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Öröm és ürömLegyen érdemes!

az üzlettulajdonosok a petőfi utcában 
már dicsekedve mutogatják: milyen szép 
lett előttük a járda, érdemes volt kivárni. 
Milyen jó, hogy többé – talán – nem kell 
pocsolyákat kerülgetni, hisz az enyhe lej-
tésen eltűnik a víz a patinásan kiképzett le-
folyókba. nem kell kerülgetni a rengeteg 
úthibát meg a járműveket sem, sőt le is ül-
het az ember a kellemes, virágos környe-
zetben, ha a vásárlás, ügyintézés közben 
elfáradt. Ugyanakkor hallhatók más han-
gok is: Érdemes volt ezt ide? Ennyi munká-
val? ilyen drágán? amikor a vandálok úgy-
sem fogják kímélni?
 Várhatóan június végére elkészül a pető-
fi utca átalakítása, valamint a főtéri munká-
latok is, részlegesen. a munkások forróság-
ban, esőben, szombaton, sőt vasárnap is, 
mindent megtettek ezért. a kivitelező fő-
vállalkozó, a budapesti pannon park Forest 
kft. másfél millió forint értékben parkosít-
ja a két megújult területet. a petőfi utcán a 
térkövezést kiemelt virágblokkok színesítik 
majd. a Forrás utca közepére dézsás dísz-
fákat terveztek, a további részeken pedig a 
meglévő fenyők és lombos fák mellé újab-
bak is kerülnek – különféle cserjékkel, éve-
lő növényekkel és gyeppel, támlás és anél-
küli padokkal, ülőkoronggal.
 De hogy tudjuk mindezt megóvni? – 
hangzik az újabb kérdés. okkal, ha jól kö-
rülnézünk kis városunkban. a Monor Uszo-
da kht. dicséretesen végezte az idén is a 
parkosítást. Virágaik talán az eddiginél is 
szebben virítanak pl. a vasútállomás és a 
Főtér közterületein. Még újabb kedves kis 

virágágyásokat is hoztak létre. De illetéke-
seik panaszkodnak, hogy az ellopott virá-
gok üres helyét mindig pótolniuk kell, és 
mára el is fogyott az erre fordítható pén-
zük. a parkosítást végző cég pedig csak 
részben, csak a fenntartásban lesz érdekelt 
az új közterületeken. a megnövekedett te-
rület viszont megnövekedett költségeket 
jelent; a kártevések szaporodását éppen 
ezért minden eszközzel meg kellene gá-
tolnunk. Ha már ennyi közös költséget ál-
doztunk rá. a két felújítás bruttó összkölt-
sége: 204 042 034 forint volt!
 Hogyan lehetne megóvni újabb érté-
keinket? Felmerülhet parkőr alkalmazá-
sa vagy sűrített járőrszolgálat megszer-
vezése. a város vezetői térfigyelőrendszer 
megvalósítását tervezik. (De ez is pénzt és 
fizetett alkalmazottakat igényel.) a petőfi 
utca új lámpaoszlopainál már becsövez-
ték a kamerák vezetékét. talán a Főtéren is 
megvalósul. Lehet tehát, hogy majd a „Big 
Brother” (az orwelli „nagy testvér”) figyel 
minket. Mint egyre több város terein, ut-
cáiban, üzleteiben. jobb lenne persze, ha 
erre nem lenne szükség, ha belülről érez-
nénk, hogy a szép új dolgok értünk van-
nak, illetve lesznek, és miattunk romlanak, 
ha nem vigyázunk rájuk.
 objektív okok miatt késik a három bank 
előtti térrész átadása. a tervezett szökőkút 
és vízjáték kialakításához szükséges vízgé-
pészeti akna építésekor ugyanis számos 
felszín alatti meglepetésbe ütköztek a ki-
vitelezők (pl. egy valamikori szennyvíztisz-
tító, magas talajvíz, talányos csőrendszer). 

Ha ez elkészül, és nem akadályozzuk mű-
ködését, a város eredeti, kellemes, jellegze-
tes nevezetességévé válhat. Még akkor is, 
ha csak bizonyos, ünnepibb időszakokban, 
és naponta meghatározott időtartamban 
élveznénk (az áramköltségek csökkentése 
miatt), mint más városokban is.
 a tervek között – e térrészen – harang-
játék is szerepel. jelenleg azon folyik a 
gondolkodás, hogyan lehetne úgy mű-
ködtetni, hogy hangja ne zavarja a közvet-
len közelben lakókat. Hiszem, hogy közös 
akarattal, érdekegyeztetéssel végül is min-
den megoldható.
 tudnunk kell azonban: nemcsak a meg-
álmodók, a tervezők, a beruházók és a ki-
vitelezők vizsgáznak majd az új területek 
birtokba vételekor, hanem mi is, valameny-
nyien. abból, hogy meg tudjuk-e védeni, 
védetni új értékeinket. Hogy érdemes-e a 
jövőben is ilyen jó szándékú beruházások-
ba kezdeni, ilyen nagy fába vágni a fejszét. 
jó lenne, ha így lenne!

Bolcsó Gusztáv

nem csak a 
beruházásokon 
mérhető
a fejlődés

Interjú Pogácsás 
Tiborral a város 
lehetőségeiről 
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A bosszankodásokat felváltotta a reménykedés. Mégiscsak jó, hogy 
belevágott a város a központi részek felújításába, korszerűsítésébe, 
csinosításába, kellemesebbé tételébe. És egyszer csak elkészül…
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Szinte már kész. Utolsó simítások a Petőfi utcán



testületVÁLtozatos témÁk júniusBan
Munkaterv szerint, június 11-én tartotta a képviselő-testület 
soros, nyilvános ülését. Egyetlen interpelláció hangzott el.
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Monor Városi Önkormányzat képvi-
selő-testülete következő soros ülését 
2009. július 9-én, csütörtökön, 14 órai 
kezdettel tartja, melynek tervezett na-
pirendi pontjai a következők:
1.) interpellációk.
2.) Városi ösztöndíjpályázatok elbírá-
lása. Előadó: Varga Jenő bizottsági el-
nök. az anyag előkészítésében részt 
vesz: közművelődési és oktatásügyi 
Bizottság. témafelelős: Farkas Zoltán 
ügyintéző.
3.) iskolai álláshely és létszámadatok 
meghatározása. Előadó: Varga jenő 
bizottsági elnök. az anyag előkészí-
tésében részt vesz: közművelődési és 
oktatásügyi Bizottság. témafelelős: 
Farkas zoltán ügyintéző.
4.) „Monor Város jó tanulója, jó spor-
tolója” pályázat elbírálása. Előadó: Ju-
hász László bizottsági elnök. az anyag 
előkészítésében részt vesz: sport és 
Egyesületi Bizottság. témafelelős: Far-
kas zoltán ügyintéző.
5.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek. 
Előadó: Pogácsás Tibor polgármester
az anyag előkészítésében részt vesz: 
Városfejlesztési és környezetvédelmi 
Bizottság. témafelelős: Kerepeszki Ildi-
kó irodavezető, Bokros Károlyné ügy-
intéző.
6.) polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és in-
tézkedésekről, valamint a lejárt ha-
táridejű testületi határozatok vég-
rehajtásáról. Előadó: pogácsás tibor 
polgármester

NapireNdi poNtok júliusbaN

a parkolási rendről és díjról

Mint arról már írtunk, a testület úgy döntött, 
hogy a városközpontban, illetve a piac kör-
nyékén fizető parkolással kísérli meg a for-
galomszabályozást. Úgy határoztak, hogy 
négy parkolóóra megvásárlására keresik 
meg a lehetőséget. a Monor Uszoda kht. 
az ajánlatokat megkérte. nemcsak a parko-
lóórák telepítésére, hanem üzemeltetésé-
re is érkezett árajánlat, szám szerint kettő. a 
Városfejlesztési és környezetvédelmi, vala-
mint a pénzügyi Bizottság is megtárgyalta 
az ajánlatokat.
 az egyik ajánlatban a parkolóórák – né-
hány éven belüli – önkormányzat tulajdo-
nába való átadása a bónusz. a másik ajánlat-
ban közterület-használati bérleti díjról van 
szó, ami az első évben egy millió Ft lenne, az 
azt követő években pedig emelkedne. ar-
ról kellett a testületnek dönteni, hogy kivá-
lasztják-e valamelyik ajánlatot vagy sem. a 
Városfejlesztési és környezetvédelmi Bizott-
ság amellett érvelt, hogy a Monor Uszoda 
kht.-t bízzák meg az üzemeltetéssel, és az 
önkormányzat vásárolja meg minden tarto-
zékával együtt a parkolóórákat. a pénzügyi 
Bizottság viszont azt javasolta, hogy adják 
át üzemeltetésre külső cégnek, amely a be-
ruházást is megvalósítja. Ez utóbbit fogadta 
el a képviselő-testület. a beérkezett ajánla-
tok közül a park-FErr kft. ajánlatát fogad-
ták el. Mivel elhúzódtak a tárgyalások, így 
az előzőekben közöltektől eltérően, július 
1-jétől még nem lesz fizetős a parkolás; vár-
hatóan csak augusztus 1-jétől.

elfogadott beszámolók, tervek

két közalapítvány, a segítő támogató, és a 
Monor és környéke Mentés Ügyéért kura-
tóriuma számolt be az elmúlt évi tevékeny-
ségéről. Mindkét beszámolót elfogadta a 
képviselő-testület. Ugyancsak elfogadta 
a testület a Monor Uszoda kht. összesített 
2009. évi módosított üzleti tervét, valamint 
a megállapodás a társadalmi közös szük-
séglet kielégítéséért felelős szervvel 1. szá-
mú mellékletének módosítását. 
 a lakás- és egyéb ingatlanügyek között 
tárgyalták a petőfi sándor utca 12. szám 
alatti üzlet hasznosítására irányuló pályázat 
kiírását. 
 Elfogadták a képviselő-testület 2009. ii. 
félévi munkatervét.
 tájékoztatót fogadtak el energiapark lé-
tesítésének lehetőségéről, melyet pogácsás 
tibor polgármester a következők szerint is-
mertetett szóban: „Egy hónappal ezelőtt 
egy osztrák cégcsoport vezetője kereste 
meg őket. Együttműködési ajánlatot szeret-
nének végigtárgyalni és szerződést kötni al-

ternatív, megújuló energiák hasznosítására. 
Magyarországon és ausztriában is szolgál-
tatnak. az állami kedvezményeket ki akarják 
használni. Megállapodást szeretnének köt-
ni az önkormányzattal, mi szerint az önkor-
mányzat első lépésben hőenergiát vásárolna 
a cégtől. négyféle energiatermelési típussal 
foglalkoznak. Mezőgazdasági termelésből 
származó növényt égetnek el. napenergia-, 
szélenergia-, geotermikus energiarendszert 
működtetnek. a hulladékhőt biztonsággal 
el kell nekik helyezni. az alternatív energia 
felhasználása Magyarországon is törvényi 
kötelezettség lesz egy-két éven belül. Vizs-
gálják a szélenergia, illetve öt-tíz éves táv-
latban a napenergia erőmű létesítésének 
lehetőségét is. a geotermikus energia hasz-
nálata Monornak is jó lenne. igen gyors me-
netrendet képzelnek el, a következő évi fű-
tési szezonban ezt az erőművet működtetni 
szeretnék. több önkormányzattal tárgyal-
nak. Legismertebb tevékenységük a moson-
magyaróvári rendszer működtetése és üze-
meltetése.” 
 a képviselő-testület az írásos anyag, va-
lamint az elhangzottak alapján felhatal-
mazta a polgármestert és a jegyzőt, hogy 
folytassanak további tárgyalásokat a sWr 
Bauconsulting kft.-vel a Monoron létesíten-
dő energiapark ügyében.

könyvtár, raktár, kávézóterasz

a település központjának kertépítészeti re-
konstrukciós munkáinak kivitelezése, vala-
mint a Főtér és a petőfi s. utca átépítése so-
rán jó néhány olyan körülmény merült fel, 
ami a tervezés, a pályáztatás során nem le-
hetett nyilvánvaló, és többletmunkát igé-
nyel a kivitelezőktől, amit az önkormányzat-
nak meg kell finanszírozni. tárgyaltak arról, 
hogy egy rámpa épüljön ki a könyvtár előtt 
az akadálymentesítés érdekében, de olyan 
magas összegben határozták meg a kivite-
lezés értékét, ami nem fogadható el. a 28 
méter hosszú rámpa egyébként sem olda-
ná meg a problémát, hiszen a könyvtáron 
belül újabb lépcsősor van, ott kizárólag lift 
lehetne a megoldás. Úgy döntöttek, hogy 
ezt a tervet elvetik, majd amikor a könyvtár 
akadálymentesítése megtörténik a bejárati 
ajtó átépítésével, az összes lépcsőt mozgás-
sérült-lifttel kell megoldani.
 Fedezetet biztosított a testület a józsef 
attila Gimnázium területén raktárépítésre. 
a gimnázium a tavalyi szakképzés terhére 
több mint két millió forint értékben vásárolt 
anyagot a megépítésére; a különbözetet az 
önkormányzat biztosítja.
 a Főtér és a petőfi utca átépítését látva, 
több vendéglátással foglalkozó vállalkozó is 
ki szeretné használni, hogy lehetőség nyílik 
kávézóterasz létesítésére. Ezek a létesítmé-
nyek emelnék a városközpont színvonalát, 
a képviselő-testület tehát nem gördít aka-
dályt a megvalósításuk elé. két ilyen irányú 
kérelem is érkezett. az egyik a petőfi utca–
kiss Ernő utca sarkára tervez nyári időszakra 

Sinkovicz László forgalmirend-szabályozás-
sal kapcsolatos lakossági problémákat tol-
mácsolt. az ady Endre és jókai utca sarkán 
a kerékpárútnál nincs kitéve az elsőbbség-
adás kötelező tábla, ezért balesetveszélyes 
a kereszteződés, amit a kerékpárosok figyel-
metlensége is okozhat. kérte, keressék meg 
a lehetőséget, hogyan lehetne biztonságo-
sabbá tenni. kérte továbbá, hogy a Város-
fejlesztési és környezetvédelmi Bizottság 
vizsgálja meg az Erzsébet királyné úton a 
kamion- és tehergépkocsi-forgalom szabá-
lyozásának lehetőségét. javasolta, hogy mi-
előtt a parkolási rendelet életbe lép, fel kel-
lene festetni a mozgáskorlátozottak részére 
fenntartott helyet.
 Pogácsás Tibor polgármester közölte, 
hogy az interpellációban elhangzottakat a 
Városfejlesztési és környezetvédelmi Bizott-
ság a következő ülésén megtárgyalja. 
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teraszt, a másik pedig a Forrás áruház mel-
lé. Mivel a jelenlegi közterület-foglalást sza-
bályozó helyi rendelet a városközpontban 
nem engedi a kitelepülést, módosítani kell 
a rendeletet, melyet a következő ülésre ké-
szít elő a hivatal.

illegális építkezések

többször hangzott már el testületi üléseken, 
egyéb lakossági fórumon, hogy a strázsa-
hegyet védeni kell az engedély nélküli épít-
kezésektől. Hosszú vita folyik arról, hogyan 
lehet betartatni az építési szabályokat. az 
Építéshatósági iroda munkatársai rendsze-
resen nem tudják ellenőrizni az engedély 
nélküli építkezéseket, mert kevesen vannak. 
Most egy átfogó ellenőrzést tartottak, en-
nek eredményeképpen több ingatlan bon-
tását rendelték el. az engedély nélkül épít-
kezők azonban nem bontják le az ingatlant, 
kényszerintézkedésre lesz szükség. a pol-
gármesteri Hivatal végezteti el a munkát, a 
költséget kifizeti, és ezt ráterheli az ingat-
lanra. nehezebb kérdés az eljárás emberi ol-
dala, hiszen az ingatlanok lebontását köve-
tően a lakók elhelyezése megoldatlan. „azt 
nem lehet megengedni, hogy ugyanezen a 
területen új, nem lakásnak megfelelő épüle-
tet építsenek” – hangsúlyozta pogácsás ti-
bor polgármester. 

Védelem alatt a piac

a Városfejlesztési és környezetvédelmi Bi-
zottság javaslatára a vásárokról és piacokról 
szóló 28/2001. (Xi. 29.) számú helyi rende-
let módosításának előkészítésére kérték fel 
a hivatalt. Erre elsősorban azért van szük-
ség, mert kormányrendelet szabályozza a 
piacok működését, az ebben foglaltak alap-
ján kell a módosításokat a helyi rendelet-
ben végrehajtani. a testület arról is döntött, 
hogy helyi védelem alá helyezi a piac és a 
fesztiválcsarnok épületegyüttesét.

közlekedés

Hosszas huzavona után most úgy látszik, 
hogy a kistói úti kerékpárút megépítésé-
nek kérdése is a végéhez ér. a villanyoszlo-
pok áthelyezésének ügye, amely eddig hát-
ráltatta az építkezés megkezdését, lassan 
megoldódik. a Démász által megküldött 
listából kiválasztott kivitelezővel az oszlop-
áthelyezés elvégezhető, és elképzelhető, 
hogy szeptemberre el is készül. a vezeték-
jog-bejegyeztetés az, ami rendkívül hosszú 
időt vesz igénybe. szeptember közepén a 
nyertes pályázó meg szeretné kezdeni a ke-
rékpárút kiépítését. 
 a belváros egyik legbalesetveszélyesebb 
kereszteződése a kossuth Lajos, ady Endre 
és Deák Ferenc utcai csomópont. többféle 
megoldásra is hangzott már el javaslat, töb-
bek között körforgalom kiépítésére. a képvi-
selő-testület ezt támogatná, de a közútkeze-
lő a lámpás csomópont kiépítését javasolja. 

közlekedési szakemberek véleménye szerint 
azonban a lámpás csomópont csak felgyor-
sítaná a kossuth Lajos utca közlekedését, és 
nem ez a cél, hanem a biztonságos közleke-
dés a városközpontban. Most tanulmány-
terv készítésére kérnek be árajánlatot. Ha a 
tervezésen túljutnak, akkor valószínű, hogy 
találnak olyan pályázati kiírást, amelyre az 
önkormányzat a közútkezelővel együttmű-
ködésben benyújthatja a pályázatot. 

