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Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Nyitva: H–P: 7–17, Szo: 7–13

Konyhák, éttermek 
részére 

kiszállítást vállalunk: 
06-29-412046

Akciós árak április 7-től 24-ig

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:

Minden 20 000 Ft-ot meghaladó vásárlás esetén ajándék párizsi! 

Csirke-
comb

Ft/kg

590,- Csirkemell

Ft/kg

790,- Darált
pulykahús

Ft/kg

590,- Sertés-
máj

Ft/kg

250,-

Sertészsír
1kg

Ft/kg

390,- Sertés
hátsócsülök

Ft/kg

590,-
Sertés-
oldalas

Ft/kg

790,-

Kockázott
sertéscomb

Ft/kg

950,-

Sertés-
lapocka

Ft/kg

790,-

Sertés-
karaj

Ft/kg

990,- Füstölt 
csemege-
szalonna

Ft/kg

790,- Sertés-
tepertő

Ft/kg

990,-

Pulyka 
felsőcomb

Ft/kg

790,- Erdélyi 
szalonna

Ft/kg

690,- Diákcsemege,
Pokoli csípős,

Gerlach  
szalámi Ft/kg

1390,- Kolozsvári 
szalonna

Ft/kg

1190,-
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Már alakulnak a szavazókörök

ri táborokat a gyermekeknek, 
számítva a nyári étkeztetés-
hez biztosított költségvetési 
támogatásra. 
 A képviselő-testület az ét-
keztetés biztosításával kap-
csolatban a 2010. április 15-ig 
várhatóan megjelenő rendelet 
ismeretében dönt majd. 

Aszfaltozzák a földutakat

A testület a 2010. évi út- és 
járdaépítéssel kapcsolatos kér-
désekben döntött a követke-
ző napirendi pontban, amit 
előzetesen a Városfejlesztési 
és Környezetvédelmi Bizott-
ság tárgyalt meg. A bizottság 
javaslatát elfogadva a követ-
kezőképpen döntött a testü-
let: a jelenlegi földutak közül 
homokos kaviccsal és fedőré-
teggel, továbbá aszfalt lezá-
rással a 2010-es évben felújít-
ja a Bajza utcát, a Bercsényi 
utcát, a Cinka Panna utca 
Gép utca és Zöldmező utca 
közötti szakaszát, a Mária ut-
cát, a Maros utcát, a Munkás 
utcát, a Nemzetőr közt, a Pé-
teri utat a Malomgödör belső 
oldalán a Mátra utca és Tátra 
utca között. A Szabó Ilonka, 
a Szatmár, a Temesvári, a Ve-
res Pálné utcákat 100-150 fo-
lyóméter szakaszon 3,5 méter 
szélességben, továbbá a Ka-
tona József, a Bánffy Dezső, 
a Szilágyi Dezső, a Stromfeld 
A. és a Rákosi Jenő utcákat 
79 folyóméter szakaszon, 3 m 
szélességgel. Mindez összesen 
8351 négyzetméter, az össz-
költsége pedig nagyjából 83 
millió forint. Az útépítésen 
kívül fedezetet biztosított a 
testület a kátyúzási és pad-
kázási munkákra is.
 Arról is döntött a képvise-
lő-testület, hogy a Petőfi utca 

Önkormányzati hírek

Rekord rövid idő alatt tárgyalta meg a 17 napirendi pontot 
Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. 
március 11-én megtartott soros, nyilvános ülésén. Ez azért volt 
lehetséges, mert a bizottságok előzetesen alaposan előkészítették 
az ügyeket, így a testület ülésén már nem volt vita.

Módosított lakbérek Monoron
Komfortfokozat I. övezet II. övezet III. övezet

Összkomfortos 505 Ft/m2/hó 473 Ft/m2/hó 420 Ft/m2/hó

Komfortos 420 Ft/m2/hó 381 Ft/m2/hó 333 Ft/m2/hó

Félkomfortos 302 Ft/m2/hó 250 Ft/m2/hó 197 Ft/m2/hó

Komfort nélküli 197 Ft/m2/hó 170 Ft/m2/hó 145 Ft/m2/hó

Szükséglakás – 145 Ft/m2/hó 145 Ft/m2/hó

Kihirdetett rendeletek
Monor Városi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megalkotta és kihirdeti az 
alábbi rendeleteit:
 5/2010.  (III. 17.) számú, a Monor 
Városi Önkormányzat 2009. évi költ-
ségvetéséről és szerkezeti rendjéről szó-
ló 4/2009. (III.02.) számú alaprende-
let módosításáról.
 6/2010. (III. 17.) számú, az önkor-
mányzat tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletére, cseréjére, vala-
mint elidegenítésére vonatkozó szabá-
lyokról szóló 15/1996. (VII. 11.) ren-
delet módosításáról.

„Idén 8351 
négyzetmé-
ter új út épül 
a városban, 
amelynek 

összköltsége 
nagyjából 83 
millió forint."

Folytatás a 4. oldalon

Dózsa György utcától a Vi-
rág utcáig terjedő járdaszaka-
szát soron kívül felújítatja. Az 
anyagiak függvényében több 
útfelületet is aszfaltszőnyeggel 
látnak el.

Nem engedélyezték a kútfejet

Már a Városfejlesztési és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság ülé-
sén is vitát váltott ki a Geo-
Gold-Oil Kft. kérelme, amely 
szerint a meglévő olajkutat 
egy benzinkútfejjel szeretné 
kibővíteni a vállalkozás. Ezt a 
kérelmet már másodszor tár-
gyalta a bizottság és a képvi-
selő-testület is.  
 A kérelmező 15 támogató 
aláírással nyújtotta be a kérel-

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendeletek 
szövege a Városi Könyvtárban megtekint-
hető. A képviselő-testület nyilvános ülésé-
ről a GEMINI TV minden esetben felvé-
telt készít, amelyet az ülést követő második 
szombaton a volt PÁTRIA TV csatorná-
ján figyelemmel kísérhetnek. 
 Bővült a tájékoztatási lehetőségünk, 
így a rendeletek egységes szerkezetbe fog-
lalt szövege, a testületi és bizottsági ülé-
sek jegyzőkönyvei már olvashatók és le-
tölthetők a www.monor.hu honlapról. 
 Itt egyéb fontos felhívásról, tájékozta-
tásról is értesülhetnek.

Egyetlen interpelláció 
hangzott el. Varga 
Jenő hívta fel a testület 

figyelmét arra, hogy az áru-
házak parkolóiban esténként 
gépkocsikkal rodeóznak a fia-
talok. Pogácsás Tibor polgár-
mester, az ülésen jelenlévő Ke-
lemen József rendőrkapitányt 
kérte fel intézkedésre.
 Ismét módosították Monor 
Város Önkormányzat 2009. 
évi költségvetési rendeletét, 
mely tulajdonképpen a szoká-
sos technikai módosítás volt.

Emelkedő lakbérek a városban

A következő napirendi pont-
ban az önkormányzat tulaj-
donában álló lakások és he-
lyiségek bérletére, cseréjére 
valamint elidegenítésére vo-
natkozó szabályokról szóló 
15/1996. (VII. 11.) számú he-
lyi rendelet, lakbérekre vo-
natkozó részét módosították. 
A lakbéreket a megelőző évi 
4,2%-os inflációs rátával emel-
ték meg (lásd a táblázatot).
 Ugyanígy a nem lakás cél-
jára szolgáló helyiségek bér-
leti díjait, a haszonbérleti 
formában hasznosított ingat-
lanok bérleti díjait, valamint 
a bérleti formában hasznosí-
tott ingatlanok bérleti díjait 
is a 4,2%-os inflációs rátával 
emelték meg. A módosítások-
ról a bérlők írásban is értesí-
tést kapnak.

Korszerűsítik a Bölcsődét

Az önkormányzat a 8/2009 (II. 
26.) ÖM rendelet alapján pá-
lyázati pénzhez jutott a Böl-
csőde karbantartására. A ki-
vitelezési munkák elvégzésére 
ezért az önkormányzat pályá-
zatot írt ki, amelynek szövegét 
a testület elfogadta. Egy má-
sik pályázatot is beadott az 
önkormányzat a Bölcsőde fel-
újítására, amely nagyobb lép-
tékű bővítésre és átalakítás-
ra adhatna lehetőséget. Erről 
az elkövetkező másfél hónap-
ban születik döntés. Ha ked-
vezően bírálják el, akkor eb-
ből a pályázati forrásból, ha 
nem, akkor a meglévő, sze-
rényebb összegű támogatás-
ból korszerűsítik a Bölcsödét. 
 
Nyári táborok

Gyermekek napközbeni ellátá-
sát az oktatási intézmények-
kel, az egyházakkal és a civil 
szervezetekkel közösen bizto-
sítja az önkormányzat a nyári 
időszakban. A képviselő-tes-
tület határozatában felhívta a 
civil szervezeteket, hogy 2010. 
április 20-ig tájékoztassák a 
polgármesteri hivatalt a nyá-
ri táborok időpontjáról.
 Megkérte továbbá az okta-
tási intézmények vezetőit arra, 
hogy a civil szervezetek által 
le nem fedett időszakra szer-
vezzenek programokat, nyá-
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Önkormányzati hírek

Folytatás a 3. oldalról
mét. Néhány héttel később a 
Kinizsi utcai lakók visszavon-
ták az aláírásukat, mivel úgy 
tudták, csak az olajkút fejét 
kívánják lecserélni, a benzin-
kútról nem volt tudomásuk. 
A közvetlen közelben élő la-
kók igényét vette figyelembe 
a bizottság, így nem javasol-
ta a tulajdonosi hozzájárulást 
a benzinkútfej elhelyezésére.

Választások előtt

Közeledik az országgyűlési 
képviselők választásának idő-
pontja. Ki kellett alakítani a 
szavazóköröket, és meg kell 
választani a szavazatszám-
láló bizottságok tagjait. Az 
előkészítő munka már hetek 
óta folyik. A szavazatszámlá-
ló bizottságok 3 tagját a kép-
viselő-testület választja meg, 
és az induló jelöltek számá-
tól függően a jelölő szerve-
zetek delegálnak még tago-
kat a bizottságokba. A helyi 
választási iroda vezetője ál-
tal összeállított előterjesz-
tést a képviselő-testület el-
fogadta.

