófegyverek iránt egyre nagyobb a ke-
reslet. az emberek nem érzik magukat biz-
tonságban, de ha elindul a felfegyverkezés, 
abból előbb-utóbb tragédiák származhat-
nak. nemrég valaki megrótt, hogy én itt 
amerikát akarok. nem akartam akkor se, 
és nem akarok most se, de lehet, hogy jön 
magától is. akkor pedig visszasírjuk még a 
mai állapotokat. 

Sipos Tamás

Egy ismerősöm szerint az a hagymázas jö-
vőkép, amelyet annak idején a Mad Max 
című filmtrilógiában láttunk Mel Gibsonnal, 
egyre reálisabbnak tűnik. Egzisztenciák vál-
nak semmivé, változik minden, egyesek sze-
rint amit most élünk át, az maga a harmadik 
világháború. Egy dolog azonban nem vál-
tozik, jelesül a tolvajok lopási kedve. Lop-
nak ők rendületlenül, függetlenül a benzin-
ártól, az Euro aktuális árfolyamától, a BUX 
index ingadozásától. polgártársaink pedig 
továbbra sem ügyelnek sokkal jobban in-
góságaikra, néha szinte felkínálják azok ré-
szére, akiknek igazából nem is kellene felkí-
nálni, hisz vinnők ők e nélkül is. 

Már az óvodában is

Mikor gyermekkorú leszármazottainkat 
nagy nehezen felveszik az óvodába, aho-
vá büszke szülőkként terelgetjük be őket 
megőrzésre és lelki, valamint fizikai fejlesz-
tés céljából, nehezen hinnénk, hogy ott 
éppúgy előfordulnak bűncselekmények, 
mint máshol. a katona utcai óvoda egyik 
csemetéjének szülője se úgy indult el oda, 
hogy onnan már távoztakor táskátlanul kell 
mérgelődnie. az őrizetlenül hagyott tás-
kát, benne néhány ezer forinttal és az ira-
tokkal ismeretlen valaki azonban elvitte, jó 
okot adva arra, hogy a meglopott sértett 
a jövőben még kevésbé bízzon meg ezen-
túl embertársaiban. a strázsahegy tovább-
ra is célpontja azoknak, akik nem verítékes 
munkával akarják megszerezni a minden-
napi innivalót. a tavaszi nap-éj egyenlőség 
napján, vagy, ahogy az idősebbek emlékez-
nek, a dicsőséges 133 nap ünnepén, vagy, 
ahogy még jobban ismerik, a tanácsköztár-
saság kikiáltásának évfordulóján, azaz már-
cius 21-én fényes délben galád kezek nem 
átallották feltörni a hegy egyik pincéjét. Fel-
tehetően nem is gyalog lehettek, mert száz 
liter bort elég nehézkes kézben elcipel-
ni. Vagy nagy muri volt kilátásban, vagy el-
adásra szánhatták. Mindenesetre a tulajdo-
nos biztos, hogy nem azért dolgozott vele 
annyit, hogy idegenek fogyasszák el. a te-
mető, ahová az embert azért kísérik ki utol-
só útjára, hogy ott nyugalmat és békét ta-
láljon, szintén nem tabu a tolvajok számára. 
szerencsére, most nem törtek, zúztak, ron-
gáltak, csupán egy kerékpár kormányán ha-
gyott táskát vittek el, amiben valami érthe-
tetlen okból ötvenezer forintot hagyott a 
tulajdonos. Ha már ennyi pénzt visz ki va-
laki a temetőbe, legalább ne hagyja szabad 
prédának egy olyan városban, ahol a feldo-
bott ötforintos se ér többet földet soha. a 
sírokat így sem hagyták érintetlenül, egy 
sértett arról tett bejelentést, hogy isme-

„Nem akartam 
akkor se, és nem 

akarok most se, de 
lehet, hogy jön

magától is.”
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VagyonvédelemAz én HázAM Az én várAM
Régi magyar mondás ez, és kifacsarva a szóviccet, nem csak 
monda az, hogy a MONDÁS járőrök rendőrökhöz méltó 
szigorral lépnek fel azokkal szemben, akiket tetten érnek. 

éber diszpécserek és még éberebb szak-
emberek állnak készenlétben. a házam a 
váram, írtuk a cikk elején, habár tudjuk, 
hogy sajnos szaporodnak azok az esetek, 
mikor hívatlan látogatók ténykedését kell 
tapasztalnunk ezekben a várakban. job-
bik eset, ha este fejvakarva nézhetjük in-
góságaink helyét, a beszakított ajtót, be-
tört ablakot, hiszen ezek pótolhatók, de 
ha a látogató testi épségünkre, életünk-
re tör, abból helyrehozhatatlan tragédia 
is származhat. Mindezek azonban meg-
előzhetők azzal, ha felkeresik a Mon-Da 
munkatársait, és megkeresik a számukra 
legmegfelelőbb vagyonvédelmi módo-
zatot! Higgyék el, mindenki megtalálhat-
ja a pénztárcájához illő verziót! az a havi 
néhány ezer forint kiadás pedig nagyon 
sok bosszankodástól és kellemetlenség-
től kímélheti meg Önöket. Maradjon a 
bosszankodás és kellemetlenség a tolva-
jok osztályrésze. azoknak a tolvajoknak, 
akiket a riasztó szirénája, villogása zavart 
meg áldatlan tevékenységük során, vagy 
a néma riasztó jelzésére kiérkező járőr 
dörgedelmes szavai szakították félbe iz-

zasztó, ám jövedelmező munkájukban. 
 Így volt ez Maglódon a sport büfénél, 
ahová egyszerre érkezett ki a Mon-Da 
járőre a maglódi rendőrőrs munkatársai-
val, és kollegális egyetértésben tudatták 
az elkövetővel, hogy egyrészt nem he-
lyes, amit tesz, másrészt ők vannak túl-
erőben. nem is volt ezen vita, az eljárás 
megindulhatott a maga útján.
 Gyömrőn a tolvajok talán valami tit-
kos, mágikus csodaszert akartak találni 
az ország nehéz helyzetére, mikor beha-
toltak a Boszorkánykonyha nevű szórako-
zóhelyre, persze zárás után. a békaháj és 
varjúmáj között turkálhattak nagy elán-
nal, mikor megzavarta őket a járőr. Még 
azt is hihették, hogy maga Harry potter 
jelenhetett meg előttük. nagyobb ellen-
állás itt sem volt, rövidesen a gyanúsított 
kihallgatási jegyzőkönyvét böngészhet-
ték a gazdagodási bájital receptje helyett. 
a következő állomáson, Vecsésen krimi-
be illő módon, álarcos férfiak törtek be. 
jellemzően nem amatőrök voltak, hiszen 
az ott alvó háziak nem ébredtek fel a mo-
toszkálásra, őket a Mon-Da diszpécse-
re keltette fel álmukból, elmesélve nekik, 
hogy ne csodálkozzanak, ha a fürdőszo-
bába botorkálván az állólámpa mellett 
találnak néhány Batmant is. Ezzel párhu-
zamosan a járőr is rohant a helyszínre, de 
sajnos, mire odaértek, az álarcosok kere-
ket oldottak. a riasztó tette a dolgát és 
riasztott, ezért sem sérülés, sem komo-
lyabb kár nem keletkezett. Egy monori 
borozóban szintén a Mon-Da riasztója 
jelezte a központba, hogy behatolás tör-
tént, ment is a szolgálatos sebesen, ám itt 
is elmenekültek az elkövetők az éktelen 
szirénasivításra. Előbb azonban még vol-
tak szívesek, és alaposan belenéztek az 
ipari kamera lencséjébe, ezért rövidedel 
a cselekmény után már saját szavaikkal 
mesélhettek az esetről. 
 nyilvánvaló tehát, hogy a riasztó rend-
szerek – sajnos – lassan egyre jobban 
hozzátartoznak életünkhöz. ne haboz-
zanak, keressenek szakembert, aki segít 
Önöknek. nem lehet elvárni a leterhelt, 
decentralizált, morálisan frusztrált rend-
őrségtől, hogy minden portára objek-
tumőröket állítsanak. tegyünk mi is vala-
mit értékeink, családunk védelmében!