Polgármesteri tájékoztató

pogácsás tibor szóbeli tájékoztatást a kö-
vetkezőkről adott a testületnek: Székely 
Attila tűzoltóparancsnok megkereste és 
elmondta, hogy a tűzoltóautók terén meg-
lehetősen rosszul állnak. a Mercedes tűzol-
tófecskendő nagyjavítás alatt áll. a renault 
tűzoltófecskendő meghibásodott, az alváz 
és a tűzoltó technika is. a garanciális javí-
tást a szerviz elvégezte, ezt követően az au-
tót el kellett vinni a technikai javításra. a tar-
talék gépjármű az iFa volt. Ez is felmondta a 
szolgálatot. kértek gépjárművet Budapest-
ről és siófokról. amire ideért, az is leromlott. 
Ezt követően még egy tűzoltógépjárművet 
kaptak kölcsön. reményeik szerint a napok-
ban a Mercedes nagyjavítása elkészül, a re-
nault és az iFa gépjárművet felújítják. 
 Elmondta továbbá, hogy az áfa-jogsza-
bályok változása miatt az önkormányzatnak 
jelentős kiadásai lesznek, hiszen az 5 %-os 
emelés minden dologi és minden számlá-
val végeztetett szolgáltatásnál növelni fog-
ja a kiadásokat. jelen helyzetben előállhat 
az, hogy ha a saját cégükkel végeztetnek 
valamit, akkor az áfa mértékével nem, hogy 
csökken, hanem növekszik az ellátás. jó né-
hány feladatnál felmerül az, hogy vissza kell 
szervezni intézményi szintre, és nem lehet 
külső módon elvégeztetni. a közbeszerzé-
si törvény előírja, hogy az önkormányzat tu-
lajdonában lévő gazdasági társaságoknál a 
beszerzéseket, közbeszerzéseket és az idő-
szak alatt végzett mindennemű közbeszer-
zést felül kell vizsgáltatni, különben ezek-
nek az érvényessége megkérdőjeleződik. 
Ezeket a kérdéseket mindenképpen külső 
adószakértőkkel kell megvizsgáltatni a kö-
zeljövőben.

rövid hírek

Engedélyezte a képviselő-testület a kamilla 
Gyógyszertár zárva tartását 2009. július 13. 
és 24. között azzal a feltétellel, hogy ez idő 
alatt is legyen olyan gyógyszertár, amely az 
ügyeletet biztosítja a folyamatos betegellá-
tás érdekében.
 két, pozsonyi úti lakótelepen lévő közte-
rület elnevezéséről döntöttek a képviselők. 
az Ügyrendi és közbiztonsági Bizottság ja-
vaslatára az egyik kis utca a „nyitrai”, a má-
sik pedig a „Füleki” nevet kapta. 
 Ezen az ülésen a képviselő-testület ren-
deletet nem alkotott. 

Összeállította: Nagy Lajosné

a képviselő-testület és bizottságai au-
gusztus hónapban nem üléseznek. 
a testület 2009. július 9-én tartja kö-
vetkező soros ülését, de nem a város-
házán, hanem a Vigadóban, ugyan-
is a polgármesteri Hivatal átépítése 
olyan szintre ért, hogy a tanácskozó-
termet is át kell adni a kivitelezőknek. 
az építkezés miatt a hivatal dolgo-
zói egyik irodából a másikba költöz-
nek, hogy haladni tudjanak az építők. 
Ez kényelmetlenséget jelent az ügy-
feleknek is. tájékoztatjuk a lakossá-
got, hogy július 6-án, hétfőn és 7-én, 
kedden ismét irodák átköltöztetésé-
re kerül sor, ezért az ügyfélfogadás 
szünetel a polgármesteri Hivatalban. 
augusztus 24-én, hétfőn szintén zár-
va lesz a hivatal, költöztetések miatt.
 Ebben az évben először, Monoron 
a polgármesteri Hivatalban – más te-
lepülésekhez hasonlóan – igazgatá-
si szünet lesz 2009. július 20-tól 24-ig, 
valamint augusztus 17-től 19-ig. Ezen 
időszak alatt a városháza teljes egé-
szében zárva tart. az Ügyfélszolgálati 
és okmányiroda várhatóan augusztus 
25-én már az új épületszárnyban fo-
gadja az ügyfeleket. a bejárat a Deák 
Ferenc utca felől lesz.

a hivatal Nyári működéséről

a képviselő-testületi ülés nyílt ülésé-
nek teljes jegyzőkönyve, valamint a 
rendeletek szövege a Városi könyv-
tárban megtekinthető. a képviselő-
testület nyilvános üléséről a Gemini 
tv minden esetben felvételt készít, 
amelyet az ülést követő szombaton a 
pátira tv csatornáján figyelemmel kí-
sérhetnek.
 Bővült a tájékoztatási lehetősé-
günk, így a rendeletek egységes szer-
kezetbe foglalt szövege, a testüle-
ti és bizottsági ülések jegyzőkönyvei 
már olvashatók és letölthetők a www.
monor.hu honlapról. itt egyéb fontos 
felhívásról, tájékoztatásról is értesül-
hetnek.

további iNformációk

a mezőőrök elérhetőségei:
Csernus Krisztián: 06-30-549-8394
Veres András: 06-70-365-9980
a gyepmester elérhetősége:
Herczig József: 06-20-964-3025
a strázsahegyi járőr elérhetősége:
Papp József: 06-29-410-726

foNtos telefoNszámok



Monori Strázsa 

2009. július 1.

Ön
ko

rm
án

yz
at

i h
íre

k

4

vegyi és természettudományos ismeretek, a 
környezettudatos magatartás elsajátíttatá-
sát. osztályfőnöki munkáját a következetes, 
a tanulók mindennapi gondjaira odafigye-
lő, az egyéni problémák megoldását segítő 
nevelői magatartás jellemzi. Ennek érdeké-
ben rendszeres kapcsolatot tart az osztályá-
ba járó tanulók szüleivel. saját szakmai fejlő-
désére is gondot fordít; önképzéssel, illetve 
továbbképzéseken való részvétellel igyek-
szik megfelelni a változó feladatoknak. az 
iskolai tanulóközösség számára szervezett 
rendezvények lebonyolításában mindig ak-
tívan vesz részt, munkavégzése példás.
 Vargáné Dávid Mária a nemzetőr ál-
talános iskola pedagógusa, 1998 óta. Bio-
lógia, földrajz szakos oklevelét a szegedi 
főiskolán szerezte. szakmai tudásával, mun-
katársaival kialakított kapcsolatával kivívta 
mindannyiuk elismerését. a főiskolán szer-
zett két szak mellé felvette a háztartástant is, 
s mivel szívesen és könnyen tanul, az elsők 
között jelentkezett ECDL-továbbképzésre. 
Megtanulta kezelni az interaktív felszere-
léseket, s azokat alkalmazza is mindenna-
pi munkájában. Bátran vállalja fel a döntési 
helyzeteket, melyek elsősorban pedagó giai 
ismereteiből és tapasztalatiból adódnak. a 
rábízott feladatokat maximális odaadással 
végzi el, sőt a szülőktől sem fogadja el a la-
zaságot, a lelkiismeretlenséget. Minden is-
kolai és iskolán kívüli eseményen igyekszik 
tevőlegesen részt venni. Fejlett kritikai ér-
zékkel és elegendő bátorsággal rendelkezik 
ahhoz, hogy észrevételeit őszintén megfo-
galmazza. Megbízhatósága példaértékű. 
 szintén ezen a napon köszöntötte a város 
polgármestere azokat a már nyugdíjas pe-
dagógusokat, akik több évtizede szerezték 
diplomájukat, és egész életüket a gyerme-
kek nevelésének és oktatásának szentelték.
 Varga Ferencné (aranyoklevél): 1939. 
február 19-én született alpáron. tanulmá-
nyait a helyi általános iskolában kezdte, 
majd a kiskunfélegyházi tanítóképző után 

kecskeméten az állami tanítóképzőben 
szerzett tanítói oklevelet. 1960-tól tanított a 
Monori 1. sz. általános iskolában. pályája fo-
lyamán tovább képezte magát a matemati-
ka és a magyar nyelv szakterületén. 1985-
ben eredményes munkájáért miniszteri 
dicséretben is részesült. Munkáját mindig 
igyekezetett maximálisan ellátni az iskola-
vezetés, a szülők, a tanulók közmegelége-
désére. 1996-ban vonult nyugdíjba, 40 év 
munkaviszony után.
 Huszty Jánosné (Vasoklevél): oklevelét 
1944-ben szerezte kecskeméten az angol-
kisasszonyok római katolikus tanítónőkép-
ző intézetben. 1954-től a monori kossuth 
Lajos iskolában tanított pedagógusként. 
1987-es nyugdíjba menetele után még öt 
évig dolgozott a kossuth Lajos általános is-
kolában.
 Hunyadi Lászlóné (Vasoklevél): népis-
kolai tanítói oklevelét 1944-ben szerezte 
Budapesten a salvator római katolikus in-
tézetben. 1945-től a monori kossuth Lajos 
általános iskolában tanított folyamatosan. 
1968-tól nyugdíjba vonulásáig igazgatóként 
dolgozott a fent nevezett intézetben. 40 év 
oktató-nevelő munka után ment véglege-
sen nyugdíjba.
 Borzsákné Zilahy Eszter (Gyémántokle-
vél): 60 éve, 1949 júniusában szerezte taní-
tói képesítését Budapesten, az állami nép-
iskolai tanítóképző intézetben. 1955-ben 
biológia, kémia szaktanári oklevelet szer-
zett, később ezt földrajz szakkal is bővítet-
te. Második munkahelyéről, a kossuth Lajos 
általános iskolából 35 évi ottlét után ment 
nyugdíjba.
 Magócsi Károly (Vasoklevél): Elemi és 
polgári iskolai tanulmányait Monoron vé-
gezte. a Budai tanítóképzőben szerezte ta-
nítói oklevelét. szakmai pályafutása alatt 
kántortanítóként, tanítóként, iskolaigazga-
tóként, a Monori járási Hivatal Művelődési 
osztály vezetőjeként dolgozott. 1986-ban 
ment nyugdíjba Monorierdőről, abból az is-
kolából, ahol a háború után ő kezdte el a ta-
nítást. Vasoklevelét a főiskolán szervezett 
ünnepségen kívánja átvenni.
 Gratulálunk az elismerésekhez!

Összeállította: Nagy Lajosné

Monor pedagógusait június 5-én a Vigadó dísztermébe közös 
ünneplésre invitálta Pogácsás Tibor polgármester.

rendezvény

a képviselő-testület, a beérkezett javaslatok 
alapján, Burján Istvánné, Horváth Balázsné és 
Vargáné Dávid Mária pedagógusokat része-
sítette a „Monor Város nevelési, oktatási és 
közművelődési Díj”-ban – az elmúlt évtize-
dekben végzett munkájuk elismeréseként. a 
díjakat Pogácsás Tibor polgármester adta át.
 Burján Istvánné Szabadkai Margit a já-
szai Mari általános iskola tanítója, minden-
ki Margitka nénije. Főiskolai tanulmányait 
jászberényben végezte. iskolán belül szin-
te minden posztot betöltött. Volt tanító 
néni, napközis nevelő, munkaközösség-ve-
zető, igazgatóhelyettes. kedves, megbízha-
tó, figyelmes természetével, kitűnő konflik-
tuskezelő, problémamegoldó képességével 
összehangolta az alsó és a felsős kollegákat 
is, és ezt a tevékenységét a mai napig szív-
vel-lélekkel folytatja. az iskola szinte min-
den tanulóját személyesen ismeri, tudja, hol 
milyen gondokat, problémákat kell figye-
lembe venni, orvosolni, kihez milyen mó-
don kell közelíteni. sok gyermeknek már a 
szüleit is ő tanította, így nem csoda, hogy a 
szülők bizalommal fordulnak hozzá. szám-
talan tanulót készített fel versenyre, de kü-
lön is foglalkozott a nevelési, tanulási gon-
dokkal küzdő tanulókkal. Méltán ismerték el 
eddigi tevékenységét a kitüntetéssel.
 Horváth Balázsné a kossuth Lajos álta-
lános iskola pedagógusa. Matematika, ké-
mia szakos tanári diplomáját 1977-ben sze-
rezte szegeden. 1979-től a kossuth Lajos 
általános iskolában végzi oktató-nevelő 
munkáját, a mai napig magas fokon. peda-
gógiai tevékenységét lelkiismeretesség, kö-
vetkezetesség jellemzi. Fontosnak tekinti a 
tanulók egyéni képességeihez, felkészültsé-
géhez igazodó foglalkozást. a tanulók élet-
korához illeszkedő változatos óravezetése, 
a tanórákon alkalmazott szervezeti formák 
jól szolgálják a matematika és kémia tantár-
gyak alapvető feladatainak megoldását. a 
kémia tanításában kiemelten kezeli a tanu-
lók mindennapi ismereteiben alkalmazható 

VÁrosi PedagÓgusnaP

Kőbe vésve örökké élünk
Sírkő-bemutatókert Monoron, 
a 4-es főút 34-es kilométerénél Minőségi, 

Magyarországon 
gyártott 

gránit, márvány 
és agglomerát 

termékek.

Sírkövek,
konyhapultok,

fürdőszobai pultok  
és burkolatok,

kandalló,
lépcsőburkolás.

Nyitva: 
H-P: 9-18, Szo: 9-13

Telefon: 06-20/230-2937, 06-20/254-8250
Internet: www.gyuricskosirko.hu

E-mail: gyuricskosirko@gyuricskosirko.hu
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polgármesteri Hivatal külön felhívásban is 
tájékoztatja.
 a szűrővizsgálat – a vizsgálat helyére 
történő oda-vissza utazás szükséges idő-
tartamát is beleértve – a munkajogi jog-
szabályok alkalmazása során kötelező or-
vosi vizsgálatnak minősül. aki a kötelező 
szűrővizsgálaton nem jelenik meg, az el-
len a 218/1999. (Xii. 28.) korm. rendelet 102. 
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti 60 000 Ft-
ig terjedő szabálysértési bírság is kiszab-
ható.
 az 1. számú háziorvosi körzet: ady End-
re utca (a vasút és a kossuth Lajos utca kö-
zött), Babits Mihály utca, Bacsó Béla utca, 
Bajza utca, Balassi utca, Baross Gábor utca, 
Beáta utca, Czuczor utca, Dózsa György 
utca (a petőfi utcáig), Garam utca, Hunya-
di j. utca, iglói utca, jókai Mór utca, kassai 
utca, késmárk utca, klapka utca, kossuth 
Lajos utca (páratlan oldala a petőfi utcáig), 
kölcsey utca, krúdy Gyula utca, Lehel utca, 
Lőcsei utca, Mátra utca, Móricz zsigmond 
utca (petőfi utcáig), németh ágoston utca, 
petőfi sándor utca (páratlan oldal), péteri 
utca (páros oldala), pozsonyi utca, pozso-
nyi úti lakótelep, simon istván utca, somo-
gyi Béla utca, széchenyi utca (petőfi utcáig), 
tátra utca, Virág utca (a petőfi utcáig), Vö-
rösmarty utca, zólyom utca, zrínyi utca 

Egészségügy

az állami népegészségügyi és tisztiorvo-
si szolgálat közép-magyarországi regi-
onális intézetének tisztifőorvosa a 1567-
8/2009. számú határozatával elrendelte a 
30 év feletti lakosság körében a kötelező 
tüdőszűrő-vizsgálat elvégzését. a szűrő-
vizsgálaton a részvétel kötelező!
 a szűrővizsgálaton nem kell részt ven-
nie azoknak a személyeknek, akik egy 
éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan 
részt vettek, illetve tüdőgondozó intézet-
ben gyógykezelés alatt állnak.
 a vizsgálat helye: tüdőgondozó intézet 
(Monor, kossuth L. u. 97-101.)
 a vizsgálat időpontjai: hétfő, kedd, 
szerda: 8–17 óra, csütörtök, péntek: 8–13 
óra a következő bontásban: 2009. augusz-
tus 1–31. között az 1. sz., 2009. szeptember 
1–30. között a 2. sz., 2009. október 1–31. 
között a 3. sz., 2009. november 1–30. kö-
zött a 4. sz., 2009. december 1–15. között a 
5. sz., 2010. január 1–31. között a 5. és 6. sz., 
2010. február 1–28. között a 6. sz. felnőtt 
háziorvosi körzet lakói.
 a háziorvosi körzeteket utcánkénti 
bontásban Monor Város Önkormányzat 
képviselő-testületének 13/208. (Viii. 01.) 
számú rendelete határozza meg. a szű-
rővizsgálat időpontjáról az egyes körze-
tek lakosságát és az érintett személyeket a 

FeLhíVÁs tüdőszűrésre

a pest Megyei kéményseprő és tüze-
léstechnikai kft. értesíti a lakosságot, 
hogy a 27/1996. (X. 30.) BM rende-
let 3-7. §-a értelmében előírt, a köte-
lező kéményseprő ipari közszolgálta-
tás körébe tartozó feladatokat Monor 
közigazgatási határain belül, 2009. jú-
lius 1-től december 31-ig, arcképes 
igazolvánnyal rendelkező dolgozóik 
látják el, akik díjat is szednek.