Megváltozott  
munkaképességűek

A testület döntött a megvál-
tozott munkaképességű mun-
kavállalók foglalkoztatásával 
kapcsolatos kérdésekben. A 
rehabilitációs hozzájárulás 
mértéke az idei évtől drasz-
tikusan megnőtt: a tavalyi 
177 600 Ft/fő/év-ről 964 500 
Ft/fő/évre változott. A fize-
tési kötelezettség akkor me-
rül fel, ha a 20 főnél több 
munkavállalót foglalkozta-
tó gazdálkodó szervezet nem 
alkalmaz legalább egy meg-
változott munkaképességű 
(40%-os vagy attól nagyobb 

Hirdetés

Napirendi pontok áprilisban
A képviselő-testület következő soros ülé-
sét 2010. április 15-én csütörtökön 14 
órai kezdettel tartja a városháza tanács-
kozótermében. 
Tervezett napirendje:
 1.) Interpellációk.
 2.) Előterjesztés az Önkormányzat 
2009. évi költségvetéséről szóló rendelet 
végrehajtásáról és javaslat a pénzmarad-
vány felosztására. 
 3.) Az Önkormányzat 2009. évi bel-
ső ellenőrzéseinek éves ellenőrzési jelen-
tése (az Ötv. 92. § (10) bek. szerint).
 4.) Az Önkormányzat felügyelete alá 
tartozó költségvetési szervek éves ellen-
őrzési jelentései alapján készített éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentés (az Ötv. 
92. § (10) bek. szerint).
 5.) A Monor Uszoda Kft. beszámoló-
ja a téli útüzemeltetésről (hóeltakarítás, 
síkosság-mentesítés). A téli útüzemelte-
tés tapasztalatai.
 6.) Taggyűlési hatáskörben eljárva: 
Beszámoló a Monor Uszoda Kft. 2009. 
évi gazdálkodásáról (a gazdasági társa-
ságokról szóló 2006. évi IV. törvény 141. 
§ (2) bek. szerint).
 7.) Taggyűlési hatáskörben eljárva: Be-
számoló a Vigadó Kft. 2009. évi gazdál-
kodásáról (a gazdasági társaságokról szó-
ló 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bek. 
szerint).
 8.) A játszóterek állapotának felülvizs-
gálata.
 9.) Beszámoló a Monori Rendőrkapi-
tányság 2009. évi tevékenységéről (az 
1994. évi XXXIV. törvény 8. §-a alap-
ján).
 10.) Alapítványi pályázatok elbírálása.
 11.) Nem lakás céljára szolgáló helyi-
ségek bérleti díjának felülvizsgálata.
 12.) Lakás és egyéb ingatlanügyek.
 13.) Polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról.
Zárt ülés keretében:
 1.) Javaslat a Nevelési, Oktatási és 
Közművelődési Díjak adományozására.

mértékben csökkent) személyt. 
Ezt az úgynevezett 5%-os kö-
telező foglalkoztatási szint 
szabályozza.
 A képviselő-testület a Szo-
ciális és Egészségügyi Bizott-
ság javaslatára úgy döntött, 
hogy együttműködik az Ül-
lői Civil Központtal a meg-
változott munkaképességű 
emberek alkalmazásában. 
A modosított szabályok mi-
att a városban 19 megvál-
tozott munkaképességű sze-
mélyt célszerű foglalkoztatni. 
A Vigadó földszintjén fogják 
kiválasztani azokat az embe-
reket, akik ebben a program-
ban részt vehetnek. A képvi-
selő-testület 1 év időtartamra 
a Polgármesteri Hivatalban 5 
fő, a Kossuth Lajos Általános 
Iskolában 2 fő, a Jászai Mari 
Általános Iskolában 2 fő, a 
Nemzetőr Általános Iskolá-
ban 2 fő, az Ady Úti Álta-
lános Iskolában 2 fő, az óvo-
dákban 4 fő, a bölcsődében 
1 fő, a gondozási központban 
1 fő megváltozott munkaké-
pességű munkavállaló mun-
kaviszonyban történő alkal-
mazását engedélyezte.

A gyalogátkelőhelyekről

A polgármesteri jelentésben 
elsőként Szilágyi Imre javas-
latával foglalkoztak. A kép-
viselő az előző testületi ülé-
sen a Kistói út és a Móricz 
Zsigmond utca kereszteződé-
sének biztonságossá tételét 
kérte, gyalogátkelőhely kije-
lölésével. Közvetlenül a ke-
reszteződésben kijelölendő 
zebra a jelenlegi helyzetnél 
is veszélyesebb lenne, mert 
a gyalogosok abban a ma-
gabiztos tudatban lépnének 
a zebrára, hogy elsőbbségük 
van. Egy gyorsan érkező gép-
kocsi ilyenkor tragédiát okoz-

hatna. A közút kezelőjével 
folytatnak egyeztetést arról, 
miképp lehetne a Kistói úton 
a Puskin utca és Völgy utca 
kereszteződésében, valamint 
a Kossuth Lajos utcán a Ta-
karékszövetkezettel szemben 
biztonságosan kialakítani egy 
zebrát. Olyan helyen kell ki-
alakítani a gyalogátkelőhelyet, 
ahol a szabálytalanul közle-
kedő gépjárművek is észre-
veszik azt. 
 Dr. Zsombok László kép-
viselő javasolta, hogy a Kos-
suth Lajos utcán, a Mátra 
utca kereszteződésénél is je-
löljenek ki gyalogátkelőhelyet. 
Indoklásában elmondta, hogy 
a csomópontban élelmiszerüz-
let és mindkét oldalon busz-
megálló található, továbbá a 
Nemzetőr Általános Iskolá-
ból közlekedő tanulók is ezt 
a helyet használják átkelés-
re. Szabó László képviselő a 
Móricz Zsigmond utcában, a 
vasútállomás előtti buszmeg-
állóhoz vezető részén javasol-
ta a zebra fölfestését.
 Pogácsás Tibor polgármes-
ter szerint mindegyik említett 
csomópont állami kezelésben 
lévő utat érint. A megalapo-
zott döntés érdekében forga-
lomszámlálást tartanak majd. 
Ha hozzá is járul a közútkeze-
lő a zebra felfestéséhez, akkor 
is minden bizonnyal önkor-
mányzati forrásból kell majd 
a szükséges felfestéseket elvé-
gezni.

Cserélik az ernyőszűrőt

A képviselő-testület úgy dön-
tött, hogy támogatja a Szak-
orvosi Rendelőintézet kérel-
mét, és a használhatatlanná 
vált ernyőszűrő cseréjéhez 1 
millió forintot biztosít költ-
ségvetésében.

Összeállította: Nagy Lajosné

RIXI
Monor, Kiss Ernő u. 1.
A sport vendéglő mellett

Új tavaszi kollekció érkezett!
Divatos táskák, övek, és egyéb kiegészítők

Táskák már 1000 Ft-tól
Tavaszi cipők, papucsok már 1500 Ft-tól

Nyitva: K-p: 8-16-ig, Szo: 8-12-ig

az olcSó 
cipőK boltja!

5 légkamrás („A kategóriás”)  
műanyag ablakok   -40% 

Nyílászáró szaküzlet

Monor, Kossuth Lajos út 110.
(Bramac bemutatóház) Tel.:/Fax: 29/417-333

www.galcehkft.hu  •  e-mail:  galcehkft@upcmail.hu

Kérje ingyenes helyszíni felmérésünKet!

Monor Kártya elfogadóhely!
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Önkormányzati hírek

Monor
kártya Április

Érvényes: 2010. április 1-jétől 2010. május 5-éig

Vásároljon Monoron, 5% kedvezménnyel!A JAG új épületszárnya
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Hirdetés Közösségi hirdetés

Információ a Monor kártyáról: 06-70-607-4444Megnyílt!
www.autoalkatrészek.hu  ,,Minden ami autó”
 
Interneten  vagy telefonon megrendeli, otthonában átveheti.
Monor és vonzáskörzetében ingyenes házhoz szállítás.
Állandó akciók, kedvező árak!
Autóalkatrészek, felszerelések
Karosszéria alkatrészek
Lámpák, üvegek
Kenőanyagok, akkumulátorok
Szerelési és karbantartási anyagok

Tel.: 06-20/424-9086

ÖT jelÖlT

Országgyűlési választások  
2010. április 11. és 25. 

A választópolgárok egyé-
ni képviselőkre és párt-
listákra szavaznak. A 

képviselőjelöltek indulásához 
750 darab ajánlószelvényt, 
más néven „kopogtató cé-
dulát” kellett összegyűjteni. 
Minden választásra jogosult 
csak egy jelöltet ajánlhatott. 
Monoron, a 7. számú ország-
gyűlési egyéni választókerü-
letben, a törvényes határidő-
ig 5 jelölt adta le a szükséges 
mennyiségű ajánlócédulát.
 A szavazás a választás 
napján reggel 6 órától 19 
óráig tart. Szavazni csak 
személyesen lehet, igazolva 
a személyazonosságot és a 
lakcímet. Erre a következő 
okmányok alkalmasak: ér-
vényes lakcímet tartalmazó 
személyazonosító igazolvány, 
kártya formátumú személy-
azonosító igazolvány, útlevél, 
2001. január 1-jét követően 
kiállított vezetői engedély, 
és mindegyik felsorolt iga-
zolvány mellett a lakcímkár-
tya. Külön felhívjuk a figyel-
met, hogy az igazolványok 
érvényességéről győződjenek 
meg!
 Mint minden szavazáskor, 
most is lehetőség van moz-
góurna kérésére, amennyi-
ben a választópolgár mozgá-
sában gátolt. A mozgóurnát 
a szavazás napja előtt, a he-

lyi választási irodától (Monor, 
Kossuth L. u. 78-80.), a sza-
vazás napján pedig a lakó-
hely szerinti szavazatszámlá-
ló bizottságtól lehet írásban 
kérni.
 Azoknak a választópolgár-
oknak is lehetőségük van a 
szavazatuk leadására, akik a 
szavazás napján a lakóhely-
üktől távol vagy éppen kül-
földön tartózkodnak. Belföld-
ön igazolással a tartózkodási 
helyén, külföldön a Magyar 
Köztársaság nagykövetsége-
in és főkonzulátusain élhet-
nek ezzel a lehetőséggel. Az 
igazolást a lakóhely szerinti 
illetékes jegyzőtől lehet kér-
ni személyesen, meghatal-
mazott útján vagy ajánlott 
levélben. A belföldön távol-
lévők ajánlott levélben 2010. 
április 6-ig beérkezően tehe-
tik ezt meg, személyesen vagy 
meghatalmazott útján pedig 
2010. április 9-én 16 óráig. A 
külképviseleti névjegyzékbe 
való felvételt 2010. március 
19-én 16 óráig lehetett kér-
ni.
 A kapott igazolással a sza-
vazás napját megelőzően, az 
igazoláson feltüntetett tele-
pülés helyi választási irodá-
jában, vagy a szavazás nap-
ján, az igazolással szavazók 
részére kijelölt szavazókörben 
lehet kérni a névjegyzékbe 

Sólyom László köztársasági elnök, az országgyűlési választások első 
fordulóját 2010. április 11-re, a másodikat pedig április 25-re tűzte 
ki. Ott, ahol az első forduló érvényes, mert a választásra jogosultak 
több, mint a fele megjelent és szavazott, továbbá eredményes 
is, mert a jelöltek valamelyike megkapta az érvényes szavazatok 
több, mint az 50 százalékát, nem kell második fordulót tartani.

történő felvételt. Monoron az 
igazolással szavazók részére 
az 1. számú szavazókör van 
kijelölve (a Monor, Bajcsy-
Zsilinszky u. 11. szám alatt 
lévő Napköziotthon).
 A választással kapcso-
latosan bővebb informáci-
ót a www.valasztas.hu in-
ternetes oldalon, vagy a 
helyi választási irodán le-
het kérni. Monoron a helyi 
választási iroda elérhetősé-
gei a következők: Sándorné 
Urbán Hajnalka OEVI veze-
tő; Schweierné Juhász Ka-
talin jogi helyettes; Burján 
Lászlóné névjegyzék, igazo-
lások kiadása, külképvisele-
ti névjegyzékbe való felvé-
tel; Nagy Lajosné, Várszegi 
Istvánné szervezés.
 Cím: 2200 Monor, Kossuth 
L. u. 78-80. Tel.: 29/610-300, 
29/610-310.