Sipos Tamás (X)

tehetik ezt javarészt azért, mert valóban 
aktív rendőrökből áll a vagyonvédelmi 
cég állománya. Mikor annyi vita folyik ar-
ról, hogy a rendőrök milyen másodállást 
vállalhatnak, megnyugtató, hogy ebben 
a másodállásban ugyanazt a hivatást űz-
hetik, amelyre amúgy is felesküdtek. az 
ügy praktikussága pedig az, hogy a rend-
őr bármikor szolgálatba helyezheti ma-
gát, tehát ha kivonuláskor nyakon csípi 
az enyves kezű, válságsújtott, miniszter-
elnök nélkül maradt állampolgárt, akkor 
rögvest intézkedhet is, vagyis rendelke-
zésére állnak mindazok a kényszerítő esz-
közök, amelyek munkája során egyéb-
ként is. tolvajként nem egészséges hát 
nekirontani a kiérkező járőrnek, miután 
közölte, hogy ő rendőr, mert ugyanolyan 
hivatalos személy elleni erőszaknak mi-
nősül, mintha egy egyenruhában lévő 
zsaru fejét akarná beverni. a Mon-Da kft. 
egyre több ügyféllel rendelkezik, bizo-
nyítva azt, hogy munkájuk során a meg-
rendelők sokkal nagyobb biztonságban 
érezhetik magukat, mivel tudják, hogy a 
bekötött riasztó vonalának másik végén 

Kisebb üzletek, 
családi házak riasztórendszere 
kiépítéssel most összesen:

 52000,-
Ft+áfa*

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

AZ AKCIÓS CSOMAG HORDOZHATÓ PÁNIKGOMBOT 
IS TARTALMAZ, MELLYEL GYORS SEGÍTSÉGET KÉRHET!
*A kedvezményes ár csak távfelügyeleti szolgáltatás  együttes megrendelésével érvényes!
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bővítési 
lehetőség!

Vecsési ügyfélszolgálati iroda: 2220 Vecsés, Fő út 180. 
Tel.: 29/355-886 • E-mail: technika@mon-da.hu  
Távfelügyeleti központ: Tel.: 29/413-111, 06-1/204-5878 • 
 e-mail: biztonsag@mon-da.hu
Budapesti ügyfélszolgálati iroda: 1149 Budapest, Angol u. 77.
tel.: 06-1/688-0192 • www.mon-da.hu

Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda:Vecsési ügyfélszolgálati iroda: 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 2220 Vecsés, Fő út 180. 

Vagyonvédelem

éber diszpécserek és még éberebb szak-éber diszpécserek és még éberebb szak-éber diszpécserek és még éberebb szak
 házam a 

váram, írtuk a cikk elején, habár tudjuk, 
hogy sajnos szaporodnak azok az esetek, 
mikor hívatlan látogatók ténykedését kell 
tapasztalnunk ezekben a várakban. job-
bik eset, ha este fejvakarva nézhetjük in-
góságaink helyét, a beszakított ajtót, be

zasztó, ám jövedelmező munkájukban. 
Így volt ez Maglódon a sport büfénél, 

Ha kell, öt perc alatt a helyszínre érkeznek
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Renáta pizzéria
Szeretettel várunk minden kedves vendéget!

Kínálatunk:
• Pizza
• Csülkös cipó
• Kemencés sült
• Hamburger
• Melegszendvics
• Hot-dog
• Kávé, capuccinó
• üdítő és szeszesitalok.

Monorierdő Szabadság utca 13.  •  Tel: 06/20-465-8353 
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig 12-től 22-ig

Szeretettel várunk minden kedves vendéget!

••
••
••
••
••
••
••
••

Az ételek fatüzelésű kemencében készülnek. 

olyan témákat, eseményeket dolgoz föl, 
amelyek elsősorban a monori és a 29-es 
telefonkörzet településein élő lakosokat 
érdeklik. 
 a Gemini televízió elmúlt kilenc éve 
alatt több ezer műsorszám látott napvilá-
got. Említésre érdemes tény, hogy szinte 
minden jelentős politikust megszólaltat-
tak. a teljesség igénye nélkül – alfabeti-
kusan: Dávid Ibolyát, Deutsch Tamást, Fo-
dor Gábort, Gyurcsány Ferencet, Kuncze 
Gábort, Medgyessy Pétert, Orbán Viktort, 
Thürmer Gyulát vagy Varga Mihályt. köz-
életi személyiségek, művészek, a köny-
nyűzenei élet szereplői is szép számmal 
fordultak meg a kossuth Lajos utcai stú-
dióban. nem csupán a Gemini televízió, 
de Monor város történetében is a leg-
nagyobb népszerűségnek örvendő, a 
legtöbb embert megmozgató esemény 
kétségtelenül az évente megrendezett 
regionális – két éve pedig már pest me-
gyei – „ki mit tud?” néven ismert kulturá-
lis program. az ötletgazda s a közvetítés 
kézben tartója egyaránt sipos tamás stú-
dióvezető-főszerkesztő.
 a rendezvény előzményének a haj-
dani „Monori májusi napok” keretében 
meghirdetett városi ki mit tud? tekint-
hető, melyet – ugyancsak sipos tamás 
kezdeményezésére – 1999-től kistérsé-
gi, majd 2000-től regionális szintűvé ter-
jesztettek ki. a minden év április–május 
hónapjában megrendezett regionális ki 
mit tud? mára már országos ismertségű 
tehetségkutató versennyé nőtte ki ma-
gát, mely az ezredforduló óta közel tíz-
ezer fiatalnak adott bemutatkozási és 
szereplési lehetőséget. különös bele-
gondolni abba, hogy azokból a fellépők-
ből, akiket az első években láthattak a 
nézők, többen, a saját területükön, már 
sikeres előadók. s éppen a monori szín-
pad nyújtotta számukra a világot jelentő 
deszkát. Mások pedig saját gyermeküket 
terelgetik a művészet egy-egy ága felé, 
hogy néhány év múlva megmérettesse 
magát a ki mit tud? zsűrije előtt. 
 sokan felfigyeltek erre az országban 
egyedülállóan „maratoni”, 6-8 órás elő-

Folytatás az 1. oldalról
 kevesen lehetnek, akik ne látták vol-
na valamelyik műsorát a Gemini televízi-
ónak, vagy ne találkozott volna helyi ren-
dezvényeken a stúdió valamely éppen ott 
forgató kollégájával. Mert a jövőre egy 
évtizedes fennállását ünneplő Gemini te-
levízió immár ugyanúgy hozzátartozik a 
városhoz, mint a strázsa újság, a néptánc 
együttes vagy a monori pincefalu. 
 amikor 2000 nyarán Sipos Tamás veze-
tésével megalapították a stúdiót, minde-
nekelőtt olyan nevet szerettek volna adni, 
mely nemcsak jól hangzik és könnyen 
megjegyezhető, de valamiképpen jel-
lemzi is az ott dolgozókat. nos, mivel az 
akkori kollégák nagy része az ikrek jegyé-
ben született, így a csillagjegy latin nevét, 
a Geminit választották. az elmúlt kilenc 
évben közel félszáz munkatárs fordult 
meg hosszabb-rövidebb ideig a tévénél, 
akik közül ma már többen országos csa-
tornánál dolgoznak. a stúdió minden év-
ben lehetőséget ad kommunikáció sza-
kos egyetemisták, főiskolások számára is, 
hogy a diplomájukhoz szükséges gyakor-
lati idejüket letöltsék, ill. tudásukat meg-
szerezzék. 
 Egy helyi televíziónak nem tiszte, nem 
is lehet feladata versenyre kelni az or-
szágos kereskedelmi vagy közszolgá-
lati csatornákkal – sem nézettség, sem 
felszereltség, sem a műsorok mennyi-
sége szempontjából. a lehetőségekhez 
képest azonban igyekszik a minél szé-
lesebb közönség objektív és pontos tá-
jékoztatására a fontos helyi események-
ről. a közszolgálati jellegű műsorokban 