értesítés kéméNyseprésről

a szterényi józsef szakközépiskola és 
szakiskola a 2009/2010. tanévben fel-
vételt hirdet érettségivel záródó esti 
tagozatra, valamint érettségi utáni 
szakképzésben a következőkre: mecha-
tronikai műszerész; gazdasági informa-
tikus; marketing és reklámügyintéző.
 a 10. évfolyam utáni szakképzés ke-
retében a következő szakmák oktatá-
sát hirdeti meg az iskola: bútorasztalos; 
villanyszerelő; pincér; élelmiszer- és ve-
gyiáru-eladó.
 jelentkezés a 06-29-413-822-es szá-
mon, munkanapokon 8-tól 15 óráig.

szakképzések a szteréNyibeN

Cím: Monor,  Ceglédi út 78. (4. számú főút) 
Tel.: (29) 411-311

  Oregon    3-2-1     
 164 500 Ft

  Luxor 3-1-1     
 AKCIÓ! 209 000 Ft

Egyedi  konyhabútorok
látványtervezéssel

Ifjúsági sor  
54 500 Ft

Alex sor 
  AKCIÓ!  49 900 Ft

Baron sor  
  79 900 Ft

6 elemes konyha mosogatóval 
  AKCIÓ!  49 500 Ft

Bőrgarnitúrák  
széles választékban

3-1-1+2 puff
98 500 Ft-tól

Berta étkező
  75 500 Ft

1000 m2-en hatalmas választék

Minőségi magyar termékek kedvező áron!

Fafrontos szekrénysor 
329 000 Ft
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– A könyvvizsgáló felhívta az önkormány-
zat figyelmét arra, hogy a város elfogadott 
költségvetése vagyonfelélést mutat. Ez nyil-
vánvalóan nem tartható fent hosszú távon.
 – a könyvvizsgáló valóban megállapí-
totta, hogy a költségvetés kiadási oldala na-
gyobb, mint a bevételi, mivel ingatlanérté-
kesítésből befolyt összeget is felhasználunk 
a kiadásaink fedezésére, de ez nem feltét-
lenül a vagyonfelélés jele. Ebből valósítjuk 
meg ugyanis a beruházásainkat, úgyhogy a 
vagyont inkább átcsoportosítjuk, mintsem 
felélnénk. Mindamellett fennáll a veszélye 
a vagyonfelélésnek, mert az állami támo-
gatások összege most már olyan alacsony, 
hogy a helyi bevételekkel kiegészítve sem 
lehet finanszírozni az önkormányzat mű-
ködtetését. Míg a kétezres évek elején a he-
lyi adóbevételek nagyobb részét még be-
ruházásokra, útépítésekre tudtuk fordítani, 
addig ma bármilyen fejlesztést csak hitelből 
vagy ingatlanértékesítésből tudunk fedez-
ni. Eközben pedig jelentős szűkülés történt 
a működésben, hiszen az eltelt hat évben 
közel száz fővel csökkent a városi alkalma-
zottak száma.

– Ilyenkor nem csábul el az önkormányzat, 
hogy kivesse a kommunális adót? 
 – a kommunális adó kivetésének van-
nak bizonyos feltételei, de azok nálunk nem 
állnak fent.  Mivel a városban létezik ingat-
lanadó, ezért nem lehet kommunális adót is 
kivetni. De egyébként sem csábulnánk el, hi-
szen a Monoron élők nem tudnának meg-
fizetni egy újabb terhet. arra viszont szá-
mítani lehet, hogy sokaknak meglepetést 
fog okozni az országosan bevezetésre kerü-
lő ingatlanadó, amennyiben a jelenlegi for-
májában fogadják el. a törvényjavaslat sze-
rint ugyanis a pest megyei városokban, így 
a Monoron élőknek is fizetniük kellene az in-
gatlanadót, ha százhúsz négyzetméter fölöt-
ti lakással rendelkeznek. a jelenlegi monori 
ingatlanárak mellett ez elfogadhatatlan, hi-
szen egy ekkor lakás értéke meg sem közelí-
ti a harmincmillió forintot.

– A szomszédos települések – Péteri, Vasad, 
Maglód, Pilis – sorra újítják fel oktatási in-
tézményeiket. Monoron mostanában nem 
hallani sem óvoda, sem iskolafejlesztések-
ről. Ilyen korszerűek az itteni intézmények, 
vagy más a helyzet?
 – Mi is folyamatosan pályázunk iskola-
átépítésre és -bővítésre, de nem nyertünk 
az elmúlt két-három évben. a kossuth isko-
la átépítése a városközpont rehabilitációs 
pályázatában benne van, amit ősszel ismét 
beadunk. Háromszor pályáztuk meg a böl-

csőde építését, de egyszer sem nyertünk, 
miközben pontszámban messze a legjob-
bak között voltunk. támogatást nyertek vi-
szont olyan „rászoruló” települések, mint 
például Budaörs. Érdekes az is, hogy a kor-
mányzat eddig azt hangoztatta, hogy a na-
gyobb létszámú iskolák élveznek elsőbb-
séget a pályázatok elbírálásakor, miközben 
mostanában éppen a kisebb oktatási intéz-
mények kapták sorra a támogatást.

– Egyre kevesebben jelentkeznek az álta-
lános iskolák első osztályába. Mit tehet a 
város azért, hogy növekedjen a gyerekek 
száma?
 – az agglomeráció kivételével, ahová az 
utóbbi időben sok fiatal pár költözött, min-
denütt csökken a gyereklétszám. Monoron 
az utóbbi években megállt a betelepedés, 
ami magával hozta azt is, hogy egyre keve-
sebb gyerek születik a városban.

– Meg lehet fordítani ezt a folyamatot?
 – Élhetőbb környezet kell teremteni az itt 
élőknek és az ide költözőknek. az utóbbi év-
tizedben valamennyi fejlesztésünk erre irá-
nyult. Ezért kezdtük el a csatornaberuházást 
is tíz évvel ezelőtt, hiszen a környező telepü-
léseken egyedül itt nem volt kiépítve a rend-
szer. akkor még huszonhét utcában nem 
folyt vezetékes ivóvíz, és a város nagy részén 
hiányzott a szilárd útburkolat is. a fejlesztés 
legfőbb iránya akkoriban az volt, hogy az 
infrastrukturális lemaradásunkat ledolgoz-
zuk, és így váljon élhetővé a város. amikor 
három-négy évvel ezelőtt eljutottunk oda, 
hogy az alapközművekkel szinte teljesen le-
fedtük Monort, akkor elkezdtünk azokkal a 
dolgokkal is foglalkozni, amelyekkel valóban 
városias környezetet tudunk létrehozni. sok-
szor vetették a városvezetés szemére a lako-
sok, hogy nincsenek olyan helyek a város-
ban, ahová kötődhetnének. azóta számos 
olyan létesítményt hoztunk létre, amelyhez 
már valamilyen szinten kötődni lehet, ilyen 
például az uszoda, a Vigadó és a piac épü-
letegyüttese is. És ilyen lesz a közösségi tér, 
amit a megújult Főtér és petőfi utca is jelent, 
és amit reményeink szerint az itt élők is így 
fognak használni. Ezek mind-mind olyan lé-
tesítmények, amelyek a hasonló méretű vá-
rosok nagyobb részéből hiányoznak. Viszont 
ha ellátogat hozzánk valaki, városias környe-
zettel fog találkozni, amely sokféle szem-
pontból vonzóvá teheti a településünket.

– A közösségi területek fejlesztésén túl mi 
teheti még élhetőbbé a várost?
 – sokszor az emberek a tárgyiasult fej-
lesztések alapján ítélik meg egy város fej-

lődést, pedig a közösségteremtésnek más 
lehetőségei is vannak. a MáV szimfoniku-
sok és Mocsáry károly fellépése például 
legalább négyszáz embert vonzott. szá-
momra is meglepő volt, hogy ennyi ember 
eljött a koncertre. pedig az időjárás sem 
kedvezett az eseménynek. Először a Fesz-
tiválcsarnokba tervezték a Vigadó munka-
társai, de az eső és a hideg miatt az utolsó 
pillanatban végül a gimnázium tornater-
mében rendezték meg. Valószínűleg jó idő 
esetén még többen jöttek volna. Hasonló-
an megmozgatta a várost az orbán-napi 
ünnepség, amelyre egyre többen készül-
nek már a pincetulajdonosok közül is, nem 
beszélve a strázsahegyre kilátogató em-
berekről. Ezek az események nagyon fon-
tosak egy város életében, mert szintén kö-
zösséget teremtenek. Hosszú távon lehet, 
hogy többet érnek, mint a petőfi utca át-
építése.

– Egy osztrák cégcsoport energiaparkot 
szeretne létesíteni a városban. Mit lehet er-
ről tudni? Hogyan jutna el a fogyasztókhoz 
az energia?
 – Egyelőre még csak az első kapcsolat-
felvételen vagyunk túl, sok konkrétumot 
még nem tudok mondani. Egy nagy osztrák 
cégről van szó, amely többek között alterna-
tív energiatermeléssel is foglalkozik. Öröm-
mel vettük a megkeresést, hiszen már eddig 
is kerestünk kitörési pontot többek között 
az uszoda vizének fűtésére, amely jelenleg 
gázzal történik. az elkövetkező 10-15 évben 
az ország energiapolitikája mindenképpen 
a környezetbarát irányba fordul, ezért mi is 
látunk benne fantáziát. a cég jelenleg azt 
vizsgálja, hogy a város nagyfogyasztói mi-
lyen módon helyezkednek el, hogyan le-
hetne eljuttatni hozzájuk a hőenergiát. 
azt, ami egyébként a beruházó cég áram-
termeléséből származó hulladékhő lenne, 
amelyet a város így kedvezőbb áron vásá-
rolhatna meg. ráadásul nem fosszilis ener-
giahordozóból származna, ezért környe-
zetbarát volna. Így két okunk is van, hogy 
támogassuk a terveket. Elsősorban azokat 
a megoldásokat részesítjük előnyben, ame-
lyek nem terhelik a várost, mint például egy 
szalmatüzelésű erőmű. a cég ausztriában 
geotermikus erőműveket is üzemeltet. Más 
hazai településeket szintén megkerestek 
már, néhány esetében már a terveztetés és 
az engedélyeztetés fázisában járnak. a be-
ruházó emellett szélerőművekben is gon-
dolkodik, Mosonmagyaróváron már létezik 
ilyen energiatermelő rendszerük. a megva-
lósítás jelenlegi akadálya azonban a hazai 
támogatási rendszerben kereshető. amíg 
ausztriában akár hatvan százalék felett tá-
mogatják az alternatív energiatermelést, 
addig ezt hazánkban csupán tizenöt száza-
lékkal, amely megkérdőjelezi a beruházás 
megtérülését.

– Lesz lehetőség arra, hogy a parkolási öve-
zetben lakók vagy az ott működő cégek díj-

Pogácsás Tiborral, Monor város polgármesterével beszélgettünk 
a város helyzetéről, valamint a jövőbeni tervekről és lehetőségekről.

interjú

nem csak a BeruhÁzÁsokon 
mérhető a VÁros FejLődése
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fizetési mentességet kapjanak? Bérletet le-
het majd váltani a parkolásra?
 – ahol díjköteles lesz a parkolás, ott 
nincs érintett lakos, csak közintézmények 
és üzletek. senki nem kap mentességet, hi-
szen az a cél a parkolási díj bevezetésével, 
hogy az autók ne álljanak reggeltől estig a 
városközpontban. Éppen az üzlettulajdono-
sok problémája, hogy nem tudnak megáll-
ni az ügyfelek, mert a városközpontban dol-
gozók gyakorlatilag egész nap itt tárolják a 
gépjárművüket. a parkolási bérlet esetében  
ugyanez a helyzet, hiszen a városnak nem 
az a célja, hogy többletbevételhez jusson a 
parkolási díjból, hanem hogy megszüntes-
se a jelenlegi áldatlan állapotokat. a Forrás 
közben és a piac parkolójában is azért vezet-
jük be a parkolási díjat a piacnapokon, hogy 
a vásárlók tudjanak parkolni, ne az üzletek 
tulajdonosai álljanak ott egész nap a gép-
kocsijukkal. Éppen ezért határoztuk meg 
viszonylag alacsonyan a parkolási díjat. Ez 
száz forint óránként, amiből fél órát kell leg-
alább kifizetni. Így ha valaki ügyet intéz majd 
a kossuth Lajos utcán, vagy vásárol a piacon, 
reményeink szerint meg tud állni, de a pénz-
tárcáját sem terheli jelentősen az ezzel kap-
csolatos kiadás.

– További parkolóhelyeket nem lehet létre-
hozni?
 – nem látok rá esélyt, mivel nincs szabad 
terület a városközpontban. a kossuth Lajos 
utca parkolási gondjait egyébként az is enyhí-
teni fogja, hogy az önkormányzat új épület-
szárnya mellett szintén létesül majd parkoló.

– Budapesten már bebizonyosodott, hogy 
a parkoltatás magáncégekbe szervezése 
sokszor a lakosság nemtetszését váltja ki. 
Monoron most mégis e mellett döntött a 
képviselő-testület. Mi ennek az oka?
 – Úgy látom, hogy a parkoltatás kérdése 
mindenütt problémás, nincs egyetlen üdvö-
zítő megoldás. két okból döntöttünk a ma-
gáncég mellett. Egyrészt nem kell beruház-
nunk 15-16 millió forintot a parkolórendszer 
kiépítésére. Másrészt, ahogy már említet-
tem, az önkormányzat nem a parkolásból 
származó bevételekben érdekelt, hanem 

a parkolási gondok megszüntetésében. a 
magáncég sokkal könnyebben von felelős-
ségre egy saját zsebre dolgozó parkolóőrt, 
mint az önkormányzat, amelynek nincs erre 
kidolgozott ellenőrzési rendszere. a par-
koltatást végző cég az első évben egymil-
lió egyszázezer forintért bérli majd a parko-
lóhelyeket, ami a későbbiekben évről évre 
emelkedni fog.

– Szó volt róla, hogy térfigyelő kamerákat 
helyeznek el a városban. Hogy áll az ügy?
 – Egyelőre még tárgyalunk a térfigyelő 
rendszer kiépítéséről és az üzemeltetés árá-
ról is, mert az első ajánlatban túl sokat kér-
tek érte.

– Rendőrökkel csak akkor találkozik Mono-
ron az ember, ha megállítják az autóval, 
vagy éppen sebességet mérnek valahol. Mi-
ért nem lehet látni járőröket a városban?
 – a rendőrségre nincs közvetlen ráha-
tásunk, inkább a polgárőröket kérjük majd 
meg, hogy amíg a kamerarendszer ki nem 
épül, addig gyakran jelenjenek meg a meg-
újult közterületeken

– Mi a helyzet a Kenderesalja kisajátítá-
sával? A Profi áruház mögötti terület város 
egyik legértékesebb területe, amely sokféle 
beruházásra adhatna lehetőséget.
 – Mostanában nincs túl sok előrelépés 
az ügyben. a terület egy jelentős részét 
megvásárolta az önkormányzat, de számos 
tulajdonossal nem sikerült megegyeznünk, 
nem találjuk az örökösöket, vagy valami 
más akadály miatt nem jött lére a vétel. a 
terület várhatóan még sokáig nem lesz be-
ruházások színhelye, nem csak a tulajdonjo-
gi problémák miatt. a településen érdekelt 
építési vállalkozók is úgy látják, hogy az el-
következendő négy-öt évben nem lesz je-
lentősebb ingatlanfejlesztési hullám az or-
szágban.

– Az önkormányzat azért tervez fejlesztése-
ket a településen?
 – ami biztosan megvalósul az elkövet-
kező időszakban, az a kistói úti kerékpárút 
megépítése. a nyár végén a szélmalom utca 

és az aluljáró között kezdik meg az építke-
zést. a városközpont rehabilitációjáról szó-
ló pályázatunkat ősszel ismét beadjuk. Már 
folyamatban van a tanulmányterv készítése 
a körforgalomról a kossuth Lajos, ady Endre 
és Deák Ferenc utca kereszteződésében.

– Az eredeti elképzelések szerint a város-
központban megszüntették volna a gép-
járműforgalmat, most mégis körforgalom 
épül?
 – Véleményem szerint a kossuth Lajos 
utcáról nem célszerű kitiltani a gépjárműve-
ket, mert így előbb-utóbb élettelenné vál-
na a városközpont. Én inkább megőrizném a 
főutca jelenlegi funkcióját úgy, hogy közben 
tetszetősebbé tesszük a környékét a parko-
lóhelyek rendezésével, virágkiültetésekkel 
és más városépítészeti elemekkel. szintén 
jó lenne, ha a körforgalom is egy látványos 
szökőkúttal együtt épülne meg. Így előbb-
utóbb olyan központja lehet Monornak, 
ahová az emberek szívesen jönnek vásárol-
ni, kikapcsolódni, szórakozni. Úgy gondo-
lom, ettől fosztotta meg magát Vecsés és 
Maglód, amikor megépültek a település ha-
tárában a nagy bevásárlóközpontok, ahol az 
emberek a városközponti funkciók nagy ré-
szét megtalálják. persze abból a szempont-
ból szerencsés helyzetben vagyunk, hogy 
az ezerkilencszázas évek elején jól döntöt-
tek elődeink a városközpont kialakításáról, 
ami megteremtette a mai kisvárosias hangu-
latot. Ugyanígy szerencsénk van a petőfi ut-
cával, ahol spontán kialakult a bevásárlóutca 
jelleg, amit tovább tudunk erősíteni azzal, 
hogy sétálóutcává alakítjuk.