Kocsis Mihály, a monori polgári iskola 
néhai igazgatója – Monor Község történe-
te (1928, Popper Ernő Könyvnyomdája) 
című művében – felidéz néhány példát az 
egykori monori választásokról.
 1861-ben például csak olyan követet 
akart Monor választani, aki a '48-as tör-
vényeknek és Kossuth eszméinek feltét-
len híve. Annál is inkább, mert Monor – 
mint tiszta jobbágyok által lakott község 
– az úrbéri törvények életbe lépése után 
szabadulhatott fel.
 Az 1861-es követválasztáson gróf Rá-
day Gedeon, péceli birtokos volt az a jelölt, 
aki Kossuth követője volt, az Úriból in-
duló Racskay plébánossal szemben. Gróf 
Ráday leglelkesebb kortese a porosz szár-
mazású farkasdi gróf Wartensleben Ágos-
ton volt, aki várfogságot is szenvedett a 
szabadságharc alatti huszárezredességéért. 
A feljegyzések szerint az Úri községből 
Monorra érkező választókat – nehogy saját 
plébánosukra szavazzanak – a monoriak 
nagy örömére maga kergette szét; és így 
a kossuthi eszméket képviselő Ráday gróf 
lett a győztes.
 A kerületi képviselői tisztet az idő tájt 
a környékbeli földesurak töltötték be (pl. 
gróf Teleki Gyömrőről, gróf Keglevich 
Nagykátáról; vagy 1897-1906-ig: Lukáts 
Gyula Monorról).
 A nagy kiterjedésű kerület miatt, az 
akkori Monoron – mint járási és válasz-
tási központban – ezek a politikai esemé-
nyek kiemelkedő jelentőségűek voltak. A 
Teleki-féle választásokon például „a vá-
sártéren 3 napig is állandóan főzték a 
pörköltet a különböző községek válasz-
tóinak.”
 Az 1879-i Bicskey-féle választáson pe-
dig jelen volt Monoron – mint a karhata-
lom akkori egyik (utóbb híressé vált) tag-
ja – gróf Andrássy Gyula huszárönkéntes, 
az Osztrák-Magyar Monarchia későbbi 
utolsó közös külügyminisztere.

Bolcsó G.

válaszTás anno

Egykori választások 
Monoron
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Vásárlásról ne 
felejtsen el 

nyugtát vagy 
számlát kérni!

Monor Városi
Önkormányzat

Monor kártya elfogadó helyek:
B&K Kft., B+B Böngészde, Babi-Kő Bt., Balogh Peugeot, Bekker 
László esztergályos, Czövek Bt., Dr. Borzsák Csaba egyéni ügyvéd, 
Expert-Tóth Kft., Gabi italdiszkont (italokból, kávékból, édességekből 
„nagykerár”), Gemini Televízió, GEO GOLD OIL Kft. (-5 Ft az üzem-
anyagárból), Gyömölcs sziget (Klapka LTP), Gyuricskó sírkő, Hitelbró-
ker Monor, Hungránit Bt., Ivánszky Zoltán üveges és képkeretező, 
Juhász József szobafestő, Kiss Optika, Kofa 2003 Kft., Kolibri festék-
bolt, Lovass Sándor víz-gáz szerelő, Magócsi Ruhatisztító, Memofood 
(felszerelésekre 5%, eledelekre 2%), Moha virágbolt – Krichió Design, 
Nagy Tamás, Nail’s szépségszalon, Neotaxi, Pataki Pékség 2002 Kft., 
Régió Lapkiadó Kft., Szánthó Kereskedőház Kft. (minden hónapban 
más termékcsoportra), Szem Írisz Optika Kft., Terike vegyesbolt, Topor 
János asztalos, Vigadó Nonprofit Kft., Vladár Miklós és Társa Kft., 
West-Car autósbolt (utángyártott alkatrészekre), Zsombok szoli

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 Vá
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Információ a Monor kártyáról: 06-70-607-4444

Új társasházi 
lakások 
eladók,

azonnali költözéssel  
Monor frekventált  

részén

Teljeskörű hitelügyintézés, MOST: díjelengedési akcióval!
Vegye igénybe a kedvező, biztonságos, forint-alapú  lakásvásárlási hitelt!
Példa: 20 éves futamidő esetén: 10 MFt.  69 000.- /hó
 5 MFt. 36 000.- /hó

Hívja a részletekért a  06-30/548-5462 
              telefonszámot!

vásárlói kÖzÖsség
Két hónapos a Monor kártya 

A jelenleg még bevezetés alatt lévő, ön-
szerveződő, nonprofit vásárlói körbe 
tartozó vállalkozások száma hónap-

ról hónapra bővül. Az újságunkból kivágott 
kártyát bemutató vásárlók egyre több keres-
kedőnél kapják meg az öt százalék kedvez-
ményt, ami valljuk be, a mai világban sen-
kinek sem jön rosszul. A közösségbe teljesen 
ingyenesen léphetnek be a monori vállalko-
zások, csak azt kell vállalniuk, hogy a hozzá-
juk betérő, Monor kártyát felmutató vevőknek 
megadják a vállalt árengedményt. Ahogy ed-
dig is, úgy ezután is beszámolunk majd időn-
ként a Monor kártya használatával kapcsola-
tos tapasztalatokról, véleményekről.
 – Hozzánk öt vevőből hárman már Monor 
kártyával térnek be – mondta Kovács 
Sándorné, az ipartestület alelnöke, aki ital-
diszkontot is működtet a városban. – Mind-
ez annak is köszönhető, hogy személyesen 
magyarázzuk el a vevőinknek, hogy érde-
mes havonta kivágni a Monori Strázsából a 
kártyát és azt a pénztárcában, bérlettokban 
rendszeresen magukkal hordani. A mai világ-
ban minden forint jól jön, s csupán egy moz-
dulat kell ahhoz, hogy pénzt keressenek. A 
diákok közül is sokan elkérik a szüleiktől és 

jó néhány családban már kézről kézre jár a 
Monor kártya. 
 – A kártya bevezetése nálunk nem oko-
zott gondot – hangsúlyozta az alelnök. – 
Csupán egy kis változtatásra volt szükség 
az üzlet számítógépes számlakészítő prog-
ramjában, és a kedvezményt a gép automa-
tikusan megadja a Monor kártyát felmutató 
vásárlóknak. Más üzletekben is jó tapaszta-
latokról számolnak be a kereskedők, de még 
nem sokan merik használni a kártyát, ezért 
továbbra is szükség van arra, hogy buzdít-
suk a lakosságot a rendszeres használatra.
 – A Monor kártya a Monor és Környéke Ipar-
testület tagjai részére már korábban rend-
szeresített „Iparos kártya” mintájára készült, 
de mégis ugyanazt a célt szolgálja – mondta 
Balogh Péter vállalkozó, az ipartestület ko-
rábbi elnöke. – A Monor kártya célja a he-
lyi vállalkozások forgalmának növelése úgy, 
hogy közben a lakosság is kedvezőbb áron 
vásárolhasson. Ezáltal helyben maradnak az 
adóforintok, megmaradnak a meglévő mun-
kahelyek, sőt akár újak is születhetnek. Ez 
egy olyan rendszer, amelyben minden részt-
vevő csak jól járhat.
 – Nagy reményekkel indítottuk útjára a 

Már több mint két hónapja használhatják a város lakói a Monor kártyát, 
amely a helyi média és a Monor és Környéke Ipartestület kezdeményezésére, 
valamint Monor város és a Vigadó Nonprofit Kft. támogatásával jött létre.

Monor Kártyát – tette hozzá Balogh Péter. – 
Persze az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy 
a vállalkozók és monori lakosok sem csoda-
szert kaptak kézhez a Monor kártyával. Ez a 
történet kétszereplős, hiszen csak akkor éri el 
célját, ha jól működik, jól működtetjük. Nagy 
jelentősége van a rendszerben részt vevő vál-
lalkozó hozzáállásának is. Az üzleteknek ezért 
mindenképp jelezniük kell az odalátogató ve-
vőknek, hogy részt vesznek a programban. 
Szintén ezt a célt szolgálja a Monor kártya 
hátoldalán és a Geminit TV-ben is közzétett 
„Monor kártya elfogadóhelyek” listája. Ilyen se-
gítség továbbá a vállalkozó számára a Strá-
zsa újság szerkesztőségében térítésmentesen 
átadott matrica kiragasztása, illetve az eset-
leges megjelenés a helyi médiumok hirdetési 
felületein. Ezután már csak a vállalkozók sa-
ját felelőssége, az hogy kiragasszák a matri-
cát és megadják a felvállalt kedvezményeket. 
A vevő is elégedett lesz, hiszen pénzt és időt 
takarított meg azzal, hogy helyben és kedve-
zőbb áron vásárolt. Véleményem szerint ebben 
a nehéz gazdasági helyzetben van létjogosult-
sága a kezdeményezésnek. Mindenki szeret-
ne a legkisebb áldozat árán túljutni valahogy 
ezen a válságon, legyen az vállalkozás vagy 
magánember. Ha csak kicsit is segít bennün-
ket ebben a Monor kártya, akkor már érde-
mes használni. Ezért személyesen is kérem a 
vállalkozókat és a polgárokat, hogy figyelje-
nek oda, használják, egyengessék az útját a 
kezdeményezésünknek. Ha így teszünk, a si-
ker törvényszerűen be fog következni.

Szekerka János

Hirdetés

Újítsa fel lakását  
akár 60 %-os állami támogatással!

Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon 
Energiahatékonysági Alprogram keretén belül most 

lehetőség nyílik pályázni nyílászárók cseréjére, 
épületek hőszigetelésére, fűtéskorszerűsítésre, 

megújuló energiaforrás hasznosítására.
A PÁLYÁZATI ÖNERŐT LEHETŐSÉG VAN 
KEDVEZMÉNYES HITEL SEGÍTSÉGÉVEL

BIZTOSÍTANI, 

így akár 0%-os önerővel csökkentheti 
lakása energiafelhasználását.

A program részleteiről 
lakossági fórumunkon 

kaphat részletes tájékoztatást,  
amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

A fórum 2010. április 13-án 18 órától  
kerül megrendezésre  

a Vigadó emeleti oktatótermében.

A pályázattal és a fórummal kapcsolatban  
a következő elérhetőségen kaphat tájékoztatást: 

Tel.: 06-20/381-2328
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Hirdetés

Nézzen be, érdemes! Monor kártya elfogadó hely.

Szem írisz  
optika Kft.
 LÁTSZERÉSZ ÜZLETEK:
Monori egészségház I. em. 105. 
Ny.:  H–P: 815–1700-ig
Telefon: 06-29/411-558

Monor, Móricz Zsigmond u. 4. 
Ny.: H–P: 900–1700-ig, Szo.: 900–1200 

 Telefon: 06-30/9619-706

Nyitnikék akció!
Minden vékonyított illetve 
fényre sötétedő lencsénk most

Egészségpénztári- és bankkártyás 
fizetési lehetőség

30%  
árengedménnyel 
kapható!

Program:
•  játékos  

vetélkedő
• karaoke
• műsor
• üdítő
• pizza

Április
 10. szombat

     1
7–2030  -ig

      
TavasznyiTó

Jelentkezés: Katica játszóház (Monori Tesco) 
Várunk minden alsó tagozatos gyermeket!

a Ka
tica

 ját
szó

ház
ban

!

bál Tánc
Móka

Kacagás
Belépők csak elővételben! Ára: 1500 Ft

ÖnkormányzaTi elismerések
Kitüntetett monoriak

Ebben az évben Monor 
Városi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 

település érdekében hosszú 
idő alatt kimagasló tevékeny-
sége, illetve életpályája so-
rán a város hírnevét öregbí-
tő munkájuk elismeréseként 
Kiss Dezsőnét, a bölcsőde 
volt vezetőjét, Szilva Már-
ta tanárnőt és Veres Lász-
ló gimnáziumi tanárt része-
sítette a kitüntetésben.