adásfolyamra, és annak a Gemini televízió 
által közvetített élő adására. a résztvevők 
évről évre színvonalasabb produkciókkal 
lépnek föl a művelődési ház színpadán, 
melyeket a tévénézők 43 településen 
egyenes adásban kísérhetnek figyelem-
mel. nemcsak az iskolák, a gyerekek, a 
bemutatkozni vágyó tehetségek, hanem 
a nézők is izgatottan várják az áprilisban 
kezdődő vetélkedőt. nemegyszer a kör-
zeten kívül élő családtagok, rokonok, is-
merősök is eljönnek Monorra, hogy a 
helyszínen vagy a televízió előtt szurkol-
hassanak szeretteiknek. 
 persze egy ilyen méretű rendezvény 
megszervezése – és annak élő közvetíté-
se – több hónapos előkészületet, nagyon 
pontos szervezést és igazi csapatmunkát 
igényel. 2005-ig a művelődési központ 
munkatársai, jelenleg pedig a Vigadó kft. 
kiváló szervezői, valamint a Gemini tele-
vízió 15 fős stábja dolgozik azon, hogy 
mind a verseny, mind a tévéközvetítés 
gördülékenyen menjen. az adásidőt a 
UpC telekom biztosítja. 
 jó érzés tudni, hogy az országos keres-
kedelmi botrányshowk  és a szánalmas 
napi sorozatok helyett a Monoron és kör-
nyékén élő emberek április és május há-
rom hétvégéjének öt napján a kulturált, 
színvonalas szórakozást választ(hat)ják 

– a pest megyei ki mit tud? szereplőivel 
és a Gemini televízióval. Hívunk, várunk 
minden bátor fiatalt az idei találkozóra – 
szép élményt és sok sikert kívánva!

Nagy Renáta 

E-mail: geminitv@monornet.hu,  
Telefonszámok: 06-29/413-511, 

06-20/936-2543, 06-20/984-4447
Adások a upc képújság csatornáján: 

szombat 17 óra • hétfő 15 óra • péntek 22.30
Reklám- és referenciafilmek  

készítése az Ön igényei szerint.
a GEMINI TELEVÍZIÓ  

az ÖN médiakapcsolata!

2200 Monor, Kossuth L. u. 88/a
Levélcím: 2200 Monor-2. Pf. 8.

A Gemini Televízió csapata
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Kétszobás
53 m2-es

erkélyes lakások eladók

Monoron
a Petőfi u. 6. szám alatt

(a posta mellett)

azonnali beköltözéssel.
Érdeklődni lehet a 
06-20/9228-267-es

telefonszámon.

MEMO HOBBI ÁllatElEdEl
és fElszErElés szaküzlEt
Kutya, macska, rágcsáló, papagáj, tavi- és akváriumi hal, 
valamint galambeledelek és felszerelések szakáruháza. 

PRÉMIUM KUTYAELEDELEK SZÉLES VÁLASZTÉKA EGY HELYEN!

MEMO HOBBI Állat
és f

MEMO-FOOD Kft. 
Tel./fax: 29/411-050

Nyitva tartás 
a nyári időszámítás 

ideje alatt:
Hétfő–Péntek: 730–1900 

Szombat: 730–1400  

Vasárnap: zárva

Monor 
Ady Endre út 47-49.

Támogatók
ághné Gergely sarolta, ajtai Laura, árvai árpád, B&k 
szolgáltató és kereskedelmi kft., Balatoni Mátyás 
(rotech kft.), Balogh imre (Vi-Ba kft.), Barta tiborné 
(mézeskalácsos), Bekker és Bekker kft., Bódi Fe-
renc (sportreklám kft.), Bóka józsef (Gomba), Bóka 
józsefné (Gomba), Bokros károly (aGro-Mark kft.), 
Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesület, CiB Bank 
zrt. (Monor), Computer system Bt. (Monor), Czeglédi 
György, Demkó krisztián (taksony), Demmel Wolfram, 
dr. rácz Gyuláné, dr. Babinszki György, dr. Berényi 
zoltán (BE-ko-MED kft.), dr. Burzuk Valéria, dr. Bük-
ki Veronika, dr. Dobos György, dr. Dudás Lilian, dr. ja-
kab Csaba, dr. kereszturi imre, dr. kéri andrás, dr. kiss 
György, dr. kovács andrás, dr. Miklós László, Monori 
zsidó alapítvány, dr. Misuth Gábor, dr. Müller Mária, 
dr. páczi antal, dr. pálfi zsuzsanna és Vígh andrás, dr. 
poncz Lajos, dr. raffay istván, dr. Vass Csaba, dr. zöldi 
Lajos, dr. zsédely Ferenc, Erdőmester szövetkezet 
Monor, Erdőszöv zrt. (pilis), Földi károly és neje (Föld-
fém kft., Vecsés), Gábor attila, Gál ács kft., Gál Valéria 
(sportreklám kft.), Garami tiborné (ambrósia kht.), 
Giricz péter (FÜ-Gi trió kft.), Gosztola Gábor (Vasad), 
Gulyás László (lelkipásztor), Hadák jános, Hanzelik 
Lajos és családja (an-da Bt.), Hégely péter, Horváth 
katalin, id. Mihályi sándorné, ifj. Mihályi sándor, illés 
Gyula (iller Bt.), jánosovits Miklósné, jávorszky attila, 
jávorszky attiláné, józsef attila Gimnázium és szak-
középiskola (Monor), juhász sándor (Monorierdő 
polgármestere), kafka istván (nyerges Hotel kft.), 
kajos istván, kaldenekker László és radnits teréz, 
kampfl jános (Hungránit Bt.), kása józsef (tészta-
ipari és alkatrész Gyártó kft.), kecskés péter (ke-tech 
kft.), kerbor kft. (Monorierdő), kiss optika (dr. rácz 
Gyuláné), kiss sándorné, kocsis pék sütőipari kft., ko-
vács autóház kft., kovács Béla (Fór Bt.), kovács Mária 