– Vannak további fejlesztési elképzelések is?
 – jelenleg terveztetés alatt van a pető-
fi utcai és a jászai Mari téri óvoda bővítése. 
Ezekre a jövő évben adunk majd be pályáza-
tot. Ezen kívül szeretnénk a jelenlegi földes 
utakat is aszfaltborítással fedni. Most azon-
ban inkább kivárunk, mert az ország veze-
tői százmilliárd forintot szeretnének meg-
takarítani az önkormányzati rendszeren, így 
bizonytalan, hogy milyen bevételekkel szá-
molhatunk az elkövetkező években.

Papp János

Akciós ajánlatainkról a www.napraforgoliget.hu 

      weboldalon tájékozódhat.

     Telefon: 06-20-775-74-53, 06-20-775-74-08,

             06-20-775-74-11

Üllő új építésű részén,  

mediterrán lakóparkban, napkollektoros 

lakások 8 990 000 Ft-tól eladók.

Ingyenes kIszállítás:
Monor, Monorierdő, Csévharaszt, Vasad, 

Péteri, Gomba, Bénye

AkCIÓ!
2 db kukori pizza

1440 helyett 1220 Ft
2 db fini pizza

2080 helyett 1640 Ft
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tel.: 29/411-984, 20/918-4699
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Gépjárművezető-képző Kft.
tanfolyam indul:

július 8-án és 10-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

áldássá lenni a világnak! – Ez a célja, fel-
adata, keresztényi küldetése a református 
egyházaknak. Így a monori nagytemplo-
mi és kistemplomi református Egyháznak 
is. az újtelepi kistemplom önálló gyüleke-
zeti élete 1950-ben kezdődött Szentjóbi 
Szabó László hitoktatásával. nyolcévi szol-
gálata után Fekete János már 43 éven át ve-
zette a hívőket. 2001-től Újtelep lelkésze 
Vladár István. a jóval idősebb nagytemp-
lomi gyülekezetet 1938-tól 1965-ig dr. 
Fónyad Dezső, 1965-től 2002-ig pedig Gu-
lyás László lelkipásztor szolgálta. Őt követ-
te Schaller Tamás, aki immár közel hét éve 
gyakorolja az elődei által megalapozott hi-
vatást. tőle tudtuk meg mindazt, ami a re-
formátus egyház színes, gazdag programú 
életét jellemzi Monoron. Ebből válogat-
tunk egy csokrot – az ő szavaival élve.
 nagyon sajátos ma a keresztény kö-
zösség helyzete, így a mi gyülekezetün-
ké is. az anyagi jólét elsőbbsége a lélek 
háttérbe szorításához vezet. Változó vi-
lágban kell képviselnünk isten változha-
tatlanságát. Miközben Európában az isz-
lám hódít, jó tudni, hogy a világon most is 
a legdinamikusabban fejlődő vallás a ke-

resztyénség. a keresztyén küldetés helyes 
értelmezése pedig mindig a személyre, a 
lelkileg elesettre, a keresőre tekint. Egy-
re több van belőlük. Miközben nincsenek 
mértékadó ideológiák, ezzel párhuzamo-
san nagyon erősen jelentkezik az, hogy az 
emberek keresnek maguknak. Mindenki 
eljuthat arra a pillanatra, hogy: én nem tu-
dok magammal mit kezdeni, nem tudom 
megoldani az életem s a családom válsá-
gait, nem tudok mit kezdeni a halállal, a 
gyógyíthatatlansággal. a 20. században 
természetes gondolkodás volt az, hogy az 
emberek tulajdonképpen inkább a hitet-
lenséghez tartoznak, tele vannak kételke-
déssel, bizonytalansággal. az elmúlt tíz, 
de már húsz esztendőben is hihetetlenül 
hiszékeny a társadalom. amit tehát képvi-
selnünk kell, az egy állandó dolog, ugyan-
akkor egy rendkívül érdekes világban kell 
ezt képviselni. 
 a szekularizáció (elvilágiasodás), az át-
települések meghatározzák Monor lakos-
ságát. a főváros közelsége miatt sokan 
költöznek ide, miközben Budapestről is 
egyre többen vásárolnak itt ingatlant. Ez 
a mozgás mindenképpen érezhető a gyü-

Monor száz éveÁLdÁssÁ Lenni a ViLÁgnak!
A Művelődési Házban idén, október 3-án öt civil szervezet, valamint 
három történelmi egyház mutatja be, hogyan látják Monor elmúlt 
száz évét. Ugyanis több más közintézménnyel együtt száz évvel 
ezelőtt adták át a Vigadó épületét. Akkortól számítható Monor 
ma ismert kisvárosi képének kialakulása. A részt vevő kiállítókat 
az elkövetkező hónapokban sorozatban mutatjuk be.

lekezet életében. akik szülőhelyükön még 
laza módon tartoztak egy-egy keresztyén 
közösséghez, az új lakóhelyen ritkán csat-
lakoznak. túlnyomó többségük gyökérte-
len. Mind kevesebb lelkileg nyitott benn-
szülött lakik Monoron. Ugyanakkor a 
személyes életükben nagyon fontos, hogy 
törődjenek velük. az egyre inkább elsze-
mélytelenedő világban mindenki társak-
ra, őszinte odafigyelésre vágyik. sok olyan 
ember él, aki lelkileg keresi a maga hátte-
rét, biztonságát. Van, aki ebbe egy öröm-
ben, pl. gyermekszülés, van, aki egy szo-
morúságban, pl. a gyász kapcsán kerül be. 
ilyenkor lehetünk mi isten közvetítői.
 Monoron 6387 polgár vallja magát re-
formátusnak. körülbelül 3500-4000 em-
ber tartozhat a mi gyülekezetünkhöz a 
legutóbbi népszámlálás szerint, tehát 
még Monorierdő leválása előtt. Ebből 
mi olyan 2500-ról tudunk. Van egy 1000-
1500 anonim, aki időnként fel-felbukkan 
a gyermeke hitoktatása kapcsán. a 2008–
2009-es tanévben 410 körüli tanítványt 
hitoktattunk az iskolákban és az óvodák-
ban. 2008-ban 57 gyermeket keresztel-
tünk; abból 35-nek a családja itt van köz-

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.

Fo
tó

: d
r. 

D
ob

os
 G

yö
rg

y

A monori református nagytemplom
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tünk havi rendszerességgel. Egy vasárnapi 
gyülekezeten olykor 280-an vagyunk, csa-
ládokat számolva. a vasárnapi istentiszte-
let úgy működik, hogy az éppen már meg-
ülő kisbabákat néhány hónapos kortól 
nyugodtan hozhatják magukkal a szülők; 
gondoskodunk gyermekfelügyeletről.
 négy csoportban mindössze 4-5 fő-
vel foglalkozik egy-egy tanár. Legalább 
tíz végzett pedagógus 
(Monoron kívül Bényéről, 
Vecsésről) szolgál itt vasár-
naponként. Éves program-
mal: dátum szerinti témával, 
bibliai igével, korcsoportok 
szerint a felnőtt megneve-
zésével tervezünk. Egy ne-
velő pedig a gyermekmeg-
őrzőben vigyáz a kicsikre. 
Minden hónap utolsó szom-
batján játszóházat tartunk. 
Erre sokan csak úgy bejönnek, mert nem 
tudják hova tenni a gyereket. a szülő nyu-
godtan mehet a piacra, mi egész délelőtt 
foglalkozunk vele. Ugyancsak minden hó-
napban kerül sorra a filmklub.
 Gyülekezetünkben 51 különféle cso-
port működik – ebből 31 hittancsoport – 
és 24 olyan kis kör, melyben hetente, kü-
lön, pl. férfiak, nők, kismamák, jegyesek, 
házastársak stb. találkoznak, meghitten 
beszélgetnek; s külön tartunk bibliaiskolát 
kezdőknek, haladóknak. igen komolyan 

veszik diákjaink a konfirmációt. Meglehe-
tősen kedvelt a páros- és a baba-mama 
kör. Mindkettő olyan tagokból áll, akik be-
jöttek egykor szolgáltatásként, aztán rá-
jöttek, hogy az egyház nem arról szól, amit 
ők gondolnak, és itt maradtak. 
 az elmúlt hét évben – a feleségem-
mel számoltam – a gyülekezetben ha-
vonta 200 olyan ember jön templomba, 

akik hét évvel ezelőtt nem 
jártak. Ez is öröm. Meg az 
is, hogy míg Magyarorszá-
gon a történelmi egyházak 
elöregednek, a mi közös-
ségünk nagymértékben fi-
atalodik. köszönhető ez an-
nak az elvárásunknak is, mi 
szerint nálunk csak úgy köt-
hetnek házasságot a párok 
(akár 40-50, akár 19 évesen), 
hogy előtte 4-5 alkalom-

ból álló beszélgetésre kell járniuk. Először 
húzza a fogát a pár ezért a dologért, az-
tán megszereti, s hozza magával a töb-
bit. Vannak olyan utcák, ahonnan a lako-
sok 60 %-a idejár vasárnaponként. a fiatal 
házasok a saját korcsoportos generáció-
jukban nem csupán a gyülekezetben ba-
rátok, hanem a hétköznapi életben is. ná-
lunk ismerték meg egymást.
 s mi szolgáljuk őket, de nem szolgál-
tató üzemként. az egyház nem szolgálta-
tó közösség! ki szeretnénk törni ebből az 

árnyékból. Csoportos látogatóknak szok-
tam mondani: a templom a mi gyülekeze-
tünknek elsősorban nem a műemléképü-
lete meg a drága hangszernek a beltere, 
hanem sokkal inkább egy közösségnek 
a használati terme. azért is építkezünk 
egyébként, mert ez a kiscsoportos rend-
szer, amit igyekszünk működtetni, nem 
fér el. Egy vasárnapi alkalmon legalább 
hat szobára van szükség, a templommal 
együtt. Most bővítjük. Lesz egy gondozói 
szoba, egy vendégszoba, és épül egy moz-
gássérült WC is. Hála istennek, vannak ket-
ten-hárman, akik tolószékben jönnek min-
den vasárnap. 
 áldássá lenni a világnak! Ez a küldeté-
sünk, hogy egyre többen megleljék éle-
tük értelmét, s hogy lelkileg növekedve 
hazataláljanak. keressük a személyes ta-
lálkozást azokkal is, akik nincsenek a gyü-
lekezetben. Úgy 3-4. éve minden egyéves 
temetési évfordulóra levelet írunk a gyá-
szoló családnak. talán megérzik ebből, 
hogy ők nem csupán egy eset voltak ne-
künk, hanem igyekszünk őket számon tar-
tani, amikor éppen a gyász évfordulójának 
a terhét kell hordozniuk. Lépünk feléjük, 
törődünk velük személyesen is, s nem csak 
várjuk őket a templomba. áldássá legyünk 
a világnak! ami körülöttünk történik, an-
nak legyen kisugárzása! a sok lelkileg ott-
hontalan ember lelkileg otthonra találjon! 

Pecznyik Ibolya

„S mi szolgál-
juk őket, de nem 

szolgáltató üzem-
ként. Az egyház 
nem szolgáltató 

közösség!”

A CIB Bankban teljes körű banki 
szolgáltatásokkal várjuk a kedves  

érdeklődőket és ügyfeleinket.
Igényekhez igazodó számlacsomagok, hitelek,

befektetési és megtakarítási lehetőségek
A LAKOSSÁG  ÉS VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA IS!

Érdeklődjön fiókunkban  
az alábbi telefonszámon!

Monori fiók: 29/610-680

www.cib.hu   CIB24 06 40 242 242

A monori vasútállomásnál 
(a Profi üzlet mellett)

Reggeliző
főzött kakaó • tej • tea • kávé

kenyér • péksütemények   
szendvicsek • péklángos

Nyitva tartás: H-P: 04-21, Szo: 05-13, V: 16-21

Pékáruból  
nyugdíjasoknak 

kedvezmény  
Diákmenük

Helyben sütött friss  
pékáru egész nap
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 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!

tila (11. B) pedig a vecsésit. Dézsi Gábor (10. 
a) tollaslabdában országos 6., Burján Nóra 
(12. C) magasugrásban a 14. lett, a jaG ifjú-
sági kosárlabdacsapata pedig megyei első.
 Tóth Dalma (12. C) festményét nem elő-
ször állították ki Budapesten, mint az olasz 
kulturális intézet versenyének kiemelt alko-
tását. a „Magyarország az én hazám” cím-
mel meghirdetett versenyben országos 10. 
lett a 12. E csapata; és ugyancsak ők kapták a 
régióbeli különdíját az apEH által szervezett 
„rang adó” című országos versenynek is. 
 az ELtE és az országos közoktatási inté-
zet felmérésében az ország 1000 középisko-
lája közül – a legfrissebb adatok szerint – az 
(1998 és 2008 között) elért versenyeredmé-
nyek alapján ez az iskola az első ötven kö-
zött van; a felsőoktatásba való bejutottak 
arányában pedig az első harmadban. Mind-
ez természetesen nem csupán a diákok, ha-
nem a lelkiismeretes felkészítő szaktanárok 
érdeme is. 
 Ezekre gondolva – és a cikk megírásakor 
még jó érettségi eredményeket remélve – 
megérdemelt pihenés várhat a jaG-osokra 
is. Megyeri igazgató úrnak a ballagáson 
megfogalmazott intelmeit pedig a vakáci-
óra vonulók éppúgy megszívlelhetik, mint 
a nagybetűs életbe most kilépők. „az első: 
tegyél meg mindent azért, hogy szakmád-
nak jó tudójává, olykor mesterévé válj! a 
szabadságod a tudásodon múlik. Másodjá-
ra: légy erkölcseidben emelkedett! Harmad-
sorban: légy lélekben erős!”

Bolcsó Gusztáv

A nyár szóról a diákoknak elsősorban a szünidő jut eszükbe. Ady szavaival 
élve: „Most gyertek szabad mellű örömök, / S pusztuljatok bilincses iskolák.” 

józsef attila GimnáziumkÁciÓ, akÁciÓ, VakÁciÓ!

mint a monori fordulóból továbbjutót. kis-
sé megkésve, de azért megemlítjük, hogy 
az egyik különdíjas az a jaG-os Leichter Lil-
la (12. G) lett – Hatsepszut fáraónőről írt dol-
gozatával –, aki szintén most érettségizik. 
 a ballagáson hallott gazdag eredmény-
listából érdemes még felsorolni néhányat. 
az említett földrajz oktV-döntőben Pogá-
csás Réka (11. G) is szerzett 50 felvételi pon-
tot 20. helyével. itt jegyezzük meg, hogy eb-
ben a típusú országos versenyben (ahol 300 
ezer diák indulhat) már a 2. fordulóba is ne-
héz bekerülni, nemhogy a legjobb 30 közé. 
 a ballagók közül mások is sokan verse-
nyeztek a biológia, történelem, irodalom, 
fizika, angol, valamint elméleti- és üzleti 
gazdaságtan oktV 2. fordulójában. De si-
keresen vettek részt pályázatokon is. példá-
ul a már említett Bíró Tamás (12. B) két leg-
frissebb eredményéről csak a ballagás után 
kaptunk hírt. a kutató Diákok esszépályáza-
tán a felszín alatti vizekről írt két dolgozatá-
val országos 2., illetve 5. helyezést szerzett. 
Darázsi Zsolt (13. a) ugyanezen a megméret-
tetésen 1. díjat kapott „Bűvös négyzetek” 
című dolgozatáért. Komjáthy András (10. G) 
irodalmi esszé kategóriában ért el 1. helyet, 
a pécsi szent Mór iskolaközpont janus pan-
nonius pályázatán. 
 a dabasi trianon-vetélkedőn 1. és 3. he-
lyezést ért el a jaG két csapata (12. a-sok és 
9.-esek). a Magyar Gyorsírók és Gépírók or-
szágos szövetsége által szervezett tavaszi 
országos gépíró és szövegszerkesztői ver-
seny első fordulójából tizenhárman jutot-
tak a május végi, budapesti, második fordu-
lóba, ahol a legjobb összteljesítményt érték 
el az iskolák közül. 
 Bak Éva Brigitta (10. a) bekerült a 
kazincyról elnevezett szépkiejtési verseny 
győri döntőjébe, ahol megkapta az anya-
nyelvápolók szövetségének különdíját; mi-
közben a monori városi szavalóversenyt is 
megnyerte. Bajkai Tamara (12. G) és Volák At-