Veres László

A város oktatási és sport-
életében évtizedekig aktívan 
részt vett, és teszi ezt ma is. 
Ebben az évben tölti be 70. 
életévét.
 Veres László 1963-tól a 
nyugdíjazásáig, 2000-ig, a 
Mo nori József Attila Gimná-
zium és Közgazdasági Szak-
középiskola biológia, föld-
rajz és filozófia szakos tanára 
volt.
 Évtizedekig lelkesen részt 
vett a sportéletben is: bar-
lan  gászott, vezette a tájfutó 
szakosztályt, a gimnázium 
és a Monori SE kosárlab-
da szakosztályában végzett 
edzői munkát egészen 2008-
ig. Hosszú éveken keresztül 
volt a Monori SE, valamint a 
Pest Megyei Kosárlabda Szö-
vetség elnöke. Edzői és szak-
osztályvezetői ideje alatt je-
lentős eredményeket értek el  
csapatai. Edzői munkája ki-
terjedt az utánpótlás képzésé-
re is, amely lehetőséget adott 

az ifi és felnőtt csapatok jó 
szereplésére. Személyéhez kö-
tődik a ma már városi ren-
dezvénnyé vált Orbán napi 
ünneplés, hiszen az Orbán-
szobor is az ő kezdeményezé-
sére és szervezésében készült 
el. Csakúgy, mint az Evan-
gélikus Egyházközség kertjé-
ben lévő Turul szobor.
 Évtizedeken keresztül az 
volt a célja, hogy a gimnázi-
um tanulói megismerjék ha-
zánkat, valamint Erdélyt és 
a Felvidéket. Haza- és termé-
szetszeretetre nevelte az ifjú-
ságot. Az általa szervezett ki-
rándulások sokszor egy életre 
szóló élményt adtak a diákok-
nak.
 
Kiss Dezsőné

Csecsemő- és gyermekápo-
lónői végzettségét 1963-ban 
szerezte. Ezután a Heim 
Pál Gyermekkorházban volt 
csecsemőápoló. 1976-ban a 
monori Bölcsődében dolgo-
zott, mint gondozónő, majd 
Üllőre került bölcsődei gon-
dozónőnek. 1988-ban pályáz-
ta meg a monori Bölcsőde ve-
zetői álláshelyét, július 16-tól 
már mint bölcsődevezető is-
mét Monoron dolgozott, egé-
szen nyugdíjba vonulásáig.
 Szakmai tudását folyama-
tosan bővítette szakosító és 
bölcsőde vezetői tanfolyamon. 
Szakmai minősítő vizsgára, 
vezetési és szervezési ismere-
tekre tett szert, majd a „Mi-
nőség a gondozónői tudásban” 

Március 15-én 9 órától gyülekeztek a városháza tanácstermében 
az ünnepi képviselő-testületi ülésre igyekvők. A rövid 
megemlékezés és műsor után Pogácsás Tibor polgármester 
átadta a Monorért Emlékplakett és Oklevél kitüntetéseket.

továbbképzésen gyarapította 
tudását.
 A több mint 20 esztendős 
vezetői munkája alatt a böl-
csődében megvalósította a ne-
velés-gondozás egységét, az 
egyéni bánásmódot, a rend-
szerességet. Minden gyermek 
az egyéni fejlődésének megfe-
lelően, a biológiai szükségletei 
és érési folyamatának megfe-
lelően személyre szóló ellátást 
kap. Emellett komoly gondot 
fordított az egészséges táplá-
lás alapelveinek fokozatos és 
következetes alkalmazására 
is.
 A bölcsőde jó kapcsolatot 
alakított ki a szülőkkel. A 
beszoktatástól fontos a szü-
lők jelenléte, oldva ezzel a fe-
szültséget a kisgyermekben.
 A bölcsőde eszközellátásá-
nak biztosítására is törekedett. 
Ügyelt arra, hogy a módszer-
tani előírásoknak megfelelő-
en kerüljön kialakításra az 
alvó-, és az öltözőhely, a já-
téktér a csoportszobákban és 
az udvaron egyaránt. Ebbe 
a munkába a szülőket is be-
vonta. 2000-ben létrehozta 
a Monori Bölcsőde Tipegők 
Alapítványt, amelyen keresz-
tül fejlesztő eszközöket tudott 
beszerezni, de a dolgozók to-
vábbképzését is sikerült tá-
mogatni az alapítvány pén-
zéből.
 A vezetése alatt lévő dol-
gozói kollektívát Pest Megye 
Közgyűlése 2008-ban a „Sze-
gényekért és Elesettekért Díj-
jal” tüntette ki.

 Kiss Dezsőné Erzsikének 
sikerült az elmúlt évtizedek-
ben a felmerült problémákat 
megoldani, az akadályokat 
leküzdeni, és egy jól műkö-
dő intézményt létrehozni.

Szilva Márta

A tanárnő a Borsod-Aba-
új-Zemplén megyei Zsujtán 
született, majd tanulmányai 
befejezése, tanári diplomá-
ja megszerzése után, 1957. 
augusztus 15-én kezdett ta-
nítani a monori Szabó De-
zső (most Nemzetőr) iskolá-
ban, mint kémia tanár, bár 
matematika-fizika szakos 
volt. Később a kémia szakot 
is megszerette, és kiegészítő 
szakként ebből szintén diplo-
mát szerzett.
 Szilva Márta tanárnő ki-
emelkedő pedagógiai munkás-
sága példaértékű emberi kva-
litásokkal társult. Felkészült 
szaktárgyi oktató tevékeny-
ségét mindvégig áthatotta a 
felelősségteljes, valódi szemé-
lyiségformáló-nevelő munka 
iránti elkötelezettsége. Talán 
az ismeretanyag átadásán túl 
is fontosabbnak tartotta, hogy 
világos gondolkodású, szilárd 
értékrendű diákok kerüljenek 
ki a kezei közül. Valódi peda-
gógusként elhivatottan taní-
tott és következetesen nevelt, 
elveit pedig rengeteg humá-
nummal érvényesítette.
 Napjaink általános morá-
lis állapotával, iskolai köz-
erkölcseivel szembesülve ma 
is több száz – gyakran már 
nyugdíjas – monori tanítvá-
nya emlegeti jellemformáló 
karakterét. 
 Kiemelkedő pedagógiai 
munkásságával sokat tett 
városunk szellemi közéleté-
ért.

Összeállította: Nagy Lajosné

„Azok rész-
elültek az el-
ismerésben, 
akik a város-
ban és érde-
kében hosszú 
időszak alatt 

kimagas-
ló társadal-

mi, gazdasá-
gi, közösségi, 
kulturális, és 

egyéb köz-
hasznú te-

vékenységet 
végeztek.”

Monor Kártya elfogadóhely!
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Közösség

Hirdetés

szabadságharc
Emlékezés a monori 1848-ra

A műsor összeállítói, az 
ünnepség szervezői azt 
szerették volna, hogy 

a mai monoriak közül mind 
többen ismerjék meg váro-
sunk múltjának egy szeletét, 
a nemzet nagy történelmi ese-
ményéhez kapcsolódó monori 
emlékeket.
 Az ünnepségen a szereplők 
többször utaltak olyan, a rég-
múltban történt monori ese-
ményekre, melyeket a műsor-
ban – az idő rövidsége miatt 
– nem lehetett bővebben ki-
fejteni. Úgy gondolom, érde-
mes ezeket újra felidézni, hogy 
láthassuk, a haza nem vala-
mi elvont fogalom. A haza mi 
magunk is vagyunk: a hétköz-
napi monori polgárok, akik a 
történelem eseményeiben hol 
cselekvően részt vállalunk, hol 
pedig elszenvedjük azokat, de 
a nemzet sorsát – mint ahogy 
a múltban, úgy ma is – min-
denféleképpen visszatükrözi 
életünk.
 A XIX. század elején 
Monor lakossága mezőgaz-
daságból élt, a termés egy 
részét a földművesek Pestre, 
Budára hordták eladni. Va-
lószínű, hogy a márciusi for-
radalom hírét is ilyen árusok 
hozták településünkre.
 Monor földesura ekkor az 
egri káptalan volt, melynek 
földjét a helyi jobbágyoknak 
kellett művelniük fizetség nél-
kül, robotmunkában. A ro-
botot – mint a többi jobbá-
gyi szolgáltatást is – az 1848. 
áprilisi törvények törölték el. 

Amikor az áprilisi törvények 
megszüntették az úrbéri szol-
gáltatásokat, ennek hírét egy 
szürke lovon vágtató férfi hoz-
ta el Monorra. A monori job-
bágyok erre félbehagyták a 
szántást, a földeken hagyták 
az ekét, mondván, hogy ők 
nem dolgoznak többet egy 
percet sem az egri káptalan-
nak. Elég volt az ezer éves 
szolgaságból.
 Mint köztudott, az áprili-
si törvényeket, mely az ország 
függetlenségét biztosította a 
Habsburg császárságon belül, 
a király is aláírta. Mégis 1848 
szeptemberében az uralkodó 
fegyverrel támadt Magyaror-
szágra, és megkezdődött a sza-
badságharc. Kossuth javasla-
tára az országgyűlés egy új, 
nemzeti hadsereg felállítását 
határozta el. Ebbe az új had-
seregbe minden településnek 

„A katonák a 
szabadság-

harc hadsere-
gébe önként 
jelentkeztek, 
az újoncokat 
toborzások 
alkalmával 

gyűjtötték ösz-
sze. Monoron 

az akko-
ri Nagy ut-
cán, a mai 

Kossuth La-
jos úton folyt 
a toborzás.”

a lakosság lélekszámától füg-
gően kellett katonát küldenie. 
A fennmaradt iratok tanúsá-
ga szerint Monornak 1848-
ban 298, 1949-ben pedig 14 
újoncot kellett kiállítania. 
 A katonák a szabadságharc 
hadseregébe önként jelentkez-
tek, az újoncokat toborzások 
alkalmával gyűjtötték össze. 
Monoron az akkori Nagy ut-
cán, a mai Kossuth Lajos úton 
folyt a toborzás.
 A monoriak számára kü-
lönösen fontos esemény volt 
az 1849. április 4-én a közel-
ben zajló tápióbicskei csata, 
ahová Szalai József monori 
honvéd szállította a lőport 
magyaroknak a Kistói és a 
Gombai úton. 
 A legyőzött horvátok visz-
szavonuláskor Monort vették 
célba. A lakosság és a hon-
védek együttes erővel verték 

le őket. Ezekben a harcokban 
vett részt a monori Buró Dá-
niel huszárfőhadnagy is, aki 
a tápióbicskei csatában meg-
tudta a foglyoktól: a visszavo-
nuló csapatok Monorra tör-
nek. Ekkor olyan iramban 
érte utol a horvátokat, hogy 
azok nem tudták végrehajta-
ni a parancsot. A fiatal hu-
szárfőhadnagy nemcsak szü-
lőfaluját, de az ott tartózkodó 
jegyesét is féltette. Monorra 
érve megállította lovát a köz-
ségháza előtt, és kardjával a 
császári zászlóra mutatva így 
szólt: ,,Hát miféle szemét az 
ott? Azonnal kicserélni ma-
gyar lobogóra!”
 Az öreg monoriak azt is 
mesélték, hogy a helységet 
az osztrák hadseregben szol-
gáló monori Egressy Galam-
bos Sámuelnek kellett volna 
fölégetni. Hazaérve azonban 
megszólalt benne a lelkiisme-
ret, s végül csak egy istállót 
gyújtott fel.
 1849. májusában a monori 
nemzetőrök felszedték a vas-
úti síneket, hogy a Budavár 
ostromából visszavonuló csá-
szári csapatok előrenyomulá-
sát a Tisza felé megakadá-
lyozzák.
 A több mint háromszáz 
1848-as monori honvéd közül 
Németh László kutatásai alap-
ján 96 szabadságharcos nevét 
ismerjük. Közülük tíznek a sír-
járól is tudunk a református 
temetőben. A hantok nem-
csak a hős honvédek teteme-
it őrizhetik, hanem a szabad-
ságért harcoló fegyvereiket is, 
hiszen, ahogy Borzsák End-
rétől lejegyezte: „Huszár, tü-
zér csaknem mind meghagyta, 
hogy Világos után megmen-
tett kardját tegyék a kopor-
sójába.”
 (Folytatjuk)