adományozókA zongorA táMogAtói

(tabac), kovács pál (Hyexx kft.), kovács sándor (ang-
lia), kriskó andrás, kugel György, kugel Györgyné, 
kugel krisztina, Laza istván, Lovass sándor (piramis 
2200 kft.), Magócsi pál, Magyar kálmán, Mihályfalvy 
istván (pilis), Mihályi andrás, Mihályi sándor, Mikla-
ker kft., Monor Hegyessy Lions Club, Monor kör-
nyéki strázsa Borrend, Monor Városi Önkormány-
zat, Monorért Baráti kör, Monori Gazdakör, kossuth 
Lajos általános iskola dolgozói, Monorierdő község 
polgármesteri Hivatala, Mszp Választási iroda, nagy 
László és társa kft., nagycsaládosok Monori Egyesü-
lete, nyeste László, orbán jános (Carmon kft.), ordasi 
Ernőné, ordasi Margit, ordasi sára, paning sütőipa-
ri és kereskedelmi kft., paracelsus Gyógyszertár Bt., 
pecznyik ibolya, plavecz László (korzet kft.), pogá-
csás tibor, poszpischil anna-Mária, práczki péter (pp 
Connection kft.), rágyánszki pál, reibach jános (jó 
Mester kft.), riMa Divatáru, sasinszki katalin, sintár 
Bt., sipos ágnes, sipos tamás, sipos Edit, sverige-
Wood kft. (Ludányi tüzép), szabó károly és Berna-
dett, szabó László (100 Forintos Bolt), szánthó keres-
kedőház kft., szemők György, sziklai kinga, szilágyi 
GsM kft., szládik Marcel, szládik zóra, szuchy Lóránt 
(Carmon kft.), tóth Béni, tóth Gábor (toFi Bt.), tóth 
László, tóthné Fiel Mariann, UpC Magyarország kft. 
(Monor), Vass józsef, Viczkó istván, Vigadó nonprofit 
kft., Virág utcai patika, Vitéz László (Homoksori kft.), 
Vladár Lajosné (Virág ajándék), Vladár Miklós és tár-
sa kft., Weld kft.
Közreműködő támogatók:
Dr. ambrózi andrás ügyvéd, dr. papp Lajos szívse-
bész, Magócsi regina és Magócsi norbert, Mocsá-
ri károly zongoraművész, Monori zeneiskola, pólus 
László gordonkaművész, régió Lapkiadó kft., szilágyi 
Diána, szontagh Márton gordonkaművész, a Vigadó 
nonprofit kft. dolgozói.

A "Zongorát a városnak" adománygyűjtő akció szervezője, a Monor 
Hegyessy Lions club, valamint a Vigadó Nonprofit Kft. és a Monor 
Városi Önkormányzat ezúton is köszöni a támogatásokat!

Előző számunkban az otp Ltp-és csa-
torna-beruházással kapcsolatos hitel 
előtakarékossággal kapcsolatos szám-
adatok hibásan jelentek meg. Helyesen 
a következők: „a szervezés időszakában 
az otp nyrt.-vel megegyeztek abban, 
hogy egy olyan konstrukciót alakítanak 
ki, hogy Ltp elő-takarékosság formájá-
ban 131 328 forintot fizet be a lakos 96 
hónap alatt. az állam negyedévente 
hozzátette az állami támogatást + a ka-
matot, így jött össze a 201 405 Ft.”

helyReigazítás

a szterényi józsef szakközépiskola és 
szakiskola a 2009/2010. tanévben felvé-
telt hirdet érettségivel záródó esti tago-
zatra, valamint érettségi utáni szakkép-
zésben a következőkre: mechatronikai 
műszerész, gazdasági informatikus, 
marketing és reklám ügyintéző. 10. év-
folyam utáni szakképzés keretében: bú-
torasztalos, villanyszerelő, pincér, élel-
miszer és vegyi áru eladó szakmakrákra.
jelentkezés: 06-29-413-822-es telefon-
számon, munkanapokon 8–15 óráig.

felhívás

Nyelvtudás nélkül 
                  is lesz munkád?!

30% ÁRENGEDMÉNY 
MINDEN BEINDULT  
NYELVTANFOLYAMUNKRA,
CSAK ÁPRILIS 13-IG! 

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13085505 • Intézményakkreidtáció: AL-1936
Programakkreditációs lajstromszám: PL-1742

A 
HE

LY

I N
YELVISKOLA

PAROLE

A L E G K Ö Z E L E B B  H
OZ

ZÁ
D

Parole® nyelviskola & nyelvvizsgahely 
Monor, Kiss E. u. 3. •  tel.: 20-562-1023, 29-411-598 
 www.parole-nyelviskola.hu • e-mail: parole@enternet.hu

• Intézményakkreidtáció: AL-1936
Programakkreditációs lajstromszám: PL-1742
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 www.parole-nyelviskola.hu • e-mail: parole@enternet.hu www.parole-nyelviskola.hu • e-mail: parole@enternet.hu
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A legolcsóbban és a leggyorsabban!
MEGlEpETéSEK hElyETT

 06-70/3-595-595 
Diákoknak és nyugdíjasoknak igazolvány 

felmutatása után óriási kedvezmény!

Másolók, multifunkciósok értékesítése, bérbeadása.
Nyomtatókazetták, tintapatronok forgalmazása.

Színes másolás, nyomtatás (A3-as is).
Nyomtatás, laminálás, spirálozás.

www.tonervaros.hu
Cím: 2200 Monor, Petőfi u. 16 • Tel: 06-30-687-2142

Hanzelik Andreával, a tábor főszervezőjé-
vel beszélgettünk.
Monori Strázsa: Honnan jött a tábor ötlete?
Hanzelik Andrea: Gyakorló szülőként én is 
két kamasz fiút nevelek, és sokszor prob-
lémát jelentett a nyári időszakban a gye-
rekek felügyelete. több alkalommal talál-
koztam már szülőként és a munkám során 
is ehhez hasonló ajánlattal. Mivel a Viga-
dóban, az elmúlt másfél évben – a kiállítá-
soknak és a heti foglalkozásoknak köszön-
hetően – jó kapcsolatot sikerült kialakítani 
az alkotókkal, a művészekkel, őket kértük 
fel a táborban való közreműködésre.
•  Ezek szerint több művész várja az érdek-
lődőket a táborban?
•  igen. Egyrészt olyan alkotó művészeket 
kértünk fel, akiknek volt kiállítása vagy kon-
certje nálunk. a közös nevező kiállítás-so-

rozat közönségdíjasára, a Csokonai-díjas 
Koday Lászlóra; Simorka Sándor grafikus és 
szobrászművészre, Gallai Attila zeneszer-
zőre gondoltunk. Másrészt pedig a heten-
te rendszeres foglalkozásokat tartó szak-
körvezetőinknek ajánlottuk a lehetőséget: 
vegyenek részt tervünk megvalósításában. 
Kiss Adél festőművész, a rajz szakkör vezető-
je; Vereczkei Gabriella, a MErLot társulat – 
felnőtt színjátszó csoport – vezetője; a strá-
zsák néptánc Egyesület vezetői és a Monori 
Dalkör tagjai egyaránt igent mondtak.
•  Festészet,  rajz,  tánc,  zene,  színjátszás. 
Valóban színvonalas kínálatnak tűnik. Mi-
lyen  időrendi beosztást képzeljenek el az 
érdeklődők? 
•  naponta 8 és 17 óra közé szerveztünk 
programokat. Minden napot két részre 
osztottunk, az ebéd előtti, illetve a délutá-

ni időszakra. a fenti művészek mindegyi-
ke egy-egy ilyen félnapos foglalkozást fog 
tartani. például lesz egy olyan nap, mikor 
délelőtt néptánc, délután agyagozás és 
gipszezés szerepel terveinkben. a művé-
szeti programok mellett sor kerül sporto-
lásra a városi uszodában; egész napos ki-
rándulásra szentendrén, a skanzenben. 
•  Mikor lesz a tábor, és milyen további in-
formációkat kell tudniuk a szülőknek?
•  a tábor július 13-tól 17-ig tart. a részvé-
teli díj 15 ezer forint, mely magában fog-
lalja a napi két étkezést – tízórai és meleg 
ebéd –, az uszoda és a kirándulás belé-
pőit, továbbá a foglalkozáson felhasznált 
anyagok költségeit. természetesen gon-
doltunk a nehezebb helyzetben lévő csa-
ládokra is. testvérek esetén csak egy teljes 
részvételi díjat kérünk, a további részvétel 
12 ezer forint fejenként. részletfizetési le-
hetőséget is biztosítunk. jelentkezni ápri-
lis 24-ig lehet, és ekkor kérünk 5 ezer forint 
előleget. Bővebb felvilágosítást kaphat-
nak elérhetőségeinken: a 06-29/413-212-es 
telefonszámon, a www.vigadokft.hu hon-
lapon és a vigado@vigadokft.hu e-mail cí-
men – Mészáros Andreától. 