Ezek az „örömök” időrendben először – lát-
szólag – a középiskolások végzősei számára 
adatnak meg, a május eleji ballagással. az is-
kolai „bilincseiktől" viszont az érettségivel 
csak június közepén-végén „szabadulhat-
nak meg” véglegesen, amikor már általános 
iskolás diáktársaik vígan vakációzhatnak. az 
évzáró ünnepségek a tanév eredményei-
nek összegzésére is lehetőséget biztosíta-
nak. néhány ilyet szeretnénk most felidézni 
a józsef attila Gimnázium és szakközépisko-
la idei számvetéséből.
 Május 2-án 166 végzős diákot búcsúzta-
tott a virágdíszbe öltözött jaG-ban Megye-
ri István igazgató úr. Elmondta, hogy közü-
lük ötvennégyen középfokú, hárman pedig 
felsőfokú nyelvvizsga-bizonyítványt szerez-
tek. Ugyancsak hárman érdemelték ki a ne-
velőtestület legnagyobb elismerését jelentő 
„signum laudis” kitüntetést. 
 Bíró Tamás (12. B) számos pályázaton 
nyert, a földrajz országos középiskolai tanul-
mányi Verseny 6. helyezése mellett. Várkonyi 
Enikő (12. C) ugyanebből a tárgyból 12. lett, 
így ők már 80, illetve 50 többletponttal gaz-
dagodtak a felsőoktatási felvételi szempont-
jából. Kafka Nándor (13. a) pedig nemcsak a 
lovas világkupa junior bajnokaként növelte 
Monor és iskolája jó hírnevét, hanem ugyan-
olyan kiemelkedő tanulmányi eredménnyel 
és emberi magatartással vált érdemessé e 
megbecsülésre, mint előbbi két társa. 
 a „jó tanuló – jó sportoló” kitüntetést 
Burján Nóra (12. C) kapta, aki megyei és di-
ákolimpiai magasugró bajnok. 
 Lapunkban hírt adtunk már arról, hogy a 
tudományos Diákkörök országos konferen-
ciájának e tanévi közép-magyarországi ré-
giós fordulója Monoron zajlott (november 
28–29-én). innen tizenöt előadás került az 
országos döntőbe, amit pannonhalmán ren-
deztek meg (április 3–4-én). Ezúttal hírt ad-
hatunk arról is, hogy az ottani 123 előadás-
ból negyvenet jutalmaztak, közülük nyolcat 
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A három „Signum laudis”-szal díjazott 

Nyílászárók gyártása Monoron
Portalu Kft. Monor, Péteri úti major

Tel.: 06-30-544-3817, 06-29-412-871 (műhely)
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! Alumínium és műnyag 
ajtók és ablakok
Üvegfalak, télikertek gyártása  
és szerelése helyszíni felméréssel,  
rövid határidővel
Teljes körű hitelügyintézés!
Szekcionált garázskapuk gyártása, 
szerelése. Nyíló-, toló-, úszókapuk 
automatizálása és kivitelezése.
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1919. augusztus 2-án délben az utolsó vörös szerelvények vonultak a főváros 
felé, miközben Monoron (is) román megszálló katonák állomásoztak. 

Visszatekintés

emLékezzünk  
1919. augusztus 3-Ára!

zsilinszky Endre út végén. Felújítása óta 
(80-as évek) máig is áll. Monori Für Dezső 
szerint két monori volt köztük: Klank József 
és Szarka György. Csak az utóbbi név olvas-
ható az emléktáblán. 
 tudomásom szerint ennél több sze-
mélyt csak Vácott végeztek ki a megszálló 
románok (57 főt). Emberek voltak, akik ál-
dozatul estek a szovjet mintára szervezett 
kommunista önkényuralom leverőinek. 
 Emlékezzünk rájuk! Valamennyien ma-
gyarok és ártatlan áldozatok!
 Forrás: Máthé Bertalan: Ismeretlen már-
tírok emléke. Monori Hírlap 1980. 07. 25.; 
Monori Für Dezső: Monor története 1173–
1983.; Szűcs László: Volt egyszer egy pán-
célvonat. Szabad Föld 1978. 07. 23.; Új Tü-
kör 1977. 30. számában páncélvonat képe; 
Dr. Fogarassy László történésznek (Pozsony) 
a ceglédi Kossuth Múzeumtól kért adatai 
(1975); Adatok a Monori Járás Kultúrtörté-
netéhez (1960); Rideg Sándor: Sámson című 
regényének harmadik fejezete (írói túlzások-
kal); Meghaltak Anyakönyve 0916-tól 1928-
ig Monor, Római Katolikus Plébánia 

Soltész Péter

az egyik páncélvonatra a pesti úti (ma ady 
u.) átjárónál a román járőr rálőtt. a páncél-
vonatról géppuskatűzzel és kézigránát-
tal válaszoltak. Egy románt agyonlőttek, 
egyet megsebesítettek. augusztus 3-án, 
vasárnap a román parancsnokló tábor-
nok – megtorlásul az előző napon történ-
tekért – az összes elfogott vöröskatona ki-
hallgatás nélküli agyonlövetését rendelte 
el, amit aznap délután az agyagbányában 
53 emberen végre is hajtottak. Egy közü-
lük kimászott a lelőtt testek alól, és elme-
nekült. Egy még életben volt, őt másnap 
reggel agyonlőtték a románok. a holttes-
tek maradványait 1920. június 10-én ex-
humálták. akkor tizenhat, később még két 
személyt tudtak azonosítani. tehát tizen-
nyolc név szerint azonosított, illetve egy 
névtelen megmenekülőről tudunk. a töb-
bi áldozat azonosítatlan maradt. 
 az exhumálás után maradványaikat kö-
zös sírba temették. a jelenlegi katolikus ra-
vatalozó mögötti részen található a nyug-
helyük. ott tizennyolc név van bevésve. 
1936-ban Hoffmann Miklós keresztet állít-
tatott emlékükre a Gőzmalom, ma Bajcsy-

szeretettel meghívjuk 2009. július 31-én 
a monori jászai Mari téri általános isko-
lában tartandó anyatejes világnapi ren-
dezvényre:
 9.00:  a baba-fotó pályázatra 
berékezett képek megtekintése.
 9.45: Ünnepi megnyitó. köszön-
tőt mond Sinkovicz László, a szociális 
és Egészségügyi Bizottság elnöke és dr. 
Vass Csaba kistérségi tiszti főorvos.
 10.00: Előadások: dr. Tőzsér Berta: ter-
mészetesen anyatejjel; dr. Bükki Vero-
nika: Homeopátia lehetőségei a gyer-
mekgyógyászatban; Bokros Éva: Mire 
figyeljünk – gyermekünk mozgásfejlő-
dése a gyógytornász szemével; Viczkó 
Andrea: a víz gyermekei; Stefankovics 
Éva: a hordozókendő előnyei. Bemu-
tatkozik az otthon segítünk alapítvány 
és a  Magyar Máltai szeretetszolgálat 
Gondviselés Háza, továbbá támogatói 
előadások hangzanak el.
 a rendezvény ideje alatt játszóház 
szakképzett felügyelettel, szemészeti 
szűrés, csontsűrűségmérés, koleszterin- 
és vércukorszint vizsgálat, kozmetikai 
bemutató és tanácsadás, vérnyomásmé-
rés, lúdtalpszűrés várja az érdeklődőket.

Védőnői Szolgálat, Monor

aNyatejes világNap moNoroN

A leendő munkatárs feladatai:
•    az előírt és érvényben levő típusonkénti technológiák betartása, az autóbuszok kisfődarabjainak, szerelvé-

nyeinek és vezetékeinek szakszerű javítása;
•   az autóbuszok villamos berendezéseinek műszeres ellenőrzése, beszabályozása, javítása és karbantartása; 
•    a szerviz útmutatásai alapján a meghibásodott készülékek részegységeinek tesztelése, a hiba behatárolása 

és a készülék javítása;
•   korszerű „CAN” rendszerek diagnosztizálása, hiba megállapítása, javítása;
•    speciális diagnosztikai eszközök használata (MAN-Cats, Star-Diagnose, Voith, Zf. stb.)

A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, képesség:
•   autóvillamossági műszerész szakképesítés;
•    precíz, önálló munkavégzés;
•    szakmai tapasztalat előnyt jelent

A munkavégzés helye: Monori Járműfenntartó Üzem

Amit kínálunk:
•    ingyenes utazási lehetőség a társaság autóbuszjáratain, munkaruha;
•  vonzó juttatási csomag: étkezési utalvány, ajándékutalvány, üdülési csekk, internet-előfizetés stb. 

Jelentkezés:
2009. július 19., részletes önéletrajz beküldésével, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatával a 
sandor.rendek@volanbusz.hu e-mail címen vagy a VOLÁNBUSZ Zrt. Monori Járműfenntartó Üzem, 2200 
Monor, Csanády Gy. u. 2. postacímen. 
Érdeklődni lehet Rendek Sándor üzemvezetőnél. Tel.: 06-20-9-724-948 vagy 06-29-412-630.

A Volánbusz Zrt. Forgalmi Üzemeltetési és Műszaki Igazgatóság Monori Járműfenn-
tartó Üzeme felvételt hirdet autóvillamossági-szerelő munkakör betöltésére
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Monori elődeink élete tulajdonképpen 
az 1700-as évekből ismert jobban. Előtte, 
még 1695-ben is teljesen elnéptelenedett 
egyházi föld volt itt. Wellman Imre kutatá-
sa alapján írjuk, hogy 1728-ban négy mes-
terember, majd 1760-ban hat taksafizető 
szerepelt az adóösszeírásokban – a jobbá-
gyokon, zselléreken kívül. Ugyanakkor a 
46 zsellérből 14 foglalkozik különféle mes-
terséggel; ebből egy szűrszabó, két szabó, 
akik többnyire télen űzték az ipart, az ag-
rármunka szünetében. rajtuk kívül a job-
bágy- és zsellérfeleségek, valamint „süldő” 
leányaik a juh gyapját nemcsak megfonták, 
hanem meg is szőtték. a család tagjainak a 
gyapjúszőttesekből ruhákat, harisnyának 
nevezett nadrágokat, lajbikat és zeke nevű 
ujjasokat varrtak. az ügyesebbek női fel-
sőruhákat, szoknyákat, „váll”-nak nevezett 
női mellényeket („sikselem purucokat”); 
a férfiaknak ünneplő inget, a katonáknak 
„dómánt” (dolmányt) készítettek arany 
vagy ezüst pityke nélkül, csupán kapcsok-
kal. Ugyanis a pitykéket csak az urak visel-
hették. Őrzi is ennek igazságát egyik nó-
tánk a párválasztás kapcsán: „Ez rangosabb, 
ezüst pityke fityeg a dolmányán.”

a szabó iparosok típusai

a magyarlakta területeken a 18. század-
ban a vásármíves szabók kész ruhákat vit-
tek a vásárokra. Ezeket olcsó posztóból (a 
remek, a septuk, a perpeta és az aba fajták-
ból) állíthatták elő a mesteremberek, a pa-
rasztok és a cselédek részére. septuk posz-
tóból varrták a dolmányt (hódoltság kori, 
keleties divatú, csípőn alul érő, elöl nyitott 
posztóujjas), a drágább karasia posztóból 
pedig a nadrágot. a parasztasszonyoknak 
a „váll” és a szoknya középdrága rása anya-
gú. Ehhez hasonló anyagból készítették a 

mentét is (dolmányhoz hasonló ujjas fel-
ső), melyet gyakran a dolmány fölött visel-
tek. Mente szavunk 1543-tól ismert. petőfi 
sándor három évszázaddal később „sajnál-
kozik” pató pál úr „úgy megritkult, olyan ó” 
mentéje és nadrágja okán, mely „szúnyog-
hálónak is csak szükségből volna jó”.
 a szabók másik csoportja a váltómíves. 
Ők rendelésre dolgoztak, úgynevezett 
„mondva csinált” ruhákat készítettek. a 
nadrágot és a mellényt nem is vették próba 
alá, a kabátféléket viszont igen. E típuson 
belül a vékonyszabók finomabb kelmékből 
dolgoztak. Ők – mint a magyar szabók egyik 
fajtája – faluhelyen, így Monoron is éltek. 
parasztszabóknak is nevezték őket, mivel 
a mesterség mellett földműveléssel, szőlő-
termeléssel foglalkoztak. Legáltalánosabb 
készítményük a világoskék posztóruha volt. 
1900 után már a fekete szín vált általános-
sá. sárga zsinórral díszítették a dolmányt, 
a nadrágot és a purucot. Éltek itt (pl. a mai 
ady utcán; akkor német, majd pesti) német 
szabók is (katolikus németek), akik csak eu-
rópai szabású ruhákat állítottak elő. 
 az 1870-es években elterjedt a varrógép 
használata, ami gyorsította a ruhakészítést. 
Ezután a vásári és a magyar szabók géppel 
dolgoztak. De a drága városi szabók sza-
lonmunkái (frakk, zsakett, szmoking) még 
az 1960-as évek végén is kézzel készültek. 
általában az számított finom munkának, 
ha kézzel öltötték a zakónak az ujját és váll-
varrását, a kabátfélék háta közepét, vala-
mint az oldalát deréktól lefelé. Ugyanis ez 
így szebben állt; nem húzott, nem ráncoso-
dott. a főuraknak, valamint az uradalom al-
kalmazottainak és cselédeinek a saját céh-
be nem tartozó szabóik varrtak. Így például 
Gombán a patay, Gyömrőn a teleky csa-
ládnál, Monoron pedig feltételezhetően a 
káptalani tiszttartónál és a papnál.

Helytörténet

a monoriak ViseLt doLgai XVii. 
– a ruha teszi az emBert
Az elmúlt évszázadok ruhaviselete a mai ember számára is érdekes 
lehet, különösen akkor, ha a ruhák megalkotóiról is tudunk egy s mást. 

a monori nagy elődök nyomában

az 1870-es évek országos címjegyzé-
ke Monoron 17 férfiszabót említ. nevük 
felsorolásával őrizzük meg emléküket! 
Bekker János, Dömötör József, Fazekas Béni, 
Hübner Vencel, Izsáki József, Kapás Imre, 
Kiss István, Polyhos Mihály, Szentandrási 
Géza, Ringeisz József, Steiner Salamon, Sza-
bó Mihály, Tóth Jónás, Tóth Pál, Turkovics 
Nándor, Várkonyi Gyula, Varocsi László és a 
nőiszabó Bokros Mihály.
 a Monori általános ipartestület 1885-
ben alakult meg 339 taggal; köztük az ipa-
rosokon kívül négy vendéglős szerepelt. 
Ekkor az alkalmazott monori segédek szá-
ma 53, a tanoncoké 157 fő. az újonnan 
megalakult testület első elnöke Ujváry Já-
nos férfiszabó mester, jegyzője Lovas Kár-
oly MáV-segédtiszt. az elnöknek a Fürdő 
utca 2. szám alatt állt a műhelye, amely-
ben négy segéddel dolgozott. közéle-
ti munkájába a tűzoltó parancsnokság is 
belefért. Mint szabómestert – az 1905. évi 
országos ipari kiállításon – díszoklevéllel 
tüntették ki; szép érdemeket szerzett ez-
zel a monoriaknak. Ujváry jános 1866-ban 
született, és 1882-ben szabadult fel. szabó 
segédként Budapesten és Bécsben dolgo-
zott. Monoron vette feleségül Bekker Erzsé-
betet, s öt gyermekük született. két fia foly-
tatta a családi szakmát. 
 az ipartestület megalakulásakor a ru-
házati iparban 116-an tevékenykedtek – ci-
pész, csizmadia, szabó, szűrszabó, kalapos, 
kékfestő mesterségekben. Vagyis az ipar-
testületi alapítók 34 százaléka. Monoron 
5452 lakossal számolva – a testületi tagok 
339 fős létszámát figyelembe véve – az 
iparosok, kereskedők aránya 6,22 százalék. 
Ez az arány meghaladja a megyei átlagot. 
1904 és 1907 között ismét a ruházati ipar 
adja az elnököt az ipartestületben, Sipos 
László személyében. korábban, 1898-ban 
már elnyeri a tagság bizalmát. akkor elöl-
járósági tagnak választják, majd a pénz-
tárnoki tisztséget is betölti. Fiai, istván és 
Béla jó hírű szabókká váltak. a petőfi utca 
6. szám alatt működött a sipos testvérek–
Várkonyi szabóság.
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egy szabógeneráció monoron