Marunák Ferenc

  Emlékezés az 
1848-49-es for-
radalom és sza-
badságharcra 
a monori Kos-
suth-szobornál

Az idei városi március 15-i ünnepségen a Kossuth iskola diákjai – a 
megszokott ünnepi műsoroktól talán kissé eltérően – ,egy elképzelt iskolai 
honismereti órát adtak elő, melyben az országos 1848-as eseményeken túl 
lakóhelyünk, Monor 1848-hoz kapcsolódó hagyományairól is szó esett. 
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155/70-13 Matador   .  .  .  .  . 6 1 0 0  . -
155/70-13 Rosava  .  .  .  .  .  .  . 5 5 0 0  . -
175/70-13 Matador   .  .  .  .  . 6 9 5 0  . -
175/70-13 Rosava  .  .  .  .  .  .  . 6 2 0 0  . -
175/65-14 Matador   .  .  .  .  .  . 7 7 0 0  . -
175/65-14 Rosava  .  .  .  .  .  .  . 6 5 0 0  . -
185/60-14 Matador   .  .  .  .  . 8 9 5 0  . -
185/60-14 Rosava  .  .  .  .  .  .  .  .7 2 0 0  . -
185/65-14 Matador   .  .  .  .  . 8 8 5 0  . -
185/65-14 Rosava  .  .  .  .  .  .  .  .7 2 0 0  . -
195/65-15 Matador   .  .  .  . 1 1 3 5 0  . -
195/65-15 Rosava  .  .  .  .  .  .  . 8 5 0 0  . -
195/70-15c Barum   .  .  .  .  .  . 15 5 0 0  . -

Tavaszi akció!

Telefon: 06-30-949-6240
E-mail: kurgyismonor@freemail .hu
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2200 MonoR, 4-es út 34 km
(a Tesco áruház mellett)

A Kossuth iskola jelen-
legi és volt diákjainak 
főtéri ünnepi műsora 

viszont eredetiségével, diá-
kokhoz illő hitelességével és 
szívet-lelket melengető lo-
kálpatriotizmusával feled-
tetni tudta az időjárási vá-
rakozások hiányosságait. És 
még a nap is kisütött.
 Pogácsás Tibor polgár-
mester is azzal kezdte beszé-
dét, hogy a tavasz a remény 
évszaka. A meteorológiai 
(március 1.) és a csillagásza-
ti tavasz (március 21.) kez-
dete után valóban várható 
már a természet megújulá-
sa, akármilyen szívósan is 
próbált még itt maradni a 
tél. De a rügyfakadáson és 
a virágnyíláson kívül jobb 
kedvünk kialakulásához is 
hozzájárulhat, hogy a nap-
palok hosszabbodnak, és a 
napfénytartalom másfélsze-
resére növekszik. Hogy keve-

sebb lesz a sötétség és több 
a világosság. 
 Sokan beleéreztek valami 
jelképességet abba is, hogy 
társadalmi közérzetünk ja-
vításának lehetősége is ta-
vaszra – április 11-ére – esik. 
Ami a költészet – az embe-
ri érzelmek, vágyak kifeje-
zésének – napja, és egyben 
József Attila születésnap-
ja. Annak a József Attilá-
nak, aki akkortájt írta azt 
az első, gyermeki tisztaságú 
versét  (De szeretnék gazdag 
lenni), amikor röpke ideig 
Monoron tartózkodott. Eb-
ben – mint sajnos ma sem 
kevesen! – egy jobb, embe-
ribb élet óhajáról, „jobb dol-
gá”-ról álmodozik.
 A tavasz a remény, a meg-
újulás évszaka. Költőnk fi-
atalemberként – 1924-ben 
– azt írja Forduló című ver-
sében, hogy: „Változások ne-
héz szagát görgeti a szél”, „s 

az elásott tojásból is | Kibú-
vik és égre száll a madarabb 
madár.” Biztatásként pedig 
hozzáteszi az idő tájt írt má-
sik költeményében, hogy: „A 
távol új és új egeket szór”, „s 
a kenyerek erősen, bízva kel-
nek.”
 Felnőttként pedig úgy fo-
galmazott, hogy: „Jöjj el, 
szabadság! Te szülj nekem 
rendet”. És hogy szerette 
volna mindezt? „A hozzáér-
tő, dolgozó | nép okos gyü-
lekezetében | hányni- vetni 
meg száz bajunk.”
 A tavasz a remény év-
szaka. Történelmünk talán 
máig is legszebb, megúju-
lást hozó tavaszi eseménye 
történt 1848. március 15-
én. A forradalom hittel és 
reménnyel teli vezetőinek 
köszönhetően, egy remény-
telennek tűnő időszak után, 
olyan gyors és jelentős vál-
tozások következtek be ak-
kor Magyarországon – szinte 
napok alatt –, ami példátlan 
a magyar történelemben.
 1848. április 11-én Po-
zsonyban V. Ferdinánd 
(kénytelen-kelletlen) tör-
vénybe iktatta azokat a 
törvénycikkeket, amelyek 

tartalmazták a polgári át-
alakulás régóta várt feltét-
eleit. Ezek közül mindent 
már a levert szabadságharc 
után sem tudtak megsemmi-
síteni.
 A tavasz a remény évsza-
ka. A mostani április 11-ei 
választás is esély a válto-
zásra. Amit – így vagy úgy 
– szinte mindenki vár.
 „Hát én immár kit válasz-
szak?...” Mindenki döntsön 
jól megfontolt belátása, ér-
tékrendje szerint. „Az én ve-
zérem bensőmből vezérel” – 
írta József Attila. Csak élni 
kell a kínálkozó lehetőség-
gel. Hogy utólag ne hibáz-
tathassuk magunkat. Ez az 
a pillanat, amikor személye-
sen befolyásolhatjuk a jövőn-
ket. Minden egyes szavazat 
számíthat. (Annak idején 
Cromvwell Olivér is egyet-
len szavazat többségével ju-
tott hatalomra.)
 Hallhattuk az említett 
ünnepi műsorban, hogy 
Monoron milyen erőteljesen 
és sokáig éltek a Kossuth-
hagyományok. És hallhattuk 
azt a dalt is, hogy „Mind-
nyájunknak el kell menni!”

Bolcsó Gusztáv

márciUs 15.
„Tavaszi szél…

…vizet áraszt.” Nálunk – hála istennek! – 
nem árasztott a kelleténél többet. De nagyon 
hidegen fújt, még március 15-én is.

„A tavasz a 
remény év-

szaka. Törté-
nelmünk ta-
lán máig is 
legszebb, 

megújulást 
hozó tava-
szi esemé-
nye történt 
1848. már-
cius 15-én.”

Hirdetés

Nézzen be hozzánk!
Monor, Forrás köz. 6. 

Tel.: 20/367-9854
Nyitva: H–P: 8.30–16.30, Szo: 8–12

Monoron, a Forrás soron.

Ballagásra emléktárgyak gravírozását vállaljuk!

s  Humorsarok – vicces ajándékokkal

s 3D-s lézergravírozott üvegtárgyak

s  Gyertyák, mécsesek, párologtatók

s italos flaskák, cigarettatárcák, öngyújtók

s italos készletek, képkeretek, plüssáruk

s Fülbevalók, karkötők, nyakláncok 

s Hajbavalók

s Bizsu, féldrágakő ékszerek és még sok minden más…

Nikkelmentes, valamint mágneses ékszerek

s  Egyedi fényképes 

ajándékok (bögrék, puzzle, 

egérpad, stb.) 

s  Medálok, melyekbe feliratot 

és fotót gravírozunk!

s   Digitális fotó 2 ill. 3  

dimenziós formában,  

üvegtestbe gravírozva!Rendelje meg 
Most

a BELIZo-ban!

Emlékezetes ajándékkal szeretné meglepni

                     Édesanyját anyák napjára?
Belizo Bizsu- és ajándékbolt

•Pedikűr - Gyógypedikűr
•Manikűr - japán, klasszikus, francia polinéz
•Műköröm - klasszikustól az extrémig
•Fogékszer készítés
•Fodrászat

2200 Monor, 
Bajcsy-Zsilinszky u. 14.

Telefon: 06-20/46-46-848

Monor kártya 
elfogadóhely!

Folyamatos 
akciókkal!

Diák kedvezmények!

Szépségszalon

Közösség

Monor Kártya elfogadóhely!
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Hirdetés

Szeretettel várjuk azokat az ovisokat és kisiskolásokat,  

   akik szívesen tanulnának úgy angolul, hogy közben 

                        já
tszanak, nevetnek és jól érzik magukat! 

Nyári táborok!

Vidám angol klub 2-14 éveseknek 

Rendek Rita  06-20/477-9266 • kidsclubs.monor@freemail.hu 
www.monor.kidsclubs.hu • www.vidamtaborok.hu     

A kép 
illusztráció

Életmentő készüléket 
Monor városának!

Adományaikat várjuk: a Monor Város és Uszoda Üzemel-
tető Nonprofit Kft. számlaszámára: 11742056-20020574
A beérkezett pénzösszegeket elkülönítve kezeljük.  
Ezért kérjük, a megjegyzés rovatba feltétlenül írják be: defibrillátor!

Szervezők:

Civil kezdeményezésre összegyűlt adományokból 2db mobil 
defibrillátor megvásárlását tervezzük. Ehhez kérjük az Ön segítségét!
A készülékek a város tulajdonába kerülnek.  Monor Város Rendőr kapi-
tány sá gán és a Monor Városi Uszodában kerülnek kihelyezésre.

Öregdiák egyesület alakult a József At-
tila Gimnáziumban
 Március 24-én egy újabb létesítmény-
nyel gazdagodott Monor városa, amikor 
ünnepélyes keretek között átadásra ke-
rült a József Attila Gimnázium új épü-
letszárnya.
 Ezen a napon azonban nem csak anya-
giakban gyarapodott, hanem szellemiek-
ben is bővült a középiskola. Az avatást 
követően alakult meg ugyanis a gimná-
zium egykori tanulóit, tanárait és dol-
gozóit soraiba szólító „JAG-falva lakói” 
Öregdiák Egyesület. 
 Megyeri István, az iskola igazgatója 
és az új egyesület megválasztott elnöke, 
egyik iskolai beszédében hívta életre és 
mutatta be, milyen is lenne az a „JAG-
falva”, amely a József Attila Gimnázium 
elmúlt 59 évében végzett diákok virtuá-
lis lakhelye volna: Jagfalvának több mint 
6000 lakosa között szinte az összes szak-
ma és hivatás végzőit megtalálhatnánk. 
Lenne saját óvodája, iskolája, kórháza, 
rendőrsége, bírósága. Saját lakói termel-
nék, és saját kereskedői árulnák a por-
tékákat. Sőt, kutatóintézete, televíziója, 
művészei és diplomatái is lennének.
 Ezt a virtuális közösséget kívánják 
megfoghatóbbá – és ami még fontosabb 
– az alma maternek és jelenlegi diákja-
inak segítő kézzé formálni az öregdiák 
egyesület alapítói.
 A volt diáktársak közötti kapcsolattar-
tás ápolásán túl az egyesület célul tűz-
te a József Attila Gimnáziumban folyta-
tott oktató-nevelő munka és a diákélet 
támogatását, az iskola eredményeinek 
népszerűsítését és nem utolsó sorban a 
diákévek óta szerzett tapasztalatok át-
adását.
 Az ünnepélyes megalakulást követő-
en minden volt diákot szeretettel vár-
nak soraikba a „JAG-falva lakói” Öreg-
diák Egyesület tagjai. Jelentkezni Hajdú 
Zoltánnénál lehet a Városi Könyvtár el-
érhetőségein.