Gál Zoltán

nyári programMűvészeti nApközis tábor
Lassan a tavasznak is vége, s közeledik az iskolai időszak befejezése. Sok 
szülőnek fejtörést okoz(hat), hogy milyen módon oldja meg gyermeke 
elhelyezését a nyári szünidőben. Erre a problémára igényes megoldást 
kínál a Vigadó Kulturális és Civil Központ, mely – idén első alkalommal – 
egyhetes napközis tábort szervez a képző- és alkotóművészetek jegyében. 

2009. március 3-án, Gyömrőn került meg-
rendezésre a versmondó verseny megyei 
fordulója. Vác, Budapest, Cegléd, Gyömrő 
és Monor városokból, több iskolából is ér-
keztek gyerekek. 
 a monori nemzetőr általános iskola 
speciális tagozatát – egyben Monort – öt 
diák képviselte: Balogh István nyolcadik, 
Kenéz Anett hetedik, Plesóczki Nándor ne-
gyedik, Kis Klaudia és Kis Szilvia harmadik 
osztályos tanulók. a két felsős petőfi sán-
dor-verssel (a nép nevében, Föltámadott 
a tenger…) készült, az először szereplő 

alsó tagozatosok pedig tavaszi témával 
(ki kelti fel a tavaszt?, nyitnikék, Hóvirág) 
érkeztek.
 Balogh István utoljára indult ezen a ver-
senysorozaton, és a legszebb előadással 
búcsúzott. iskolatársai és a megmérette-
tés többi résztvevője számára követendő 
példa lett. Még eredményhirdetés előtt 
többen gratuláltak versmondásához, és 
további sikeres szereplést kívántak neki. 
a megilletődött diák mosolyogva fogadta 
az első helyezésért járó oklevelet, az elis-
merő szavakat, a jutalomkönyvet. 

 a gyerekek felkészítő tanárai: Manevné 
Walter Krisztina, Szilágyi Máté, Tóth Ágnes, 
Vámos Ágota és Szász Zoltánné voltak. a 
speciális tagozat pedagógusai köszönik 
pistinek a nagyszerű teljesítményt, anett-
nek, nándinak, klaudiának és szilvinek pe-
dig a bátor kiállást.

Harmath Károlyné

oktatásversMondóverseny gyöMrőn
Az Értük-Velük Egyesület idén is meghirdette a „Tavaszköszöntő 
felfénylő szavak” című országos szavalóversenyt – értelmileg 
és tanulásban akadályozott gyermekek számára. 
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• SZTK-vények beváltása 
•  Női, férfi, gyermekszemüveg-keretek nagy 

választékban
•  Szemüvegkészítés, - javítás azonnal,  

10 perc alatt
• Hoya, Zeiss, Essilor márkájú szemüveglencsék 
•  Vékonyított, törhetetlen, felületkezelt, 

fényre sötétedő, bi  fokális multifokális és 
más egyéb speciális, számítógépes munká-
hoz hobbihoz való lencsék

•  Napszemüvegek, nagyítók, szemüveg 
kiegészítők, tokok, láncok stb.

• Kontaktlencse ápoló szerek forgalmazása

SZEmüVEguTalVáNyoK aZ ÖN álTal KérT 
ÖSSZEgbEN SajáT magá NaK éS SZErETTEi réSZérE.

EGÉSZ ÉVBEN VÁLTOZÓ LENCSEAKCIÓK!
SZEMÜVEGKERETEK MÁR 700 Ft-TÓL!

NYUGDÍJAS- ÉS GYERMEKKEDVEZMÉNYEK!
AJÁNDÉK KIEGÉSZÍTŐK! 

(Vásárlási értéktől függően változó)

SZOLÍD KöRNYEZET, ALACSONY ÁRAK 
– NÉZZEN BE, ÉRDEMES!

Aktuális Akciók!
Fényre sötétedő, progresszív és monitor előtti 

munkához va ló lencséket és szemüvegkereteket 
vásárolhat most nálam jelentős kedvezménnyel!  

részletek az üzletben!

2200  moNor , balassi bálint u. 1. i. em. 105.
Tel. : 06 29/411-558,   06 30/9619-706 
www.iriszoptik.hu • SciENNET termékpartner

• SZTK-vények beváltása  SZTK-vények beváltása 
•  Női, férfi, gyermekszemüveg-keretek nagy 

választékban
•  Szemüvegkészítés, - javítás azonnal,  

10 perc alatt
• Hoya, Zeiss, Essilor márkájú szemüveglencsék 
•  Vékonyított, törhetetlen, felületkezelt, 

fényre sötétedő, bi
más egyéb speciális, számítógépes munká-
hoz hobbihoz való lencsék

•  Napszemüvegek, nagyítók, szemüveg 
kiegészítők, tokok, láncok stb.

• Kontaktlencse ápoló szerek forgalmazása

ÖSSZE

EGÉSZ ÉVBEN VÁLTOZÓ LENCSEAKCIÓK!

Nyitva: 
H-P 8.15–13.15-ig 
és 14.15–17.00-ig

Tel. : 06 29/411-558,   06 30/9619-706 
www.iriszoptik.hu • SciENNET termékpartner
Tel. : 06 29/411-558,   06 30/9619-706 
www.iriszoptik.hu • 

2200  moNor , balassi bálint u. 1. i. em. 105.
Tel. : 06 29/411-558,   06 30/9619-706 
2200  
Tel. : 06 29/411-558,   06 30/9619-706 

irisz oPtikA
A szAkorvosi reNdelőiNtézetbeN

egészségPéNztári 
és bANkkártyás 

fizetési leHetőség!

Nyitva: 

IRISZ

OPTIKA

Április 6. 17 óra – Vigadó emeleti galéria
„közös nevező” – simorka sándor szob-
rász, grafikus, éremművész kiállításának 
megnyitója. a belépés díjtalan.
Április 7. 15 óra – Vigadó, díszterem
Helytörténeti előadássorozat Vi.: selmeczi 
Lajos evangélikus lelkész előadása: 1939-
2009 – 70 éves a Monori Evangélikus Gyü-
lekezet temploma
Április 8. 15 óra – Művelődési Központ
Húsvéti kézműves foglalkozás. tojásfestés, 
tojásmozaik készítés, csipesz nyuszi készí-
tés. az eszközöket a Vigadó kft. biztosítja. 
kifújt tojást hozzatok magatokkal! Belépő-
jegy: 400 Ft.
Április 8. 17 óra – Művelődési Központ
Mese Mátyás királyról. a tihanyi vándor-
színpad előadása. Belépőjegy: 1000 Ft
közös belépőjegy: 1200 Ft (kézműves fog-
lalkozás és színházi előadás).
Április 9. 18 óra – Vigadó, díszterem 
aMt (alkotó Muzsikusok társasága) na-
pok. 2009 nyitó hangversenye irodalom-
mal. a Gallai Attila elnök által vezetett tár-
saság zeneszerző tagjai közül Gallain kívül 
Bolcsó Bálint, Fehér György Miklós, Hajdu Ló-
ránt, Mérész Ignác, Rékai Iván, Szánthó La-
jos és Szendi Ágnes egy-egy rövid zeneműve, 
Bátki Fazekas Zoltán versei, Csepregi György 
és Forgács Éva írásai hangzanak fel.  közre-

működnek monori művésztanárok: Albert 
Gabriella, Vajda Szilárd és Slama György, a 
Monori zeneiskola hegedű tanszakának 
növendékei, a zeneszerzők, Horváth Ildikó 
zongoraművész és a Vigadó Merlot társu-
latának tagjai. 
Április 18. – Vigadó, díszterem
Bogányi Gergely kossuth-díjas zongora-
művész koncertje a Lions Club szervezé-
sében. Műsoron: Brahms, Bach és Chopin 
művek. Belépő: 1900 és 900 Ft.
Április 17-18-19. – Művelődési Központ

pest megyei „ki mit tud?” 
– selejtezők. a műsort a 
Gemini tv élő egyenes adás-
ban közvetíti a UpC  Magyar-
ország kft. támogatásával.