Végezetül még egy szabómesterről írunk. 
Hrudicska Leo angol úri szabó prágá-
ban tanulta a mesterséget. az 1900-as 
évek elején kért letelepedési engedélyt 
a monori elöljáróságtól. az ipartestület 
tagjaként 1914–1918-ban a pénztárnoki 
funkciót is betöltötte. polgárleányt, Vá-
sárhelyi Nagy Terézt vette feleségül. Csa-
ládi házát a Deák Ferenc, Liliom utca sar-
kán építette fel, a Deák F. utcára tekintő 
négy ablakkal. otthonát, szellemes em-
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ber lévén, palotának nevezte. az ipartes-
tület kulturális rendezvényeit rendszere-
sen látogatta, neve többször szerepelt a 
gálánsan túlfizetők listáján. Hat gyerme-
kük született. Legidősebb fia, károly sza-
bósegédként kereste a kenyerét. László 
kárpitos szakmát tanult, de apja szabó-
műhelyében is tevékenykedett. Lajos fia 
fodrász lett, akit kortársai, elsősorban a 
nők, igen helyes arcú férfinak tartottak. 
irén leánya a fővárosban élt, ott vezette a 
családi háztartást. kornélia (nelli) egy bu-
dai villában házfelügyelősködött, Gizella 

pedig Monoron példaadó cipészfeleség-
ként élte le az életét. 
 nagyapám, Vajnai János kereskedőhá-
za egy kőhajításra állt a Hrudicska ház-
tól. nagyanyám, Baranyi Lídia szinte baráti 
kapcsolatot tartott teréz nénivel. anyám, 
Vajnai Margit jó barátnője lett nellinek. 
Így családunk is bizonyíthatja Leo bácsi 
sikereit a szakmában. a monori közérdek 
című újság 1924 decemberében dicséri a 
mestert, akinek a körzeti ipartestületi ki-
állításon nem akadt helyi kihívója. Csu-
pán egy gyömrői szabó tudta megelőz-
ni a kiállítók sorában. a szabóság mellett 
ügyesen borászkodott, s téglagyári szőlő-
je a csőszház alatt jó minőségű gyümöl-
csöt termett. a Monorért Baráti kör az idei 
naptárának nyitó fényképén mutatja be 
Hrudicska Leo népes családját. a pincesze-
ren Kornélia és Csurgó István fővárosi autó-
buszsofőr eljegyzését ünneplik. Gizella le-
ánya révén a Hrudicska dédunoka, Bálint 
Márta a szterényi józsef középiskolában 
másfél évtizede végzett mint nőiruha-ké-
szítő. Így öröklődik korunkban és város-
unkban a szabómesterség – a gyári ruha-
készítés és a hazánkba beözönlő dömping 
ruhaáru világában.
 Forrás: Pest Megyei Levéltár Bp.; Szabó Er-
vin Könyvtár Bp.; A Monori Elöljáróság jkv. 
1897–1930; Monorkerületi Lapok 1902–1914; 
Közérdek 1924. december 21.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke      

Eljegyzés a pinceszeren. A kép bal oldalán Hrudicska Leo úri szabó
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persze, lehetne más néven is nevezni azt a 
tevékenységet, melyet az emberfia akkor 
végez, amikor hall, tapasztal, olvas valami 
olyan hírt, amely nem hagyja nyugodni, de 
mai magyartalanodó világunkban, mikor 
egy neves író azt javasolja, hogy jókai re-
gényeit át kellene írni, hogy a fiatalok meg-
értsék, szerintem helyénvaló ennek a szó-
nak a használata. szóval filózgatunk. azon, 
hogy miért is érezzük úgy: a 
saját lakásunkban egyre ke-
vésbé vagyunk biztonság-
ban. Hajdan, mikor még a 
kaput se zárták be az embe-
rek, eszébe se jutott volna 
senkinek, hogy néhány évti-
zed múltán már a profi riasz-
tó, a rengeteg biztonsági zár 
és a lakók otthonléte se tart-
ja vissza a bűnözőket attól, hogy behatol-
janak mikrokörnyezetünkbe, hogy ott tá-
madjanak ránk. többségünk a saját házát 
biztonságosnak gondolja, még fel is szereli 
riasztóval, zárakat rak fel, majd mikor álar-
cos férfiak rontanak rá és családjára, akkor 
megdől minden, amit addig felépített ma-
gában. Félelem, bizonytalanság, aggoda-
lom teszi tönkre a mindennapokat, hiszen 
azt várjuk, hogy mikor kerül ránk a sor. az-
tán, ha ránk kerül, azt várjuk, hogy mikor 

kerül újra. az emberek nagy része egyelőre 
aggódik. később majd az aggódást fel fog-
ja váltani a félelem, aztán pedig beindul 
egy önvédelmi mechanizmus, amikor ke-
resett cikk lesz a gázpisztoly, és el fognak 
szaporodni az önbíráskodások. nem okos-
kodás ez, higgyék el, csupán egy logikus 
folyamat egy káoszba forduló világban.
 nos, ennyit a filózásról! nézzük, hogy 

mi is volt az alapja a imén-
ti soroknak. amikor ismerő-
sökről kénytelen írni az em-
ber, nehezen tudja kihagyni 
a szubjektív tényezőket, hi-
szen ismerem azt a csalá-
dot, amelyre a közelmúlt-
ban négy férfi tört rá egy 
este. nagy ház, nem is egy-
szerű elrendezéssel, mert 

több generáció lakik itt, mégis, akik beha-
toltak, úgy tűnik, jól ismerték a körülmé-
nyeket. Egyenesen a gyerekek szobájába 
mentek, akiket megkötöztek, és pénzt kö-
veteltek. De mivel a riasztó bekapcsolt, így 
végül felhagytak a tervükkel és elmenekül-
tek. röviden ennyi történt. azt is mond-
hatnánk, hogy ez a jelenség sajnos már 
szinte mindennapos lett, mégis érdemes 
belegondolni kicsit mélyebben. a két gye-
rek már nem annyira kicsi gyerek, de eddi-

zsarukFiLÓzgatunk, FiLÓzgatunk... gi életük a biztonságról szólt, anyagi gond-
jaik sincsenek, most pedig szembesültek 
egy olyan traumával, ami felnőtt embe-
reket is megtörne. Csak gondoljunk bele, 
mit érezhettek ők, és mi mit éreznénk a he-
lyükben! az országban és a környékünkön 
is egyre jobban elszaporodott ez a bűncse-
lekmény, amely sokkal jobban megviseli a 
sértetteket, mintha esetleg szimplán kira-
bolják az utcán. Évekre meghatározhatja az 
emberekkel való kapcsolatot, és még öreg 
korunkban is élesen rajzolódnak ki az em-
lékek. 

itt a buksza, hol a buksza?

persze, nem csak ilyen bűncselekmények 
történnek városunkban; a lopás mint népi 
hagyomány továbbra is remekül virágzik. 
amíg valaki megdolgozik a javakért, me-
lyeket összegyűjt, mindig lesz olyan, aki 
ezt az egyszerűbb úton kívánja megsze-
rezni. Ha pedig ebben segítünk is neki, ak-
kor aztán végképp ne csodálkozzunk sem-
min! például nehezen tudom elképzelni, 
hogy valaki miért hagy a biciklin egy olyan 
szatyrot, amelyben több, mint százezer fo-
rint van. azt már jobban el tudom képzelni, 
hogy mennyire felháborodott a sértett az 
acsádi utcában, amikor felfedezte a lopást, 
és mennyire szidta a közbiztonságot. jel-
zem, ezt az utóbbit joggal tette, de leven-
ni a szatyrot a bicikliről csak egy mozdulat 

Bútorvilág-ház
Monor, Forrás u. 2–4. • A Forrás Áruház emeletén
Tel.: 06-29-614-030  •  Ny.: H-K-Cs-P: 830-1730  •  Sze: 800-1700  •  Szo.: 800-1200

További üzleteink: Nagykáta: 06-29-441-305
                     Dunaharaszti: 06-24-461-203
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lett volna. Úgy tűnik, a hosszú acsádi utca 
és környéke az utóbbi időben frekventált-
tá kezd válni, mert három nappal a bicik-
liügy után egy kocsitulajdonos volt kény-
telen ráébredni arra, hogy a négykerekűt 
nem érdemes széfnek használni, hiszen 
annál jóval könnyebb kinyit-
ni. Bizonyára csak néhány 
percre hagyta őrizetlenül 
a kocsit, gondolván, hogy 
nagy baj nem lehet belőle, 
de aztán már hiába kereste 
a benne hagyott laptopot, 
számlatömböt bélyegzős-
tül, igazolványokat és egy 
tachográfot is. nem is a lo-
pási érték a nagy, hanem az 
utánajárás költségei, hiszen 
mennyi energia megy majd 
arra, hogy minden hivatalban elrendezze a 
papírmunkát! s ki tudja, milyen kárt okoz-
hatnak még a tolvajok az ellopott bélyeg-
zővel és számlatömbbel! Csak abban lehet 
bízni, hogy aki elvitte ezeket a holmikat, az 
se tudja, mi az a számlagyár, és hogy hol 
kell bekapcsolni egy laptopot.

slágergyanús bűnügyek

a kocsifeltörés amúgy is elég slágergyanús 
tevékenység maradt. nem kell hozzá iskola 
vagy tanfolyam, de még nagy előkészület 
se, hiszen elég betörni a szélvédőt valami-

vel, és már lehet is csemegézni a tulajdonos 
által okosan benthagyott tárgyak között. 
Így loptak el a Munkácsy utcában parkoló 
autóból néhány személyes iratot. Ez még 
nem lenne hír, hiszen mindennapos, az vi-
szont már nem, hogy míg a lopási kár nagy-

jából két doboz cigaretta 
ára, a rongálási kár közel öt-
venezer forint. nincs gátlás, 
nincs visszatartó erő, és való-
színűleg soha nem lesz meg 
a tettes sem. Marad a bosz-
szankodás és az utánajárás.
 persze, Monoron akad-
nak intellektuálisabb bűn-
cselekmények is. Bár, ahogy 
elnézem, a következő gene-
ráció (akiknek ugyebár jókait 
le kell majd fordítani magyar-

ra, lehetőleg csak mintegy ezer, egyszerűbb 
szó felhasználásával) aluloktatottabb része 
még egy ellenőrzőben se tud majd aláírást 
hamisítani. jelenleg viszont egy hamis bi-
zonylat alapján kívánt felvenni közel száz-
ezer forintot valaki, aki mégsem csinálhatta 
valami profi módon, mert a banki alkalma-
zott egyből kiszúrta a hamisítványt, és érte-
sítette a rendőrséget. a türelmesen várako-
zó ügyfél a kiérkező zsarukat tájékoztatta, 
hogy a bizonylatot egy ismeretlen ember-
től kapta. nem kommentáljuk az ügyet, a 
nyomozás feladata ennek az információnak 
vagy ellenkezőjének bizonyítása.

éberség

a zsaruk, legalábbis a jó zsaruk egyik jel-
lemző vonása az éberség. Egy jó zsaru, 
ha bemegy valahová, alaposan szemügy-
re vesz mindent, szinte tudat alatt rögzíti 
a tárgyak, emberek helyzetét, magatartá-
sát, a körülményeket, a hangulatot, hi-
szen bármi fontos lehet a későbbiekben. 
Így történt ez akkor is, mikor egy hölgy 
tett bejelentést az ügyeleten, mert sérel-
mezte, hogy nem engedik be abba a la-
kásba, amely a tulajdona, vagyis nem 
mehet haza, hogy jól megérdemelt pihe-
nését megkezdhesse egy nehéz nap befe-
jezéseként. a járőr tette a dolgát, kiment a 
helyszínre, gondoskodott a magánlaksér-
tés megszüntetéséről, de ha már ott volt, 
szétnézett. Ekkor tűnt fel, hogy a villany-
vezetékek körül valami nem stimmel. nem 
kell képzett villanyszerelőnek lenni ahhoz, 
hogy feltűnjön, kuszák a kábelek. Végül a 
magánlaksértés mellett egy áramlopás is 
napvilágra került. 
 Ez a zsaru jó zsaru. Mert figyel. Mert 
teszi a dolgát, és mert van bátorsága in-
tézkedni. Legyen ilyen zsaruból sok, ezt 
kívánjuk az országnak, mert úgy tűnik, 
hogy ennek a megtépázott testületnek 
egyre jobban szüksége van azokra, akik 
ezt a hivatást hivatásnak, és nem munká-
nak tekintik.

Sipos Tamás

„Ennek a megté-
pázott testületnek 
egyre jobban szük-

sége van azokra, 
akik ezt a hivatást 
hivatásnak és nem 

munkának tekintik.”
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a pándon élő művész első találkozásunkkor 
nehéz sorsú gyerekeket tanított rajzra és zon-
gorára teljesen ingyen, saját szabadidejét és 
tehetségét felhasználva. Ezért gondolták úgy 
a tévénél, hogy lelkesedését és példáját má-
sokkal is megosztják. 
 Kishonthy Katalinról nyugodtan elmond-
hatjuk, hogy a népszerű festők közé tarto-
zik. Erről nem csak az interneten neki cím-
zett lelkes és hálás műkedvelők lejegyzései 
tanúskodnak. Erről mesél az a közel száz ki-
állítás is, melyekre évtizedek alatt sor került. 
témaválasztásával, színkezelésével biztosítja, 
hogy képeit a szélesebb közönség is megért-
hesse. Festményei kockázat 
nélkül kirakhatók és kiállítha-
tók. olyanok, amelyek tény-
leg díszei lehetnek bármely 
lakásnak; kiállításaival pedig 
a derűs hangulatot és az esz-
tétikumot képviseli. Művei-
vel nem megbotránkoztat-
ni vagy meghökkenteni akar; csupán lefesti 
mindazt a szépet, ami körülveszi őt az élet-
ben. Legyen az akár a legegyszerűbb dolog: 
felhő, falevél vagy kavics, arc vagy mozdu-
lat – elbűvölik a színek, a formák. Mindemel-
lett pedig folyton harcol az idővel, mert tud-
ja: egy élet is kevés, hogy minden szépséget 
megörökítsen.
 Most, hogy Monoron készül kiállítani, első 
kérdésemmel az egykori tanítványokra emlé-
keztetem.

– Mi motiválta abban, hogy négy évig telje-
sen ingyen tanítsa a gyerekeket zenére és fes-
tészetre?
 – a tanítás gondolata sokáig érlelődött 
bennem. Életem során mindig úgy érez-
tem, hogy át kell adnom azt a többletet, ami 

bennem van, és ezt nem bocsáthatom áru-
ba. Miért kérjek pénzt olyanért, amiből ben-
nem sok van, ráadásul öröm és szórakozás 
számomra? Bármennyit adok is belőle, ne-
kem nem lesz kevesebb. Csak néztem pánd 
gyerekeit: láttam sóvárgó szemüket, tudtam 
sokak szegénységéről. ismertem tehetséges 
kis kezűeket, vagy éppen fakezű gyerekeket, 
és a gondolat elhatározássá vált bennem. 
Bár azok az emberek, akiket meg kellett kér-
deznem, beleegyeztek abba, hogy tanít-
sak, mégis éreztem, egyáltalán nem örül-
nek a felajánlásomnak. azt mondták, hogy 
a gyerekek nagyon le vannak terhelve. Én vi-

szont pont az ellenkezőjét lát-
tam: sokan késő estig csava-
rognak az utcákon, mert nincs 
hol összejönniük, nincs játszó-
tér vagy klub, ahol értelmesen 
tölthetik el szabadidejüket. 
túltettem tehát magam a kel-
lemetlen érzéseken, és meg-

kezdődött a munka. rengeteg jelentkező 
volt, ezért heti három alkalommal tartottam 
órákat a Művelődési Házban. sokat dolgoz-
tunk, a gyerekek nagyon igyekeztek. Bizony, 
számos kiugró tehetség bontakozott ki az 
idők folyamán.

– Mi lett azokkal a tehetséges tanítványok-
kal, akik az ön segítségével kóstoltak bele a 
művészetek világába?
 – nem egy tanítványom képzőművésze-
ti középiskolában tanult tovább, néhányan 
pedig a monori zeneiskolában bővítették ze-
nei ismereteiket. Összeszokott, fegyelmezett 
kis társaság lettünk. Volt, hogy színielőadást 
készítettünk karácsonyra, és rajzversenyeket 
rendeztünk. a monori ki mit tud?-ra is készül-
tünk. az első évben fellépő kislánynak a ze-

Kishonthy Katalinnal egy televíziós forgatás kapcsán találkoztam először. 
Dokumentum jellegű anyagot készített róla a Gemini Televízió évekkel ezelőtt. 
De miért keltette fel a szerkesztő figyelmét a művésznő? Persze, aki látta a képeit, 
jól tudja, hogy gyönyörűen fest, azonban nem ez volt a bemutatás valódi indoka.

közös nevező

„csak a széPet küLdi szemem 
agyamon Át kezeimhez”

neiskola igazgatója nyilvánosan felajánlotta, 
hogy azonnal felveszi a zeneiskolába, pedig 
nem volt már év eleje. a harmadik évben még 
tehetségesebb négy gyermekkel jelentkez-
tünk a versenyre, de legnagyobb szomorúsá-
gunkra alacsony pontozással és – sajnos – va-
lótlan indoklással elmarasztalták őket. azok 
a pontozók, akik a pándi gyerekeket kiejtet-
ték a versenyből, a következő évben megje-
lentek a településünkön, és az összes általam 
tanított műfajban – komoly pénzösszegekért 
– elkezdték a tanítást. Még az is hozzátarto-
zik a történethez, hogy közben én megnyer-
tem egy pályázatot. Ennek összegéből a fes-
téshez szükséges kellékeket vásároltam meg, 
mert volt olyan gyermek, aki még rajzlapot 
sem tudott hozni. Ezt az anyagot sem hasz-
nálhattam fel; már ezzel is az újonnan érkező 
oktatók dolgoztak. sajnos, így megy ez min-
denütt a világon. nem harcolhatok szél ellen.

– Önéletrajzában ezt írja: „Pándra menekül-
tem”. Miért pont ide, és miért nevezte mene-
külésnek?
 – Először a bátyám költözött pándra, így 
sokat utaztunk ide a fővárosból. a falu és kör-
nyezete, fekvése, csodálatos dombjai, zöld-
del borított erdőségei annyira a szívünkhöz 
nőttek, hogy élettársammal elhatároztuk, 
egy hétvégi házat építünk, és a hétvége-
ket itt töltjük. közben telt-múlt az idő, a fiam 
megnősült, az emberek mind többen lettek 
pest utcáin, az autók is egyre csak szaporod-
tak. Már fél órát keringtem lakóházunk kö-
rül, hogy egyáltalán parkolni tudjak. sokszor 
büntetést kaptam az otthon parkolás miatt, 
és még sorolhatnám a nehézségeket, melyek 

Kishonty Katalin: Árnyas fák alatt

„Egy élet is
kevés, hogy

minden szépséget 
megörökítsen.”

fodrászat
kozmetika
masszázs
cellulit kezelés
szolárium

Az átköltözött MIX-SUN szolárium 
régi vendégeit továbbra is várja új 
csövekkel a Szépítő Műhelyben!