Vig András Gergő

„JAG-falva lakói”
Öregdiákok

ünnepel a jag
Átadták az új iskolaszárnyat

Az új épületszárny meg-
építése az iskola, a tu-
lajdonos és a fenntartó 

közös beruházásában való-
sult meg. A gimnázium a 
szakképzési hozzájárulások-
ból, illetve a támogatók által 
befizetett összegekből 46,5 
millió forinttal járult hozzá 
az építkezéshez. Monor Város 
Önkormányzata 40 millió fo-
rintot állt a költségekből, míg 
a források nagyobbik részét 
a fenntartó Pest Megyei Ön-
kormányzat biztosította 98 
millió forint értékben.
 – Az elmúlt négy évben, 
mióta megszületett az új 
iskolaszárny építésének a 
gondolata, szerencsére sok 
jó szándékú, támogató em-
ber igyekezetét élvezhettük 
– hangsúlyozta köszöntőjé-
ben Megyeri István, a gim-
názium igazgatója. – A sok 
előkészítő munka után nagy 
öröm volt tavaly májusban, 
amikor az épület alapját ki-
tűző cölöpök a földbe kerül-
tek és nagy öröm most itt áll-

József Attila Gimnázium új épületének átadásával újabb öt tanteremmel 
bővült az iskola. A mozgáskorlátozottakat lift is segíti az új épületben.

ni az új épület előtt, amely 
sok száz ember közös akara-
tából épült meg.
 – Az oktatás és a neve-
lés a jövő építésének legopti-
mistább formája – emelte ki 
beszédének elején Pogácsás 
Tibor, Monor város polgár-
mestere. – A József Attila 
Gimnáziumban ez a jövő-
építés hatvan évvel ezelőtt 
kezdődött egy egyszerű vi-
déki iskola alapításával. Mos-
tanra az iskola bizonyította 
sikerességét, megtalálta a 

helyét a városban és a tér-
ségben egyaránt. Míg az or-
szág más településein gondot 
okoz, hogy miképp töltik fel 
az iskolapadokat, addig itt 
folyamatosan biztosított az 
utánpótlás. Mindez köszön-
hető az iskola régi illetve je-
lenlegi vezetőinek, az iskolá-
ban dolgozó pedagógusoknak 
valamint személyzetnek, és 
nem utolsó sorban az itt ta-
nuló diákoknak.
 – A város, mint a gimná-
zium tulajdonosa, továbbra 
sem mondott le arról, hogy 
az iskola központi szárnyá-
nak megújításával egy új 
épülettel tovább bővüljön, 
hogy egy korszerű és teljes 
értékű épületegyüttes alakul-
jon ki – folytatta beszédét a 
polgármester. – Bízunk ab-
ban, hogy egy olyan pályáza-
ti rendszerben, ahol a valódi 
értékek, érdekek a mérvadók, 
ott a város és a megye meg-
találja a lehetőségét, hogy a 
szükséges forrásokat előte-
remtse.

Papp János

Szépítőműhely  
                 és szolárium

Max-Immun Rák 
és Immunkutató Kft. 
termékei:  
Immunerősítőktől, 
a szív- és érrendszeri 
problémákra, 
cukorbetegségen át, 
a daganatos 
megbetegedésekig 
természetes segítség 
a szervezetnek. 
A betegségekkel  
kapcsolatos  
TV-interjúk az üzletben 
megtekinthetők.

Nyitva tartás: 
H-P: 11-17-ig, 
Szombaton: 9-12-ig.
06-29/610-391, 
06-30/218-1503

Tavaszi kollekcióval 
várjuk kedves 
Vásárlóinkat! 
Blézerek, pólók, 
tavaszi cipők 
nagy választékban.

SPÓROLJON  
AZ UTAZÁSSAL!

Miért utazna 
Budapestre több ezer  
forintért, ha nálunk 
mindezt megspórolhatja?
Több mint 50 ismert, 
megbízható  
utazásszervező iroda 
AKCIÓS ajánlatával  
várjuk irodánkban!  
Akár az internetről,  
akár katalógusból  
választ úticélt, a  
befizetéskor semmilyen 
plusz költséget nem  
számítunk fel!
Március 31-ig hatalmas 
kedvezményekkel,  
FIRST MINUTE árakkal 
várjuk vásárlóinkat!
Üdülési csekket  
elfogadunk.

Minőség vonzó áron: 
Tel./fax: 29/415-425
www.unimonor.hu

Kozmetika  Fodrászat 
Műköröm, Pedikűr, 
Manikűr
Bejelentkezés: 
06-30/323-5010

Gyógygomba  
kivonatok boltja

Csempék, padlólapok, 
kádak, kabinok, egyéb 
fürdő szoba-be ren de zé sek 
és kiegészítők. 
Hitelügyintézés  
a helyszínen.

Tel.: 06-29/413-721, 
        06-30/952-3269

VÁSÁROLJON LAKÁST A BELVÁROS SZÍVÉBEN!
Azonnal költözhető kulcsrakész lakások a sétányon kialakí-
tott 3 szintes, liftes társasházban 37-80 m2 között.
A lakások szerkezetkészen is megvásárolhatóak nagy árengedménnyel.

ELADÓ-KIADÓ PARKOLÓHELYEK a sétány alatt találha-
tó mélygarázsban.

CSATLAKOZZON SÉTÁNYUNK CSAPATÁHOZ!
KIADÓ ÜZLETHELYISÉG 107 m2, IRODÁK 30-100 m2 

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG 17 m2 Kossuth L. u. 77. szám alatt 
(Takarékszövetkezet épületében),  

ugyanitt KIADÓ-ELADÓ BEÁLLÓHELYEK sorompóval lezárt 
parkolóban.Információ: 

06-29/572-782

Üdvözölje a tavaszt  
a Hallo Pizzéria  
és Söröző teraszán!
Rendezvények és állófogadások 
lebonyolítását vállaljuk.
Rendelje kedvenc ételeit nálunk!
(Pizza, frissensültek, sáláták) …  
Mi elkészítjük, és Monoron  
ingyen kiszállítjuk! 
(ACCOR, SODEXO, Chéque Déjeuner  
utalványokat és Üdülési Csekket is elfogadunk.)
Hallovonal: 06-29/610-390 
Hallomobil: 06-20/206-3788

A Belvárosi sétány
tavaszi ajánlataNike Márkabolt

   utazáSi iroda
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Helytörténet

Hirdetés

múlTUnk

A monoriak viselt dolgai  XXIV. 
A községi polgári iskoláról

A népoktatási törvény 
1868-i tárgyalásai so-
rán Csengery Antal 

(1822–1860) tanár, publicis-
ta kezdeményezésére iktatták 
törvénybe a polgári iskolák lé-
tesítésének igényét. Csengery 
a hetvenes években tevőlege-
sen is részt vett Pest város 
polgári iskoláinak megszer-
vezésében. Német- és Fran-
ciaországban megszerzett ta-
pasztalatai alapján úgy vélte: 
a polgári iskolák felállítása és 
a szakoktatás rendezése elő-
feltétele a polgárság és az ipar 
gyorsabb fejlődésének. Vagyis 
jó általános előkészítő okta-
tás és szakoktatás kell a nép 
gyermekeinek.
 Az 1868-as népoktatási tör-
vény 67 §-a kimondta: „Na-
gyobb községek, melyeknek 
anyagi ereje engedi, kötelesek 
felső népiskola helyett polgá-
ri iskolákat állítani és tartani 
fenn a község lakosai számára 
felekezeti különbség nélkül.”

A monoriak véleménye

A helyi sajtóban 1901-ben egy-
értelműen megfogalmazódott: 
Monor állítson fel polgári is-
kolát. A helyzetet bemutatva 
elismerte a közvélemény, hogy 
a község még szegény ahhoz, 
hogy építsen ilyen iskolát, az 
állam viszont nem hajlan-
dó nagyobb szabású költe-
kezésre Monor kedvéért, mi-
vel a „közelben” két helyen is 

van polgári iskola, Kispesten 
meg Cegléden. A kiutat ab-
ban látták – a megfelelő ma-
gán polgári fiú- és leányisko-
la fokozatosan, osztályonkénti 
megteremtésében –, hogy fel-
használják a Németh Ágoston 
hagyaték 20 000 forintos ala-
pítványának kamatait, vala-
mint állami segélyt kérnek. 
S eljutottak odáig, hogy a 
kultuszminiszter, Csáky Al-
bin megígérte a monoriaknak: 
ha a község épít megfelelő is-
kolahelyiséget, akkor azt az 
állam berendezi és fenntart-
ja. 1901-ben 73 fiatal járt el 
Monorról a kispesti és a ceg-
lédi intézményekbe. Jogosan 
gondolkodtak tehát, hogy az 
iskola indításakor számíthat-
nak legalább 140 diákra, mi-
vel számításba vették a köz-
séghez „gravitáló” harminc 
község papja, jegyzője, ta-
nítója s egyéb intelligenciá-

jú polgárainak fiait, leányait. 
Egylet szervezését is szorgal-
mazták remélve, hogy annak 
legalább ötszáz tagja havi 20 
krajcáros tagdíjából 1200 fo-
rint évi segély is kikereked-
het az oktatás ez új formájá-
nak támogatására.

Beérett a gyümölcs

Fried Béla malomigazgató 
kezdeményezésére 1903 júni-
usában újra megindult a moz-
galom az intellektuális csa-
ládok között a 2-2 osztályú 
nyilvános jogú magán polgá-
ri iskola felállítására. Molnár 
Sándor ötletgazda, lapszer-
kesztő század eleji kezdemé-
nyezésének gyümölcse beérett. 
Meghívták a kispesti isko-
la igazgatónőjét, Prokopnét, 
adja át tapasztalatait. A köz-
ségi elöljáróság közgyűlésén 
Fromm Antal takarékpénz-

Fried Béla malomigazgató kezdeményezésére 1903 júniusában újra 
megindult a mozgalom az intellektuális családok között  
a 2-2 osztályú nyilvános jogú magán polgári iskola felállítására. 

tári igazgató segített felvá-
zolni a lehetőségeket. A tes-
tület elfogadta az érveket s 
elhatározta, hogy évi 3000 
koronás segélyezést előirá-
nyoz. Egyben küldöttséget 
szervezett a kultuszminisz-
terhez, Wlassics Gyulához, 
hogy tervezze az állami ke-
zelésbe vételt a felállítást kö-
vető években. A küldöttséget 
dr. Rabár Endre országgyű-
lési képviselő vezette. Az eljá-
rás eredményes volt, az állam 
vállalta két tanerő beállításá-
nak költségét az induláshoz. 
Ennek hatására a képvise-
lő-testület megszavazott évi 
2000 korona segélyt, továb-
bá vállalta az iskola fűtésé-
nek, világításának kiadásait, 
valamint az új intézmény köz-
ségi jellegűvé tételét.