Április 25. – Művelődési Központ
pest megyei „ki mit tud?” – elődöntő. a 
műsort a Gemini tv közvetíti.
Április 28. 15. – Vigadó, díszterem
Helytörténeti vetélkedő.
Május 1. 19 óra –Művelődési Központ 
Don Giovanni – zenés játék. Ősbemutató a 
Budapesti Utcaszínház előadásában.
Belépő: 500 és 800 Ft
Információ, jegyrendelés:
a 06-29/413-212-es telefonszámon, vagy a 
vigado@vigadokft.hu e-mail címen. Hon-
lap:  www.vigadokft.hu 

programA vigAdó ápriLisi AjánLAtAi
a Monori Mentőállomás dolgozói kö-
szönetüket fejezik ki mindazoknak, 
akik valamilyen formában támogatták 
a mentőállomás jótékonysági báljának 
megrendezését.
 kérjük, támogassák továbbra is a 
Monor és környéke Mentésügyéért 
alapítványt adójuk 1%-ának felajánlá-
sával. adószám: 18668827-1-13

jótékonysági bál

Várjuk azokat, akik szívesen festenek 
tojásokat, és megosztanák velünk, 
könyvtári közösségünkkel azokat az is-
mereteiket, amelyeket őriznek.

nagymamák unokákkal, szülők gye-
rekekkel, vagy bárki elkészítheti díszes 
húsvéti tojását a tavaszi szünet első 
napján, a nagyhéten, csütörtökön dél-
előtt 10 órától a könyvtárban.

kérjük, legkésőbb április 6-ig je-
lezzék részvételi szándékukat, hogy 
egyeztetni tudjunk, és felkészüljünk a 
kellékekkel!

Őrizzük a monori tojásfestő hagyo-
mányokat! Őrizzük értékeinket!

tojásfestés a könyvtáRban
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Még mindig 5 perc volt hátra, de végre 
újra megnyugodtak a lányok. remekül vé-
dekezve tartották az eredményt, majd az 
utolsó 2 percben egymás után 5 támadó 
lepattanót szedve, a Gyöngyös térfelén tá-
boroztak le. Végül rácz Hanna triplájával 
65-74-re nyertek az nB i/B-ben is szereplő 
Gyöngyös otthonában.
 13. forduló: Monor sE–albertirsa sE 
74-48 (17-10, 16-9, 25-9, 16-20). Monor, 
57 néző. Vezette: Mádi, Miklósi. Büntetők: 
(10/14) 71,43%, ill. (8/21) 38,09%. Monor sE: 
Rácz Hanna (19/9), Kovács Bernadett (2), Né-
meth Ágnes (20), Szűcs Rita (12), Mészáros 
Andrea (8). Csere: Nagy Anikó (4), Kaári Zsó-
fia (2), Magócsiné N. Katalin (2), Kocsis Ágnes 
(5/3). Edző: Kecsmarik András. Csak az volt 
a kérdés, mennyivel nyer gárdánk, amely-
ben bemutatkozott kaári zsófia, akit ép-
pen az asE csapatából igazoltunk.

MAgAbiztos győzeLMek
12. forduló: Gyöngyös si–Monor sE 65-74 
(20-21, 14-23, 19-20, 12-10). Monor sE: Ko-
vács (15), Németh (16), Szűcs (10), Mészáros 
(14), Kocsis (6/6). Csere: Rácz (10/6), Nagy (3). 
Edző: Kecsmarik András. 
 Bajnoki csúcsrangadó a javából; az 
első és a második összecsapása Gyöngyö-
sön. a hazai nézők ezt nem így gondol-
ták; mindössze 3 néző szurkolt a hevesi 
aranyért. a monori keménymag azonban 
útra kelt, és hazai pályát biztosítva segí-
tett az MsE-nek.
 a lányok átérezték a mérkőzés tétjét, és 
végig vezetve arattak magabiztos győzel-
met. a találkozó 34. percében, igaz 63-66-
ra zárkózott fel a Gyöngyös, de a mezőny 
egyik legjobbja, Kovács Bernadett kosara 
azt jelezte: a gödörnek vége (63-68). Ez a 
legjobban Rácz Hannát nyugtatta meg, aki 
a lehető legjobbkor szórt egy triplát (63 - 71). 

Monoron, forgalmas helyen, 
a vasútállomás közelében 
25m2-es üzlethelyiségek 

kiadók!
Telefon: 06-30/548-9882

kosárlabdaközépen
kosárlabda, nB ii. 20. forduló: Monor–
Óbudai kaszások 69-61 (21-19, 15-15, 18-
14, 15-13). Vezette: Nagy L., Hegedűs R. 
Monor: Kovács Péter (21/6), Gedei Tibor 
(17/15), Csuba Attila (13/3), Nagy Sándor 
(10/3), Stalter Endre (7), Nagy András (1), Gaj-
dos Zoltán, Szabó Bálint. Büntetők: (14/26) 
53,84%, ill. (4/9) 44,44 %.
 Csapatunk végig vezetve nyerte meg 
a nagyon fontos mérkőzést, hazai pályán. 
a sok kihagyott büntetőt remek 3 pontos 
dobásokkal feledtette. Ezzel a Monor a 9. 
helyen áll a 14 csapatos bajnokságban.
 áprilisi mérkőzések: 3-án 18 óra 45 perc-
kor: Monor–MaFC (szterényi csarnok), 18-
án 18 órakor: Dunaharaszti–Monor sE, 24-
én 18 óra 45 perckor: Monor–12 karátos 
iskola.

A sportrovatot összállította: Szalai Zsolt

Úszás

lyen végzett. Eredményeink: Bokros Blan-
ka 50 m hát 2., 100 m mell 7., 200 m gyors 
2.; Botka Dóra 50 m hát 7., 100 m mell 3., 
200 m gyors 3.; Városi Brigitta 200 m hát 
9.; Bacskai Attila 50 m hát 5., 100 m mell 
7., 200 m gyors 3.; Bokros Belián 200 m pil-
langó 2., 200 m vegyes 7.; Ponyi Péter 200 
m hát 4., 200 m mell 1., 200 m gyors 3., 
200 m vegyes 3.; Séllei Gergő 200 m pillan-
gó 4., 200 m hát 7., 200 m gyors 2., 200 m 
vegyes 2.

utánpótlás kupa

Március 14-én, az utánpótlás kupa ii. for-
dulóján az 1999-ben születettek és az an-
nál fiatalabb gyermekek álltak rajthoz. a 
LEn-ponttáblázat alapján a legeredmé-
nyesebb versenyzőnek járó kupát Bacskai 
Attila, a Monor sE versenyzője vehette át. 
Eredményeink: Bokros Blanka 400 m gyors 
1., 50 m mell 2.; Botka Dóra 400 m gyors 1., 

HároM versenyen is nyertek
pest megyei csapatbajnokság

Február 28-án Vácon zajlott a pest me-
gyei csapatbajnokság ii. fordulója. sajnos, 
az idén egybeesett a hódmezővásárhelyi 
tavaszváró nemzetközi úszóversennyel, 
ezért a csapatot csak két fő képviselte. 
Eredményeik: Bacskai Csilla 100 m pillan-
gó 3., 200 m gyors 4.; Leé Ádám Tamás 100 
m mell 2., 100 m gyors 2., 200 m hát 3.

tavaszváró  
nemzetközi úszóverseny

Február 28-án, Hódmezővásárhelyen ke-
rült megrendezésre a hagyományos ta-
vaszváró úszóverseny. közel 30, köztük 4 
román és 1 szerb csapat 640 versenyző-
je állt rajthoz. az igen hosszú versenyen 
úszóink derekasan helytálltak, és sok 
egyéni csúcs született. Csapatunk ösz-
szesen 11 érmet szerzett, s ezzel a 10. he-

50 m mell 2.; Botka Anita 400 m gyors 4., 
50 m mell 7.; Bacskai Attila 400 m gyors 2., 
50 m mell 2.; Ponyi Patrik 50 m pille 5., 50 
m hát 6.

gyergyák Magda 
emlékúszóverseny

Március 14-én, Egerben került sor a már 
hagyományos Gyergyák Magda úszóver-
senyre. Eredményeink: Séllei Gergő 400 m 
gyors és 200 m vegyes 1.; Ponyi Péter 400 
m gyors 4., 200 m vegyes 2.