06-29/413-696
Megújult, nyugodt környezetben
várjuk régi és új vendégeinket
a Belvárosi sétány szívében.
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nap mint nap szaporodtak. pánikba estem. 
aztán feltettük a kérdést: pest vagy pánd? Így 
lett a hétvégi házból lakóház és galéria. En-
nek már húsz éve, és nem bántuk meg.

– Mekkora az érdeklődés egy ilyen kis tele-
pülésen galériája iránt? Mennyire van az em-
bereknek egyáltalán ideje, pénze és igénye a 
képzőművészetekre?
 – pánd egy kétezer lelket számláló kis 
falu, az érdeklődés a festmények iránt válto-
zó. De talán nincs olyan ház a faluban, ahol 
ne lenne egy vagy több alkotásom. a galériá-
ban kb. kétszáz festmény látható a miniatúrá-
tól a 150 cm nagyságúig. a legtöbb olajjal ké-
szült farostra, vászonra, üvegre. sok a grafika 
és az általam elnevezett olajgrafika, melyet 
én találtam ki két színből alkotva. nyáron, 

heti egy-két alkalommal, a falun átutazók kö-
zül néhányan megállnak, és becsengetnek a 
galériába. az általános iskola tanárai a rajz-
órákat gyakran nálam tartják. ilyenkor a gye-
rekek kérdeznek, én is kérdezek, és a legügye-
sebbek ajándékot is kapnak. az „őslakosság” 
azonban nem igen mutat érdeklődést a mű-
terem iránt, talán nem szokták meg ezt az 
új irányzatot a faluban. a művészet számuk-
ra nem faluba való foglalatosság. Még a fejü-
ket is elfordítják, amikor a kirakatom előtt el-
vonulnak. azonban sokan élnek pándon, akik 
városból költöztek ide, és a mai napig oda jár-
nak dolgozni. Ők értékelik a festészetet és azt, 
hogy itt olcsóbban megkaphatják a művet, 
mint esetleg egy viszonteladónál. Örülök an-
nak, hogy a fiatalságot már megfertőztem, s 
ha csak egy morzsát is elhintettem számukra 
a művészet szeretetéből, a szépségek meglá-
tásából, már nem költöztem ide hiába.

– Kevesen büszkélkedhetnek közel száz kiál-
lítással. Melyik volt a legemlékezetesebb tár-
lata?
 – Egyszer megkeresett egy magyar fia-
talember, aki Hollandiában élt, és tetszet-
tek neki a festményeim. Megkért, hogy ad-
jak oda pár darabot, ő kiviszi rotterdamba, 
kiállítja és eladja őket. Mit mondjak? nem lel-
kesedtem túlzottan, hiszen a fiú idegen volt. 
ám igen nehéz anyagi körülmények között 
éltünk, ezért ráálltam. Ha bejön, nyertem, 
ha nem, megkeseredve ugyan, de festek to-

vább, gondoltam. Elvitt tizenöt festménye-
met; a szívem szakadt meg utánuk. sokáig 
nem érkezett hír. aztán jött a fiú az eladott 
festmények árával, és az el nem adott műve-
ket is visszahozta. Mesébe illő, pedig igaz.

Megannyi képzőművészeti társaság közül 
miért pont a Független Magyar Szalonnak 
lett a tagja?
 – 2002 óta vagyok a szalon tagja. Egyik 
kiállításom után megkeresett Bihari József 
alapító tag és elnök, hogy örömmel látna 
tagjai sorában, én pedig szívesen léptem 
be. Minden évben rendezünk közös kiállí-
tást a pataki Művelődési Házban, valamint 
tápiógyörgyén, a falunapokon, egy nagy-
szerű kiállító teremben. 

– Rengeteg dicsérő szót olvastam önről az 
interneten. A közönség ezek szerint kedve-
li festői stílusát. Mennyire elégedett alkotá-
saival?
– általában egyetlen festményemmel sem 
vagyok maradéktalanul megelégedve. ta-
lán ezért fogok életem utolsó percéig fes-
teni. arra azonban vágyom, hogy legalább 
egyetlen művem szülessen, ami megelége-
déssel tölt el. Legnagyobb és legmerészebb 
álmom, hogy legyen időm és erőm festeni 
annyit, amennyit éppen szeretnék, és ne gá-
toljon ebben sem anyagi nehézség, sem mél-
tatlan emberi megnyilvánulás.

Nagy Renáta

a Független Magyar szalon 1992-ben 
jött létre Budapesten, a párizsi Függet-
len szalon mintájára, valamint jóváha-
gyásával, alapszabályzatának átvéte-
lével. Évenként megszervez tagjainak 
egy látványos kollektív kiállítást, mely-
hez egy reprezentatív katalógus kiadá-
sa társul. a tagok profi és amatőr kép-
ző- és iparművészek, az egészen kezdő 
alkotóktól a hivatásos művészekig. 

függetleN magyar szaloN

Új helyen várja ügyfeleit 
Monoron az Aegon 
Magyarország Biztosító Zrt.
Továbbra is a város szívében, könnyen megközelíthe-
tő helyen nyitottuk új irodánkat, hisz az eddig ismert 
Forrás út 10-ből szemközt az utca túloldalára, a Piac 
tér 7-es számú irodába költöztünk. Az új irodánkban 
július 1-től várjuk minden régi és leendő ügyfeleinket. 

Telefon és 

faxszámunk 

változatlan: 

29/413-925

egyedi ablakpárkányok, pultok,  
lépcsők, asztalok, SÍRKÖVEK készítése,  
padló- és falburkolás

HUNGRÁNIT BT.
GRÁNIT, MÁRVÁNY, MÉSZKŐ NAGY- ÉS KISKERESKEDÉS

Kampfl JÁNos
kőfaragó mester

2200 Monor, dr. Csanádi Gy. u. 10.
(Gomba felé az utolsó aszfaltos utca,  
a Volántelep mögött)
Telefon: 29/ 413-179, Fax: 29/ 413-564
E-mail: hungranit@freemail.hu
Nyitva: H-Cs: 700-1630, P: 700-1600

Több, mint 100 év tapasztalat! 
Kizárólag cégünk által készített termékek!

Nyitva tartás: 06 – 18 óráig,
szombaton 06 – 13 óráig.

Naponta 
friss finom pékáruval 

várjuk kedves vásárlóinkat 
Monoron  

a Bajcsi-Zsilinszki u. 2. szám alatt.

MegNyitottuNk!

kifli, 
zsemle  

14 Ft

házi és 
félbarna 
kenyér 
1 kg-os 

180 Ft

Szeretett el várjuk
kedves vásárlóinkat!
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Bajnoki döntő első mérkőzés: Gödöllő–Monor 
sE 55-61 (6-26, 19-16, 9-10, 21-9), Gödöllő, 50 
néző. Vezette: Csordás, dr. Kovács. Büntetők: 
(11/18) 61,1%, ill. (13/20) 65%. Monor sE: Rácz 
(4), Kovács (4), Németh (12), Szűcs (20), Mészá-

ros (18). Csere: Nagy, Kaári, Kocsis (3). Edző: 
Kecsmarik András.
 Bajnoki döntő második mérkőzés: Monor 
sE–Gödöllő 76-61 (12-11, 15-15, 32-14, 17-21). 
Büntetők: (14/22) 63,3%, ill. (6/14) 42,85%. 

kosárlabdaBajnokcsaPat!

Felső sor: Mészáros Andrea, Balku Zsoltné, Kovács Bernadett, Németh Ágnes, Szűcs Rita, 
Kecsmarik András. Alsó sor: Rácz Hanna, Magócsiné N. Katalin, Kocsi Klári, Kocsis Ágnes, Kaári 
Zsófia. Elöl: A kupa.

Monor, 120 néző. Vezette: Mádi, Miklósi. 
Monor sE: Rácz Hanna (10/6), Kovács Bernadett 
(3), Németh Ágnes (21), Szűcs Rita (24), Mészá-
ros Andrea (8). Cserék: Kocsis Ágnes (10), Kocsis 
Klára, Kaári Zsófia, Balku Zsoltné, Magócsiné 
Negyedi Katalin. Edző: Kecsmarik András. Gö-
döllő: Sztricskó Mónika (17/9), Brauner Györgyi 
(4), Soós Alexandra (19/9), Piffkó Eszter (9), Bóna 
Szabina (2). Csere: Mészáros Anna (7/3), Tóth 
Janina, Iski Eszter (3/3), Hegyi Adrienn, Oszvald 
Réka. Edző: Mácsai Tamás.
 Fergeteges hangulat! nézőcsúcs! a két 
legjobb csapat, na és persze bajnoki döntő! 
a mérkőzés első félidejében fej-fej mellett ha-
ladtak a felek, a hazai nézők űzték-hajtották 
kedvenceiket. a néha már fülsüketítő zajban a 
monori kosaraknál szinte szétrobbant a csar-
nok. a 15. percben Németh Ági kosara után 21-
14-re csapatunk állt előnyben. De a vendégek 
nem adták fel, és Iski kosarával 21-20-ra jöttek 
fel, ez az egy pont meg is maradt a szünetre, 
így összesítésben hét egységgel járt előrébb 
az MsE. Fordulás után rémálomszerű kez-
dés következett. a vendégek három triplával 
átvették a vezetést, sőt összesítésben is két 
pontra jöttek fel (31-35). Kecsmarik András időt 
is kért; csapata emberfogásra, a nézők pedig 
maximumra kapcsoltak. Majdnem leszakadt 
a lelátó, amikor 37-37-ről pillanatok alatt lép-
tek meg lányaink 59-40(!)-re, ekkor már a „baj-
nokcsapat” rigmus is felharsant. 
 a kis szünetben azonban rendezte sorait 
a végsőkig küzdő Gödöllő, és a 33. percre 59-
53-ra jött fel. Újabb időkérés után azonban 
már nem volt visszaút az erejével teljesen fel-
hagyó látogatónak, ráadásul 63-58-nál négy 
büntetőt is hibáztak. azt azért tegyük hoz-
zá, száz hazai egy emberként ordította: „ki-
hagyod!”, aminek hallatán rutinos rókák is hi-
báztak volna. itt végleg eldőlt a találkozó. az 
utolsó három percben állva hagyta csapa-
tunk a Gödöllőt. a csapat, amely már közön-
ségét szórakoztatva szebbnél szebb kosa-
rakat dobott, és végül magabiztosan kettős 
győzelemmel lett megyei bajnok! külön nem 
szeretnénk senkit sem kiemelni; ezt a csapat, 
a közönség és az edző nyerte meg. a meccs 
végén a B közép füstbombákkal szórakoztat-
ta a lányokat és a többi szurkolót. Felemelő 
pillanatok voltak ezek!
 Mindenkinek csak gratulálni tudunk. re-
mek hétfő volt, a kosárlabdasport igazi ün-
nepe! szép nyarat és kellemes pihenést min-
denkinek, aki bármit is tett ezekért a szeretni 
való aranyos lányokért! 

www.erstebank.hu    Erste Vonal: 06 40 555 444

Erste lakás- és jelzáloghitelek
Tekintsük át együtt a lehetőségeket kötelezettségektől 
mentesen, személyesen a bankfiókban!

– Kamattámogatott lakáshitelek devizakockázat nélkül
– Állami támogatások
– Forint és Euró alapú lakáscélú hitelek
– Szabad felhasználású hitelek (ingatlanfedezet nélkül is)
–  Lakás-takarékpénztári vagy életbiztosítási termékkel 

kombinált jelzáloghitelek

A hitelek mellé már munkanélküliség és keresőképtelenség 
elleni védelem is igényelhető!

További információért, kérjük, érdeklődjön bankfiókunkban:
Monor, Kossuth Lajos utca 88/B
(e-mail: zsanett.turanszky@erstebank.hu)

Nálunk Ön az első.

Tabac 
Dohány, ajándék
• cigaretta, dohányok
• töltők, sodrók  
• cigarettahüvelyek, -papírok 
• szűrők széles választéka
Öngyújtók, cigarettatárcák 
gravírozását vállaljuk!
Monor, Deák F. u. 2.
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június első hétvégén az egri korosz-
tályos teniszversenyen Hevesi Gergő 
és Városi Ferenc indult. F12 korosztály-
ban mindketten egészen a döntőig 
meneteltek, ahol egymás ellen mér-
kőzhettek. Végül Fecó győzelmével 
végződött a verseny, aki F14-ben is az 
elődöntőig jutott.
 az egri verseny után a szombathe-
lyi országos verseny F12-es korosztá-
lyát is megnyerte Városi Ferenc, ahol 
Fenyősi zoltán az Mtk versenyzője el-
len 1/6, 6/0, 7/6-ra diadalmaskodott.

moNoriak a döNtőbeN

0–14 éves korig 
vállfáról válogathat 
minőségi, használt-

ruhákat. 
Next, H&M, 

Palomino, Cherokee,  
George, Nike, 

Benetton, Umbro, 
Fila, Adidas…

300–990  
Ft/db

Nyitva tartás: 
H–P: 800–1600

Szo: 800–1200

Hasznalt 
gyermekruhazat

Monor, Kossuth Lajos utca 45.

országos versenykutyÁs FrizBi monoron
a Monor sE kutyás szakosztálya idén 
immár harmadik alkalommal rendez a 
monori sportpályán kutyás frizbi versenyt. 
az itteni verseny a manapság nagyon ked-
velt kutyás frizbi sport egyik legrango-
sabb hazai eseményének számít. az idén 
már kétnapos kutyás hétvége állatvédelmi 
szervezetek részvételével, valamint a vá-
ros sportegyesületének és a Memo Food 
állateledelboltnak a támogatásával való-
sul meg. a július 11–12-én megrendezésre 

kerülő iii. Monori kutyás Frizbi kupa mind-
két napon reggel 10 órakor kezdődik, és 
várhatóan 18 óráig tart. Eközben látványos 
bemutatókat láthatnak az érdeklődők, akik 
maguk is kipróbálhatják a frizbi sportot. 
 a szombati nap programja: Quadruped, 
ahol a versenyszámot az nyeri, aki a leg-
messzebbre dob koronggal úgy, hogy a 
kutya elkapja. Flybee, vagyis frizbis ügyes-
ségi versenyek. Ultimate csapatjáték (nem 
kutyás versenyszám).

 a vasárnapi program: Freestyle, vagyis 
zenés produkció, lényege, hogy a kutya-
gazda alkotta páros egy előre kitalált ko-
reográfiát mutat be a közönségnek akro-
batikus elemekkel fűszerezve. a toss and 
Fetch versenyszámban adott idő alatt mi-
nél több pontot kell gyűjteni. pontot ér 
minden, minél távolabbra dobott sikere-
sen elkapott dobás.
 akár versenyzőként, akár szurkoló-
ként minden érdeklődőt szeretettel vár 
a Monor sE kutyás szakosztálya. a belé-
pés ingyenes. Bővebb információ: www.
monorikutya.fw.hu 

Úszása LegjoBBak között Végeztek
Május 30–31-én rendezték meg a Xii. nem-
zetközi Utánpótlás Úszóversenyt a BVsC 
uszodában. 10 nemzet, 27 csapat, 450 
úszója állt rajthoz ezen a rangos és szín-
vonalas versenyen. a monori csapatot 11 
fő képviselte. kis csoportunk a 8. helyen 
végzett – 27 egyesület közül. Legeredmé-
nyesebb versenyzőnk Bokros Blanka lett, 
aki a 2000-ben születettek közül az egy 
versenyszámban elért legmagasabb LEn 
pont alapján a kupát is elhozta. 
 Érmes eredményeink: Bokros Blanka 
100 m gyors 1., 100 m hát 1., 100 m pille 1., 
200 m vegyes 1.; Botka Dóra 100 m  mell és 

200 m vegyes 2.; Botka Anita 100 m hát 3.,  
Ponyi Patrik 50 m mell 3.; Bacskai Attila 100 
m pille 2.; Ponyi Péter 100 m mell 2., 100 m 
hát 3., 400 m vegyes 1., Séllei Gergő 100 m 
gyors 1., 100 m pille 2.
 Május 30-án a BVsC-vel egy időben 
szegeden is rendeztek úszóversenyt, ahol 
a monori csapatot három fő képviselte.
 Érmes eredményeink: Bacskai Attila  
200 m pille és 200 m vegyes 2. hely. 

A sportrovatot összeállította:
Szalai Zsolt és Ecsedi Dávid

www.monorse.hu

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-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.

RIXI
Az Olcsó cipők bOltjA!
MOnOr, kiss Ernő u. 1. • A sport vendéglő mellett

•  női, férfi, gyermek szandálok, papucsok, 
sport- és alkalmi cipők már 1000 Ft-tól!

•  táskák, övek, pénztárcák széles válasz-
tékban kaphatók!

nyitvA: kEdd-péntEk: 8-16-ig, szOMbAt: 8-12-ig
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TANULJ, hogy tudj változtatni! 
TANULD MEG HASZNÁLNI A SZÁMÍTÓGÉPET A MINDENNAPOKBAN!