Megkezdődik a tanítás

1903 júliusában megszületett 
a minisztériumi engedély a 
községi polgári iskola felál-
lításához. Augusztusban az 
elöljáróság meghirdette a fel-
vételt a hatosztályú polgá-
ri fiú- és a négyosztályú pol-
gári leányiskolai osztályokba. 
A Monori Jótékony Nőegylet 
adakozásra szólította fel a te-
lepülés polgárait. 1795 koro-
nát gyűjtöttek össze az isko-
la bebútorozására. A főtéren 
lévő Bekker-féle házat bon-
tották, építették, tatarozták. 
Augusztus 30-án már meg-
történt az igazgatóválasztás. 
Oláh Dezső kapott e tisztség-
re bizalmat. Szeptember 30-
án megkezdődött a tanítás a 
községi polgári iskolában.
 Forrás: Széchényi Könyv-
tár, Bp.; Monorkerületi la-
pok 1901–1914; Monori elöl-
járósági jegyzőkönyv, 1903.

Dr. Dobos György,
a helytörténeti kör elnöke

  1905-ben 
már a Pfeffer-
féle palota a 
polgári isko-
la új otthona.
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Közösség

Hirdetés

A mezőőrök elérhetőségei:
Csernus Krisztián: 06-20-533-6253
Veres András: 06-20-533-8103
A gyepmester elérhetősége:
Herczig József: 06-20-964-3025
A strázsahegyi járőr elérhetősége:
Papp József: 06-29-410-726
Strázsahegyi polgárőr egyesület:
06-70-270-7777

Fontos telefonszámok
kapcsolaT

Megnyílt!

üzlet
Monor, Kossuth Lajos u. 62.

Ny.: H: 13-18, K-P: 9-18, Szo: 8-13

 dísz- és ajándéktárgyak 
 játékok, édességek 
 papír- és vegyi  áru 
 sok-sok hasznos apróság

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

gránit ablakpárkányok 3 600,- Ft/m-től
gránit egyes síremlékek 250 000,- Ft/garnitúrától
gránit dupla síremlékek 400 000,- Ft/garnitúrától

   temetői felállítási költséggel

Quality • Design • Reliability • Style • Innovation

Mystique stone
investMent group

web: www.granitsirko.hu
Telefon.: 06-30/431-5858

Monorierdő, 4 sz. főút 42.

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM

sTrázsahegyi polgárőrÖk
Ezer pince védelmében

Ennek érdekében októ-
ber elsejétől minden 
nap folyamatos szol-

gálatot látnak el, természete-
sen a pincefalunak nem csak 
a strázsa hegyi oldalán, ha-
nem a vágóhídi és téglagyá-
ri pincesoron is. Jól mutatja 
az önkéntes munkájuk irán-
ti érdeklődést, hogy február-
ban  már ötvenöt tagja volt   
az egyesületnek, ami három-

szor annyi, mint a megalaku-
lásukkor volt. Együttműkö-
dési megállapodást kötöttek 
a Monori Rendőrkapitányság-
gal és a Monorierdői Polgár-
őr Egyesülettel is, hogy minél 
hatékonyabban tudják végezni 
feladatukat. A szolgálat indí-
tása óta több esetben zavar-
tak és akadályoztak meg pin-
cefeltörést. Állandó jelenlétük 
miatt folyamatosan csökken 

a betörések száma a működé-
si területükön. Az egyesület-
nek is köszönhetően az idén 
még nem jelentettek pincefel-
törést a rendőrségen.  
 Költségeiket támogatások-
ból fedezik. Tavaly százezer 
forinttal támogatta műkö-
désüket Monor Város Ön-
kormányzata és a Monor 
Környéki Strázsa Borrend. 
Emellett számos magánsze-

Városunk egyik legfiatalabb civil szervezete, a Strázsahegyi Polgárőr 
Egyesület tavaly májusban alakult kettős céllal. Egyrészt, hogy 
folyamatos jelenlétükkel bűnmegelőzési feladatot lássanak el, másrészt, 
hogy biztosítsák a Strázsahegyen és környékén a közrend védelmét.

mély is segített nekik. Az el-
nökség folyamatosan várja az 
egyesület munkája iránt ér-
deklődőket. Jelentkezni Veres 
Andrásnál, az egyesület ve-
zetőjénél lehet a 06-20/533-
81-03-as telefonszámon. Ter-
mészetesen támogatásokat 
is szívesen fogadnak: akár 
a pincetulajdonosoktól, akár 
olyan monori és környékbe-
li lakosoktól, akiknek fon-
tos a Strázsahegy biztonsá-
ga. Amennyiben bármilyen 
eseményt észlelnek a picék 
között, minden nap szolgá-
lati időben, este nyolc óra 
után a 06-70/270-77-77-es 
telefonszámon értesíthetik a 
strázsahegyi polgárőröket.

MLC

„Az egyesü-
letnek is kö-
szönhetően 
az idén még 

nem jelentet-
tek pincefel-

törést a rend-
őrségen.”

FELNŐTTKÉPZÉS ÜLLŐN
ÁPRILISTÓL újabb tanfolyamok beindítását szervezzük
JELENTKEZNi LEhET:

Tanfolyamok helye: ÜLLŐ
Üllőn a képzések bizonyos jelentkezői létszám elérése esetén indulnak. 

•ÓVODAI DAJKA

•KISGYERMEKGONDOZÓ-NEVELŐ  

 (bölcsödei dolgozó)
 (érettségihez kötött)

•SZAKÁCS
•FODRÁSZ
•KOZMETIKUS

Érdeklődni:  
Fazekas Éva 06/30-415-4415 és  
Lakatos Sándor 06/30-427-7205
felnottkepzes.ullo@gmail.com

KAMATMENTES RÉSZLET-
FiZETÉSi LEhETŐSÉG A 

TANFOLYAM iDEJE ALATT!!!
Ha hoz magával 1 főt aki beírat-

kozik valamelyik tanfolyamunkra, 
Ön kap 10% kedvezményt a 

tanfolyam díjából, így akár féláron 
is elvégezheti a tanfolyamot

Cosmelec Kft 
tanfolyamait szervezzük 
Akkreditált felnőttképzés 

AL-1344
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meTszés
Csattogtak az ollók

Március elején a Strá-
zsahegyen még csak 
a pincékből szűrő-

dött ki zaj, míg a Ker-bor 
Kft. szakemberei és munkásai 
Szárazhegyen már a munkák 
dandárjánál tartottak. 
 – Ebben a határrészben 
éppen madáretetőket, odú-
kat helyezünk ki, átvizsgál-
juk, és a szükséges helyeken 
kicseréljük az oszlopokat – 
mondta Duchenka Norbert 
termelésirányító. – Másutt a 
már jóval korábban elvégzett 
próbametszés biztatónak bi-
zonyult. Az biztos, hogy a 
tél nem okozott nagy káro-
kat, így ezt a szezont is jó re-
ményekkel kezdjük.
 A szárazhegyiek jó remény-
sége, mint éppen találkozá-
sunk napjaiban egész Pest 

megyében kiderült, szilárd 
alapokra épül. A megye leg-
jobb bora címért folyó hagyo-
mányos megmérettetésen a 
Ker-bor Kft. Cabernetje kö-
zönségdíjat kapott.
 – Az úgynevezett társadal-
mi zsűri elismerését mi meg-
erősítésnek tartjuk, mert ez 
is bizonyítja, hogy a korábbi 
években nem méltatlanul kap-
tuk meg többször is a szak-
emberek győztesnek kijáró 
elismerését – reagált gratu-
lációnkra Czeglédi György, 
a cég borásza, aki egyben 
az egyik legnagyobb régióbe-
li hegyközség bírája is.  Va-
gyis a maguk 70 hektár kö-
rüli gazdaságával együtt 687 
hektárnyi strázsahegyi ültet-
vény, s más kisebb-nagyobb 
szőlőbirtok, vagyis összesen 

körülbelül 900 hektárnyi te-
rület gondja, felelőssége az ő 
vállait (is) nyomja.
 – Hozzánk csatlakoz-
tak olyan gazdák is, Pilistől 
Dányig egyes jász falvakkal 
együtt, ahol nem tudtak, vagy 
nem akartak önálló hegyköz-
séget alakítani. Ez a megol-
dás szintén szakmai elismerés, 
munkatársaim és a magam 
kezdeményezéseinek értéke-
lése – mondta a hegybíró.
 A madáretetők és odúk ki-
helyezése is az öko gazdálko-
dás, vagyis a biotermesztés 
pártolását, szigorú szak-
mai követelményeinek vál-
lalását jelenti, ami továb-
bi jó reményekre jogosítja a 
szárazhegyieket és az őket 
követőket.

V.J.

Márciusban már nem lehet a természetet 
becsapni, így hát a szőlőmunkásokat sem.
A környékbeli nagyobb ültetvényeken 
hetekkel ezelőtt megkezdődött a metszés.
A kisebbek gazdái ráérősebbek, mert kevésbé 
kell tartaniuk az időtől vagy az időjárástól. 

Értesítjük a lakosságot, hogy 2010. má-
jus 8-án (szombaton) Monor Város in-
tézményes szemétszállításba bevont te-
rületén lomtalanítást végzünk.
 Kérjük, hogy feleslegessé vált lomja-
ikat, a forgalmat nem akadályozó mó-
don reggel 7 óráig tegyék ki ingatlanjaik 
elé. Felhívjuk a tisztelt lakosság figyel-
mét, hogy lomtalanításkor nem tehető 
ki veszélyes hulladék (pl.: festék, olaj, 
járműgumi, állati ürülék, gyógyszerek, 
vegyszerek, akkumulátorok, elemek, az-
besztcement alapanyagú tetőfedő elemek 
és nem azonosítható anyagok stb.).
 A lomtalanításkor ugyancsak nem ke-
rül elszállításra a 3 m-nél hosszabb és az 
összességében 1 m3-t meghaladó mennyi-
ség, valamint az ipari és mezőgazdasá-
gi nagyüzemi tevékenység hulladéka. Ez 
esetben az elszállításról az ingatlan tulaj-
donosa köteles gondoskodni saját költsé-
gén. E célra egyik megoldásként bérelhet 
részvénytársaságunktól is konténert.
 Továbbra is térítésmentesen elhelyez-
hető, korlátozott mértékben (legfeljebb 
10 db) a selejt személygépkocsi gumiab-
roncs a KÖVÁL Zrt által üzemeltetett, 
a Monor, Bajcsy-Zs. út végén lévő hul-
ladékátvevő-helyen.

KÖVÁL Zrt.

Lomtalanítás
kÖvál TájákozTaTó

Hirdetés

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

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

VALÓSÍTSA MEG VELÜNK LAKÁSCÉLJAIT!
TÁMOGATOTT LAKÁSHITEL  
MOST DÍJELENGEDÉSI AKCIÓVAL!
Új lakást vásárolna, építkezne vagy korszerűsíteni 
szeretné meglévő ingatlanát? 