8-11 évesek országos 
úszóversenye

2009. 03. 15-én székesfehérváron rendez-
ték meg a 8-11 évesek úszóversenyének ii. 
fordulóját. a Monor sE csapatát 4 fő képvi-
selte. Eredményeik: Botka Dóra 200 m pille 
3., 200 m vegyes 5., 200 m gyors 4.; Botka 
Anita 100 m hát 5.; Városi Brigitta 200 m ve-
gyes 8., 100 m mell 6.; Bacskai Attila 100 m 
hát 2., 200 m vegyes 4. és 200 m pille 2.

Gránit és márvány sírkövek,
 egyéb termékek nagykereskedelmi áron az importőrtől.

20/2cm-es ablakpárkányok 3000,- Ft/m-től
gránit fejkövek 30 000,- Ft/db-tól
gránit síremlékek 125 000,- Ft/garnitúrától

Gránit és márvány sírkövek,Gránit és márvány sírkövek,Gránit és márvány sírkövek,

Mystique stone
investMent group

web: www.granitsirko.hu
Telefon.: 30/431-5858

 Ft/garnitúrától
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 18. forduló: Bp. Honvéd–Monori sE 5-0 
(3-0), Bozsik stadion, műfüves pálya, 100 
néző. Gólok: Maróti (16. p.), Rivera (22. p.), 
Langer (24. p.), Fritz (75. p.), Horváth L. (87. 
p.). az első félidő 16. és 26. perce között 
3 gólt is kapott csapatunk, ezután hiába 
támadott ki, a fővárosiak kontrákból fölé-
nyessé tették győzelmüket.
 áprilisi felnőtt bajnoki mérkőzések: 
5-én 16 órakor: szolnok–Monor sE, 11-én 
16 óra 30 perckor: Monor sE–algyő, 19-
én 17 órakor: kiskunfélegyháza–Monor 
sE, 25-én 17 órakor: Monor sE–Újbuda.

eddig vegyes eredMénnyeL

        

 Monor, AvAr u. 31. 

29-415-129

Nagy választékkal és kedvező árakkal 
várja Önt az új Katica Kávéház!

Sütemény már 110 Ft-tól.
Torták: 10 szeletes: 2400 Ft-tól, 16 szeletes: 3500 Ft-tól.

Üdülési csekket és étkezési 
utalványt is elfogadunk!
Hidegtál megrendelhető!

nB iii. alföld csoport, 16. forduló: FC 
Dabas–Monor sE 3-2 (0-1). Gólszerzők: 
payeta petro a 17. (0-1), Dannyis attila az 
57. (1-1), Lendvai krisztián az 58. (2-1), Csi-
kós Ferenc a 64. (2-2), piros Gábor a 73. 
percben (3-2). remek kezdés után, em-
berhátrányban esett szét az MsE játéka, 
és végül vereséggel kezdte a tavaszi sze-
zont.
 17.  forduló: Monor sE–jászapáti 1-1 (1-0) 
Gól: Simon Zsolt. Óriási mezőnyfölény el-
lenére az egy lövést kapura eresztő se-
reghajtó végül pontot rabolt Monortól.

Szekcionált garázskapuk  
gyártása, szerelése.
Nyíló-, toló-, úszókapuk  
automatizálása és kivitelezése.

Nyílászárók gyártása Monoron
Portalu Kft. Monor, Péteri úti major

Alumínium és műnyag ajtók és ablakok
Üvegfalak, télikertek gyártása és szerelése
Helyszíni felméréssel, rövid határidővel

Teljes körű hitelügyintézés!

Tel.: 06-30-544-3817
          06-29-412-871 (műhely)

automatizálása és kivitelezése.

(műhely)
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niel 85.), Kovács Gábor, Rajna Tamás, Albert 
Gergő, Herbály Gábor, Tabányi Richárd, Kür-
tösi Richárd (Temesvári Zsolt, 66. p.), Micsu 
Károly (Benkó Ádám, 77. p), Hajdú Krisztián, 
Paput Norbert. sárga lap: Kui Roland (65. 
p.), ill. Paput Norbert (59. p.). kiállítva: Budai 
Imre (77. p.). 
 a „nyitó” fordulóban vereséget szenve-
dett U19-es csapatunk, pedig a 77. perc-
ben emberelőnybe kerültek a srácok. a 
hajrában mégis a hazaiak lőtték a győztes 
találatot.

jóL induLtAk A fiAtALok
U13 közép „C” csoport: Monor–tököl 4-0 
(4-0) Monor: Balogh, Kaszanyi, Cselovszki 
(Varga 35. p.), Sziklási, Erdélyi, Kovács (Gyu-
lai, 49. p.), Kiss (Zsíros, 35. p.), Sárai, Tóth, Ka-
szab (Hegedűs, 35. p.), Szabó. 
 U15: Monor–tököl 4-1 (0-0). Mindkét 
csapatunk remek helyzetkihasználással 
nyert, az U13 továbbra is az nB ii élén ta-
nyázik.
 U16: jászapáti–Monor sE 1-2
 U19: jászapáti–Monor sE 1-0. Monor 
sE: Kajli Tamás, Benkó István (Szenyán Dá-

FociMiCsodA nők!
női labdarúgás: Győzelem bajnokságon 
kívül. Örömmel közöljük, hogy női csapa-
tunk a BLsz 3/4 pályás bajnokságában sze-
repel tavasszal, sajnos versenyen kívül, a 
visszalépő Hegyvidék csapata helyett.
 tavaszi nyitó forduló: Monor sE–
angyalföldi si 4-3 (1-0, 1-2, 2-1) Monor, 
50 néző. Vezette: Marton Tibor. Monor sE: 
Manev Fanni, Pirót Teréz, Kiss Anna, Burján 
Nóra, Burján Adrienn, Kucsera Zsanett, Fe-
kete Szandra, Szikora Szandra, Fűri Móni-
ka, Falvai Ildikó, Rákosfalvy Kitty, Gecserné 
Papp Enikő. Edző: Nagy László.
 a végig óriási akarattal játszó női csa-
patunk megérdemelt győzelmet aratott 
a bajnokságban 7. helyen álló angyalföl-
di si felett. Góljainkat Burján Nóra (3) és 
Rákosfalvi Kitty szerezte. Csapatunk így 
minden 2. héten hazai pályán, éles mérkő-
zésen bizonyíthat. 

 

Monor és Vidéke
TakarékszöVeTkezeT
közel 50 éVe sTabil alapokon!
Nálunk az Ön pénzügyi problémáira 
is van megoldás!