A Mihály Dénes Szakképző Iskola 
TANDÍJMENTES SZAKKÉPZÉSEKet indít  

a monori József Attila Gimnáziumban.
2009 szeptemberében  

az alábbi szakmákkal indítjuk képzéseinket 
Alapfokú: 

•   Irodai asszisztens  
       (felhasználói szintű számítógép és -ügyviteli ismeretek)

•  Számítógép -szerelő (-karbantartó), 
Középfokú:

• Informatikai rendszergazda
• Statisztikai és gazdasági ügyintéző

Felsőfokú:
•  Médiatechnológus asszisztens  

      (fotó, videó, hang világának a tudománya)
Szükséges iskolai végzettség:

Alapfok: 10. 
(az 1998/99-es tanév előtt végzetteknek 8.) évfolyam elvégzése
Közép- és felsőfok: érettségi

Költség: 25 000 Ft beiratkozási díj 
(tartalmazza az egészségügyi vagy pályaalkalmassági vizsgálat díját, 
Pendrive-ot, 1-2 darab tankönyvet, jegyzetet)

Érdeklődni: Nagy Gábornál: 70/933-6302, illetve 
                           Hajdu Ákosnál: 70/933-6312
Beiratkozás: Gyömrőn, 2009. aug. 25-én, Monoron aug. 
27-én a József Attila Gimnáziumban 900 és 1800 között  

 IIIIIIIIIIIIIIIII   ECDL vizsgalehetőség!  IIIIIIIIIIIIIIII

 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Labdarúgása 12. heLyen zÁrtak
nB iii. 30. forduló: Monor sE–tisza Volán 
szeged 2-3 (1-1). Monor, 400 néző. Vezette: 
Csatári Tibor (Buzás, Frey). Monor sE: Gilan 
(Szűcs 46.), Simon, Kinder, Csáki, Csikós, 
Payetta, Kajli, Farkas (Bognár 54.), Michel, 
Csőke, Fehér (Papp 62.) Edző: Varga Károly, 
Herbály Zsikgmond, Erős Károly.
 a döntetlen szagú találkozót a vendé-
gek kapusa döntötte el. Gratulálunk a sze-
gednek és csapatunknak is az nB iii-as tag-
ság kivívásához! Mindenkinek köszönet: 
szurkolóknak, játékosoknak, szponzorok-

nak, vezetőknek, akik bármit is tettek csa-
patunkért a 2008/2009-es bajnokságban.
 Befejeződött a küzdelem az U19-es 
csapatoknál is. Monor sE csak a 8. helyen 
fejezte be a küzdelmeket, mégis szép si-
kereket értek el játékosai. Paput Norbert 
lett a gólkirály, és Hajdú Krisztián is az elő-
kelő 3. helyre futott be. Gratulálunk játé-
kosainknak!
 az U16-os csapatunk az egész szezon-
ban remekül teljesített. Végül csak rosz-
szabb gólarány miatt szorult le a máso-

dik helyről, és lett 
harmadik a sze-
ged, Gyula mögött. 
a házi gólkirályunk 
Baranyi Péter 17 ta-
lálattal.
 toronymaga san 
nyerte meg az  nB 
ii-es küzdelemsoro-
zatot U13-as csapa-
tunk! Bajári Tamás 
fiainak a Monor sE–
tisza Volán mér-
kőzés szünetében 
adta át az érmeket 
Horváth Ferenc és 
Szőnyi János. Gratu-
lálunk! Az NBII győztes U13-as monori bajnokcsapat

Maglódon került sor az U7-es és az U9-
es bajnokság rájátszására. U7-es gár-
dánk a 2. lett, csupán egy gólon múlt 
az arany!
 Ezüstérmes csapattagok: Puskás 
Norbert csk., Pellei Bendegúz, Ágos-
ton Tamás, Gondos Dominik, Mánya 
Dominik, Hegyi Róbert, Fényes András, 
Matolcsi Ádám.
 az U9-es csapatunk a 4. helyen zárt.

u7-es bajNoki ezüstérem

             

         

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

Júliusban 15% kedvezmény 
a függöny- és szőnyegtisztítás árából, 
ingyenes háztól házig szállítással!

Bőrruházat tisztítása és festése
Gyapjúágynemű-tisztítás

Óriási sikert értek el csapataink a 
Balatonbogláron megrendezett tenisz 
Diákolimpia országos döntőjében. Fiú 
ii. korcsoportban a Városi Ferenc, He-
vesi Gergely összetételű csapat a jászai 
iskola színeiben megnyerte a 2009. évi 
országos döntőt. 
 És ezzel nem volt vége a monori si-
kereknek, hiszen a lány iV. korcsoport-
ban a józsef attila Gimnázium szí-
neiben induló Lipták Júlia és Hajdu 
Eufrozina is egészen az elődöntőig 
menetelt. a monori teniszsport eddigi 
legnagyobb sikereit értük el!

diákolimpiát Nyertek!

ÜLLŐN a Sportliget Lakóparkban

újépítésű sorházak eladók

33 m²-től 48 m²-ig, 10,9 M Ft-tól.

Tel: 06-20-775-74-53, 06-20-775-74-08, 

06-20-775-74-11 

Internet: www.twins-bau.hu
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Hagyományosan a streetball versenyek-
kel kezdenek, és a futás a befejező verseny-
szám. az egyéni és a csapatverseny eredmé-
nyeinek összegzése után dől el, hogy melyik 
iskola tudhatja magáénak a „Monor Város 
Legsportosabb iskolája” megtisztelő címet.
 Versenyeredmények: streetball: 1. kos-
suth Lajos általános iskola, 2. ady Úti álta-
lános iskola, 3. jászai Mari általános iskola, 
4. nemzetőr általános iskola. Váltóverseny: 
1. ady, 2. jászai, 3. kossuth, 4. nemzetőr. 
Úszás: 1. ady, 2. jászai, 3. kossuth , 4. nem-
zetőr. Labdarúgás: 1. kossuth, 2. ady, 3. 
nemzetőr, 4. jászai. Futás: 1. ady, 2. jászai, 
3. kossuth, 4. nemzetőr.
 a strázsahegyi futóversenynek ebben 
az évben nem kedvezett az időjárás. az ere-
detileg meghirdetett napon nem tudták 
megtartani az eső miatt, s elhalasztották jú-
nius 3-ra, amikor is meleg ugyan nem volt, 
de legalább nem esett az eső. több száz di-
áktól zengett a strázsahegy, hiszen négy 
korcsoportban – külön a fiúknak és külön a 

lányoknak – rendezték a versenyt. korcso-
portonként és nemenként több mint ötven 
sportoló indult. köszönhetően a szervezők-
nek és a gyerekek fegyelmezettségének, 
gördülékenyen, baleset nélkül sikerült le-
bonyolítani ezt a záró versenyszámot. 
 Egyéni eredmények: ii. korcsoport – 
Fiúk: 1. Fábián Dániel (ady), 2. Hegedűs Bo-
tond (ady), 3. Tóth Ádám (ady). Lányok: 1. Vá-
rosi Brigitta (jászai), 2. Botka Dóra (jászai), 3. 
Botka Anita (jászai). iii. korcsoport – Fiúk: 1. 
Ponyi Péter (ady), 2. Kiss Dániel (ady), 3. Csi-
kós Károly (jaG). Lányok: 1. Bacskai Csilla 
(ady), 2. Jutai Fruzsina (kossuth), 3. Bódi La-
ura (kossuth). iV. korcsoport – Fiúk: 1. Zsíros 
Márton (jászai), 2. Séllei Gergő (ady), 3. Lázár 
Zoltán (ady). Lányok: 1. Joseffi Dóra (jaG), 2. 
Buzás Andrea (jászai), 3. Kiss Gabriella (jaG). 
V. korcsoport – Fiúk: 1. Kostenszky Kristóf 
(jaG). 2. Kovács Norbert (szterényi józsef kö-
zépiskola), 3. Trabak Zoltán (jaG). Lányok: 1. 
Rákosfalvy Kitti (szterényi), 2. Takács Etelka 
(jaG), 3. Erdős Melinda (szterényi). 

Díjazottak

„monor VÁros 
LegsPortosaBB iskoLÁja”

Nedves, salétromos 
falak utólagos 

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

A cím elnyeréséért évek óta küzdenek a város iskolái. A Sport és 
Egyesületi Bizottság a tanév kezdetén hirdeti meg a versenysorozatot, 
majd ősztől tavaszig összesen hat sportágban mérik össze 
erejüket, tudásukat a testnevelő tanárok vezetésével.

Monor és Vidéke
TakarékszöVeTkezeT
közel 50 éVe sTabil alapokon!

Várjuk Önt  Monoron, Ecseren, Maglódon, Üllőn, Sülysápon, 
Mendén, Vasadon, Gyömrőn, Vecsésen, Nyáregyházán, 

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

Új Magyarország kisvállalkozói Hitel
Mikro- és kisvállalkozások részére ingatlan beruházáshoz, új és használt 
gépek, berendezések, gépjárművek beszerzéséhez. 
Hitelösszeg: 1 millió–50 millió forint.

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram
Mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok által igényelhető hitel, amely fel-
használható tárgyi eszközbe történő beruházáshoz, tartós forgóeszköz 
finanszírozáshoz, immateriális javak vásárlásához. 
Hitelösszeg: 5 millió–3.000 millió forint.

Új Magyarország agrárfejlesztési Hitelprogram
Mezőgazdasági vállalkozások, fiatal mezőgazdasági termelők, őstermelők 
által ingatlancélú beruházásra, gépek, berendezések, szoftverek vásárlá-
sára igényelhető hitel. 
Hitelösszeg: 1 millió–1.000 millió forint a hitelcél függvényében.

kedVező kaMaT, HosszÚ fuTaMidő, alacsony önrész!
Kamat: 3 havi EURIBOR + 4 %/év, Futamidő: max. 15 év, Önrész: min. 15 %

nálunk az Mfb zrt. kedvezményes
kamatozású kölcsöneihez is hozzájuthat!

Tankó-Walter és Társa
Kegyeleti Kft.

Temetkezési 
        szolgáltatás

Teljes körű  

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

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

 a versenysorozat eredményeképpen a 
„Monor Város Legsportosabb iskolája” cí-
met és ezzel – másodszor, tehát véglege-
sen – a vándorserleget is az ady Úti általá-
nos iskola nyerte el. Második helyezést ért 
el a kossuth Lajos általános iskola, harma-
dik lett a jászai Mari általános iskola, ne-
gyedik pedig a nemzetőr általános isko-
la. a két középiskolát, mivel nem minden 
versenyszámban vettek részt, külön érté-
kelték, és az összesítésben egyforma ered-
ményt értek el.
 Juhász László képviselő, a sport és Egye-
sületi Bizottság elnöke, az eredményhir-
detés és díjkiosztás alkalmával külön kö-
szönetet mondott a diákoknak az aktív 
részvételért, majd a felkészítő tanároknak 
a lelkiismeretes munkájukért, a szervezők-
nek és képviselőtársainak pedig a tevékeny 
közreműködésért.

Összeállította: Nagy Lajosné

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
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Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett halottunkat, 

 Keszeg Károlyt 
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot 
helyeztek, és gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett férjem, nagyapánk,

Rédei Károly
búcsúztatásán részt vettek, és minden-

ben a család segítségére siettek.
Felesége, lánya: Angéla, veje és unokái

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szeretett férjem, 

édesapánk, nagyapánk
Bajkai Gábort

utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot 
tettek, mély gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett halottunkat,

id. Csintalan Mátyást
utolsó útjára elkísérték, sírjára elhelyez-
ték az emlékezés virágait, és mély fájdal-

munkban együttérzésüket fejezték ki.
A gyászoló család

köszöNetNyilváNítás
Fűkaszálást, favágást vállalok reális 
áron. tel.: 06-20-538-25-31

65 négyzetmétes albérlet Monoron, 
új építésű házban, alacsony rezsivel 
igényesnek kiadó. tel.: 06-30-435-2273

Pedikűr, manikűr, műköröm. Hívásra 
házhoz megyek. tel.: 06-30-466-66-08

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! 
alumínium, műanyag redőnyök, nap-
ellenző, reluxa, szalagfüggöny, mo-
bil,- fix szúnyogháló és szúnyoghá-
lóajtók, egyéb újdonságok. azonnali 
felmérés, árajánlat-készítés! 29 éves 
tapasztalat, garancia, 5% kedvez-
mény! tel.: 06-30-401-1029

Tűzifa eladó! akácfa összefűrészelve, 
házhoz szállítva 2000 Ft/mázsa. tel.:  
06-20-981-78-79

Monor, kossuth Lajos utca 66. szám 
alatt 18 négyzetméteres üzlethelyi-
ség, frekventált helyen kiadó! 
Érd.: 06-70-333-5354

Bolyán antal bádogos és tetőfedő 
cserepezést, kúpozási munkákat vál-
lal. tel.: 06-30-405-7711

Társasházkezelést vállalunk állami 
társasházkezelői szakképzettséggel, 
gyakorlattal. 
koVi-szoLG Bt. tel.: 06-20-913-2944, 
fax: 06-29-416-944, e-mail:
karacsondierzsebet@monornet.hu

Okleveles, szakképzett masszőz va-
gyok. szeretettel várok minden ked-
ves hölgyet és urat, kellemes kör-
nyezetben. aromaterápiás masszázs, 
svédmasszázs, testrész masszázs 
(-hát, -láb, -nyak).
Bejelentkezés: 06-30-648-7258

apróhirdetés
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impresszum

Az épületben LIFT, kerékpár- 
és babakocsi-tároló, a zárt 
udvarban JÁTSZÓTÉR és 
minden lakáshoz egy-egy 
PARKOLÓ kerül megépítésre. 
A társasház lakásaihoz  
kedvezményes építési  
és vásárlási hitel  
vehető igénybe  
(akár önerő nélkül is).

Monor központjában épülő 3 szintes, 
28 lakásos társasházban (26 m2-estől 70 m2-esig)

Az építkezés várható befejezése:
2009. második féléve

A lakások – igény szerint – akár szerkezetkész állapotban is megvásárolhatók.

Lakások eladók!
Érdeklődni lehet:
 

Telefonon: 06-30-9-341-343,
vagy a Mártírok útja 24.
alatt lévő irodában (a vasút
állomásnál).
Iroda tel./fax: 06-29-411-815
Email: piramismon@monornet.hu
Web: www.piramis2200.hu

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 21.30
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

Július 3. – Vigadó, díszterem
Semmelweis-nap
Műsort ad a MáV szimfonikus zenekar 
vonósnégyese.
Július 6. 17 óra – Vigadó, folyosógaléria
Közös nevező című kiállítás-sorozat
Kishonthy Katalin festőművész kiállításá-
nak megnyitója.
Július 10. 18 óra – Vigadó, díszterem
Pleszkán Frigyes koncertje
Műsoron: népszerű klasszikusok, közismert 
világslágerek. Belépőjegy: 1000 forint.
Aug. 3. 17 óra – Vigadó, folyosógaléria
Közös nevező című kiállítássorozat
Agafonova Liudmila orosz származású 
festőművész kiállításának megnyitója.
Augusztus 20.  – Fesztiválcsarnok
Az államalapítás ünnepe
 17 órától folyamatosan: arcfestés, hen-
na, lufihajtogatás. 17 óra: Helyi csoportok 
bemutatkozó műsora: Merlot társulat, ak-
robatikus rock&roll, Monori Dalkör, strá-
zsák néptánc-egyesület, hastánc. 18 óra: 
a Budapesti Utcaszínház gyermekelőadá-
sa Ludas Matyi címmel. 19 óra: Dudó bo-
hóc műsora. 19:30: tátrai tibor és a tátrai 
trend élő koncertje. 21:00: tűzijáték
 Értesítjük kedves vendégeinket, hogy 
a Művelődési Ház épülete július 20-tól au-
gusztus 9-ig festés miatt zárva tart. a Vi-
gadó emeleti irodájában az ügyfélfoga-
dás zavartalanul működik ez idő alatt is.
 információ, jegyrendelés telefonon: 06-
29/413-212, e-mailben: vigado@vigadokft.

a vigadó Nyári programja
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Most minden kedvezMényes 
Műanyag nyílászáró árából,  

még -5% extra kedvezMény  
a hirdetés felmutatójának!

Pilis, Rákóczi Ferenc út 21.
Tel.:/Fax: 29/498-333

Gyömrő, Szent István út 21.
(Centrum üzletház) Tel.:/Fax: 29/334-333

Monor, Kossuth Lajos út 110.
(Bramac bemutatóház) Tel.:/Fax: 29/417-333
web: www.galcehkft.hu e-mail: galcehkft@upcmail.hu
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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 július 6-tól 18-ig

Sertés hátsócsülök590,-

Zsírszalonna

 299,-

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

Főtt füstölttarja
990,-

Ft/kg

Pulykamell f lé
1190,-

Ft/kg

Pulyka darálthús790,-
Ft/kg

Egész csirke

590,-
Ft/kg

Extra pacal

virsli, párizsi

290,-
Ft/kg

Ticket Restaurant és Sodexho 
étkezési utalványokat elfogadunk!

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

Sertés darálthús590,-
Ft/kg

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

Füstölt csülök

890,-
Erdélyi szalonna690,-

Ft/kg

Bőrös császárvég490,-

Ft/kg

Ft/kg

890,-
Ft/kg

gyf. = gyorsfagyasztott

Csirkemáj szívvel gyf.

290,-
Ft/kg

Pecsenye kacsa gyf.490,-
Ft/kg

Főtt füstölt császár790,-
Ft/kg