Várjuk Önt  *Monoron, Ecseren, Maglódon, *Üllőn, *Sülysá-
pon, Mendén, Vasadon, *Gyömrőn, *Vecsésen, Nyáregyházán, 

Úriban és Budapesten a *XVIII., XVI. és *VI. kerületben
 www.monor.tksz.hu

SzélES kÖrű tErMékkíNálatuNkkal 
álluNk rENdElkEzéSérE:

• Megtakarítások • Befektetések • Nyesz számla
• Lakossági és vállalati hitelek forintban és devizában
• Bankszámlavezetés forintban és devizában*
• Nyugdíjasoknak számlacsomag kedvező havidíjjal
• Valutaváltás*
• Vosz ügyintézés – Széchenyi Kártya • Gazdakártya
• Internet Bankolás
• 24 órában elérhető ATM

Kiemelt ajáNlatuNK: 
SiKereS magyarorSzágért!  

– laKoSSági eNergiataKaréKoSSági hitel         
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A Bánffy Dezső utcában 70 nm-es új 
lakásban albérlet kiadó. 
tel.: 06-30-435-2273
Ellopott laptopomat és az egér kiné-
zetű mérőműszert visszavásárolnám! 
tel.: 06-29-412-390
Nikken Wellnes termékek bemutató-
ja és ingyenes kipróbálása péntek dél-
utánonként a vigadó emeletén.
Monor városban a (jászai tér környé-
kén) 2 szoba összkomfortos csalá-
di ház eladó. teljesen téglafalakkal, 
60 négyzetméter alapterületű, újsze-
rű garázzsal, valamint borospincével. 
Berendezéssel, illetve mellékhelyiség-
gel. 1143 négyzetméter telekkel, ami-
nek nagyobbik része 2-4 méter magas 
fenyőfákkal parkosítva van. irányár 18 
millió forint. Befektető esetén külön 
megegyezéssel. Érdeklődni: 06-29-412-
197 számú telefonon (18-21 óra között)

apRóhiRdetés köszönetnyilvánítás

Monoron hunytak el

Szalai Ferencné szültetett Kormos Anna, 
Moldován Márton, Izmán István

anyakönyvi híRek



köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett halottunkat,

Balku Lajost
utolsó útjára elkísérték,

sírjára elhelyezték az emlékezés
virágait, és mély fájdalmunkban 

együttérzésüket fejezték ki.
A gyászoló család

a gyászoló család köszönetet mond 
mindazoknak, akik szeretett édesapánk, 

Izmán István 
temetésén részt vettek 

és virágokat hoztak sírjára.
A gyászoló család

köszönetet mondunk
mindazoknak, akik 
Moldován Mártont

utolsó útjára elkísérték,
sírjára koszorút, virágot helyeztek el

és fájdalmunkban osztoztak
A gyászoló család

köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett férjemet és édesapámat

Mucsi László
utolsó útjára elkísérték, sírjára

koszorút, virágot helyeztek, és mély
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett fiunkat,

férjemet és édesapánkat,
Sáránszki Pált

utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot 
helyeztek és gyászunkban osztoztak

Sáránszki család

köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik szeretett nagymamánk,

Simon Henrikné
temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek.

A gyászoló család 

Hagyományos 
ízek boltja
Monor, Petőfi Sándor u. 20.

HÚSVÉTI SONKA-VÁSÁR!
kínálatunkból:
Hagyományos füstölésű sonka, tarja, csülök, szívsonka, 
parasztlapocka, parasztsonka
MErt nEM MInDEGY, HoGY MIt vEszünk És MIt Eszünk!

ÉtkezÉsi utalványt elfogaduk!
Nyitva: H-P: 07-18, Sz: 07-12

Targoncavezetői engedéllyel rendelke-
ző, raktári dolgozókat keresünk! Munka 
végzés helye Üllő! kétműszakos munka-
rend (de., du.). Érd.: 06-20-357-1406, 8:00-
16:00-ig.
Monoron a Czuczor utcában összköz-
műves építési telek eladó. 
Érd.: 06-20-314-3798
hűtőgépjavítás garanciával hétvégén 
is, nyugdíjas kedvezmény, klímaszerelés. 
tel.: 06-20-467-7693, 06-80-625-647.
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól!
alumínium, műanyag redőnyök, napel-
lenző, reluxa, szalagfüggöny, mobil,- fix 
szúnyogháló és szúnyogháló ajtók. Új-
donságok. azonnali felmérés, árajánlat-
készítés! 29 éves tapasztalat, garancia, 
5% kedvezmény! tel.: 06-30-401-1029.
Társasházkezelést vállalunk állami 
társasházkezelői szakképzettséggel, 
gyakorlattal. koVi-szoLG Bt. tel.: 06-20-
913-2944, fax: 06-29-416-944, e-mail:
karacsondierzsebet@monornet.hu

 

Gépjárművezető-képző Kft.
tanfolyam indul:

április 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

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

Nedves, salétromos 
falak utólagos 

szigetelése 
lemeztechnikával.    
3 BOKI BT  
Tel : 06-30/9244-416,
 30/5688-714, 
 06-29/412-987

Monori Strázsa
Monor Városi Önkormányzat lapja
XVIII. évfolyam, 4. szám •  2009. április 1.

issn: 1216-8106

Kiadó: Régió lapkiadó Kft.
Főszerkesztő: Szekerka János
Felelős kiadó: Papp János ügyvezető igazgató
Szerkesztőség:  a Vigadó első emeletén. Cím: 2200 
Monor, Kossuth L. u. 65-67. • Tel./fax: 29/412-587
E-mail: info@regiolapok.hu
Nyomda: oláh nyomdaipari kft. (1211 Budapest, 
Központi út 69–71.). • A nyomtatásért felel a nyomda 
ügyvezető igazgatója.  Készült 6300 példányban.
Terjesztés: Magyar posta zrt., Monor város belterü-
leti címhelyein. 
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Vas-Szerelvény Bolt
2200 Monor, Mátyás király utca 15.

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

e-mail: szantho@monornet.hu

Ajánlatunk
minden, ami víz-, gáz-, és 

központifűtés szereléssel kapcsolatos, valamint:

A fenti termékek műszaki adatai és árai miatt 

keresse fel üzletünket!

A rossz minőség emléke sokkal tovább él, 

mint az alacsony ár miatt szerzett rövidke öröm!

–  elektromos kéziszerszámok barkács és ipari  

felhasználásra
–  húzott és hengerelt vasáruk széles választékban

–  metrikus és menetes csavarok teljes körű kínálata

– kerti szerszámok nagy választékban
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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 április 6-tól 18-ig

Pecsenyekacsa (gyf.)490,-

Zsírszalonna

 290,-

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

Egyéb forgalmazott termékek:

Ft/kg

Ft/kg

Sertéslapocka

890,-
Ft/kg

Parasztsonka

890,-
Ft/kg

Pecsenye libamáj (gyf.)

390,-
Ft/kg

Füstölt hátsócsülök790,-
Ft/kg

Kolbászhús

690,-
Ft/kg

Extra pacal

Csirke alsócomb (gyf.)

rtéslapo krtéslapo k

f.f.f )

550,-
Ft/kg

Ticket Restaurant és Sodexho 
étkezési utalványokat elfogadunk!

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

Egész csirke

rszalonnal

590,-
Ft/kg

b (
Csir

b (gygyf

Csirke alsócombmb

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

Sertéstepertő

790,-
Füstölt kötözöttsonka

890,-
Ft/kg

Bőrös sertéscomb690,-
Ft/kg

Bőrös félsertés

Egyéb forgalmazott termékek:Egyéb forgalmazott termékek:

590,-
Sertés oldalas

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • szürke marha 
marha • sertés • bárány • mangalica • vadhúsok • strucc • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott 

Egyéb forgalmazott termékek:
Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • szürke marha 

Egyéb forgalmazott termékek:
Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • szürke marha 

Egyéb forgalmazott termékek:

790,-
Ft/kg

Ft/kg

Ft/kg

790,-
Ft/kg

gyf. = gyorsfagyasztott