Válasszon minket:
•  Állami kamattámogatás igénybevételével  

kedvezőbb kondíció érhető el
•  40% - 70%-os kamattámogatás 20 éven keresztül
•  Biztonságos, mert árfolyamkockázat nélküli  

forint hitelt nyújtunk
•  35 év alatti gyermektelen egyedül álló 

magánszemélyek is igénybe vehetik
•  Korszerűsítésre korhatár nélkül igénybe vehető

2010. AuGuSzTuS 31-IG BEfOGADOTT  
HITELKÉrELMEKNÉL A HITEL ELőKÉSzÍTÉSI 

DÍJAT ELENGEDJÜK!      

Sertéskaraj ..................... 899 Ft/kg
Sertéstarja ..................... 799 Ft/kg
Sertéscomb ................... 799 Ft/kg
Sertéslapocka ............... 799 Ft/kg
Sertésdagadó ............... 799 Ft/kg
Sertésoldalas ................ 799 Ft/kg
Csirkecomb ................... 559 Ft/kg
Csirke farhát ...................139 Ft/kg
Műbeles virsli................ 460 Ft/kg
Sertéspárizsi .................. 460 Ft/kg
Szeletelt kenyér ............170 Ft/kg
Zsemle, kifli .......................15 Ft/db

Értesítjük régi és új vásárlóinkat, hogy 

újra megnyitottuk 
húsboltunkat 
Monoron, a Kistói út 102 szám alatt.

Húsvéti sonkavásár! 

Hagyományos füstölésű 

parasztsonka 

      most csak   1100 Ft/kg!
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A minőség garanciája: Bódi hentes Bt.
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BALOGH ÉS FIAI KFT.
PEUGEOT HIVATALOS MÁRKASZERVIZ

Monor, Halas út 38. 
Telefon: (29) 412-292, (30) 986-9371, (30) 670-5323

www.peugeot-monor.hu

új - és használtgépkocsik értékesítése
PEUGEOT gépkocsik garanciális és garanciaidőn túli javítása
eredeti PEUGEOT alkatrészek értékesítése – postai utánvéttel is
PEUGEOT Assistance 
gépkocsik szakszerű felkészítése műszaki vizsgáztatásra, vizsgáztatás
karambolos gépkocsik javítása – biztosítási ügyintézéssel
Allianz, Generali, Aegon biztosítók szerződött javítópartnere
gumiabroncs kereskedés (Michelin, Kleber, Kormoran)
gumiabroncs szerelés és centírozás, futómű állítás
nyugati típusú gépkocsik szakszerű javítása
motor- és fődarabok felújítása
       motorolajok forgalmazása
klíma feltöltés és karbantartás
Eredetiség-vizsgálat – Euromobil partner

A MINŐSÍTETT VÁLLALKOZÁS 

  zöld szám: 06 80  44 24 24

SZOLGÁLTATÁSAINK:
� 
�
�
�
�
�
 
�
�
�
�
�
�
�

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig
délelőtt: 9–12 óráig, délután: 16–18 óráig

Előzetes telefonegyeztetésre más időpontban is! Tel.: 06-30/618-6666

 Végrehajtások kiváltása
  szabad felhasználású, építési- és felújítási hitelek
 Vásárlás és lakáslízing akár 0% önerővel, 
  személyi kölcsönök minimális feltételekkel  
(hitelbírálat helyben azonnal)

  adósságrendezés!
Kezdje 
az évet 
kedvezőtlen 
hitelei 
kiváltásával, 
összevonásával!

M O N O R       K F T .

HITElBRÓKER IRoda MoNoR
Cím: 2200 Monor, Móricz Zs. u. 4. Telefon: 06-30/618-6666

  Ingatlanforgalmazás  
Eladó ingatlanok 40–50% -kal a piaci ár alatt  
(több száz ingatlan országszerte). 
Új építésű, mediterrán stílusú társasházi lakások 
2010. augusztusi átadással leköthetők!  
ár: 11–15 M ft között.

10év 15év 20év
1 M 12 400 Ft 9 500 Ft 8 200Ft

2 M 24 400Ft 19 000Ft 16 500Ft

5 M 61 000Ft 47 600Ft 41 200Ft

10 M 122 000 Ft 95 200Ft 82 500Ft

kÖrme
Civil majális elsején

A Környezetvédelem 
Monor ért Egyesület 
(KÖRME) immár he-

tedik éve köszönti a tavaszt e 
rendezvényével, melyet min-
den esztendőben nagy érdek-
lődés kísér. A szervezet alap-
vető célkitűzése környezetünk 
szebbé, jobbá tétele mellett az 
emberek közérzetének javítá-
sa, melynek kitűnő eszköze 
egy olyan nap, ahol a helyi-
ek találkoznak egymással, be-
szélgetnek, szórakoznak. 
 A Civil majális fő attrakci-
ója a főzőverseny, melybe ci-
vil szervezeteken kívül baráti 
társaságok, magánszemélyek 
is bekapcsolódhatnak. A zsűri 
helyi „szakértőkből” tevődik 
össze, akik saját elgondolá-
saik szerint értékelnek. Nem 
alkalmazzák a nagy főzőver-
senyeken egyébként haszná-
latos - szigorú szempontok 
szerint készült - pontozóla-
pot. Mindössze egy dolgot 

vesznek figyelembe: ízlett-e 
a megkóstolt étel. Az étel-
készítéshez szükséges alap-
anyagokról, főzőedényekről, 
kellékekről, ülőalkalmatos-
ságokról valamint asztalról 
minden csapat maga gondos-
kodik. A szervezők ásványvi-
zet és kenyeret biztosítanak a 
résztvevők számára. A kós-
toltatáshoz szükséges evőesz-
közöket, tányérokat, pohara-
kat szintén a rendezők adják. 
Aki kedvet érez a megméret-
tetéshez, vagy csak főzne egy 
finomat a majálison, kérjük, 
jelentkezzen a következő tele-
fonszámon: 06-20-999-9992.
 A május elsejét átszövő 
gasztronómiai esemény mel-
lett a KÖRME változatos 
programokkal vár kicsiket, 
nagyokat. A rendőrség ku-
tyabemutatót tart, és délelőtt 
tíz órakor a helyszínre leszáll 
egy helikopter, mellyel né-
hány szerencsés érdeklődő a 

térség légtere fölött is utaz-
hat.  Kistérségi amatőr, mo-
dern- és néptáncosok, vidám 
nótázók, hastáncos lányok, 
táncosok váltják egymást a 
színpadon. A gyerekek arc-
festéssel, kézműves foglalko-
zásokkal múlathatják az időt, 
rajztehetségüket pedig verse-
nyen mutathatják be, melynek 
témája a környezetvédelem. 
Az egyesület tagjai rendkí-
vül fontosnak tartják, hogy a 
kicsikbe beleivódjon Földünk 
tisztelete, élőhelyünk megbe-
csülése és óvása. Nyitottsá-
guk, lelkesedésük lehetőség, 
hiszen a fiatalok hajlandóak 
odafigyelni környezetünkre, 
csak tudatosítás szükséges 
hozzá.
 Mindenkit szeretettel vár 
a megújult KÖRME vezető-
sége és a tagok a Civil majá-
lisra, ahol nem csak kellemes 
baráti beszélgetéseket, család-
dal eltöltött felhőtlen perceket, 
szórakoztató programokat, 
apró ajándékokat nyerhetnek 
a résztvevők, hanem a „szi-
gorú  és ínyenc” zsűri által 
odaítélt, nagy becsben álló 
„Vándor Fakanál Díj” is mél-
tó helyre kerül. 

Nagy Renáta

Május elsején ismét megrendezik a Civil majálist 
a monori sportpályán, mely egész napos családi 
programot kínál a kikapcsolódni vágyóknak. 

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

Hirdetés

Vigadó Nonprofit Kft. pályázatot hirdet 
a Vigadó földszintjén hamarosan megnyí-
ló étterem vezetői feladatainak ellátására. 
Bővebb információ: www.vigadokft.hu.

Étteremvezető kerestetik
Felhívás
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Szeretettel 

várja kedves vásárlóit új, 

most megjelent 

könyvekkel 

és akciós könyvek 

széles választékával!

Monor,
 bajcsy-zs. u. 4.

telefon: 06-29/413-724

Monor Kártya elfogadóhely!
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Hirdetés

             

         

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-18, szombat: 8-12

    Magócsi Ruhatisztító
Itt a tavasz!   Tisztíttassa
                      függönyeit, szőnyegeit most!

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű-tisztítás
Háztól házig szőnyegtisztítás, 

ingyenes szállítással

Telefon: 06-30/47-57-823

KonyhabúTorGyárTás
Expert-Tóth Kft.
2200 Monor
Vasadi út 1/b 
(A Shell 
benzinkút  
mögött)

Monor
kártya Elfogadóhely

Vásároljon Monoron 5% kedvezménnyel!

3D 

látványterv

készítése

A monori Városi Könyvtár és a  „Monori 
Ikrek Stúdiója” tisztelettel meghívja 2010. 
április 12-én, hétfőn 16 órakor kezdődő
Gördülő versek című egyfelvonásos vers-
montázs bemutatójára.
 Műsorszerkesztő: Orosz Dávid író. 
Szereplők: Író: Bürgés Tamás; Kislány: 
Bozzay Mirtill; Szobor: Zainkó András; 
Hang 1: Sedró Áron; Hang 2: Eller Bar-
bara; Hang 3: Bajkai Tamara
 Helyszín: Városi Könyvtár

Gördülő versek
versmonTázs

A fél éve alakult Monori Kamarazene-
kar tagjai közé vár minden olyan zenél-
ni tudó embert, aki szívesen játszana egy 
amatőr, de annál lelkesebb csapatban. El-
sősorban vonósokra és fafúvósokra len-
ne szükség, de más hangszeren játszó is 
csatlakozhat.
 Életkor nem számít: jelenleg zömében 
fiatalok játszanak, de a nyolcadikos gye-
rektől a nyugdíjasig mindenki megtalál-
ható.
 Ami hajt: a klasszikus zene szeretete.
 Próbák: hetente egyszer.
 Fellépések: kb 3 havonta.
 Aki vezényel és a csapat lelke: Gallai 
Attila nemzetközi hírű zeneszerző, a MÁV 
Zenekar nyugalmazott klarinétművésze.
 rencsiga@gmail.com

komolyzene

Monori Kamarazenekar kÖvál
Felhívás gallyazásra
A köztisztaságról és a 

szervezett köztiszta-
sági szolgáltatásokról 

szóló 4/1996. (I. 18.) szá-
mú helyi rendelet (további-
akban: köztisztasági rende-
let) 6. § (2) bekezdés szerint: 
„Az ingatlanon és a közterü-
leteken az ingatlan tulajdo-
nosa, használója, társashá-
zak esetében a tulajdonosi 
közösség által megbízott 
személy vagy személyek kö-
telesek gondoskodni: az in-
gatlanról közterületre (jár-
da, úttest fölé) kinyúló fa, 
illetve cserjeágak megfele-
lő nyeséséről.”

 Fentiekre tekintettel fel-
kérjük a tisztelt lakosságot, 
hogy a közlekedés biztonsá-
ga, a beláthatóság, a köz-
úti jelzések és úttartozékok 
láthatósága érdekében szí-
veskedjenek folyamatosan 
gondoskodni az ingatlan-
ról a járda és úttest fölé 
kinyúló fa, illetve cserje-
ágak megfelelő nyeséséről. 
 Továbbá a köztisztasági 
rendelet kimondja: az ingat-
lan tulajdonosa és használó-
ja köteles gondoskodni: „az 
ingatlan előtti járda és azon 
kívül az úttest középvona-
láig terjedő területsáv, az 

ingatlanokon, illetve tömb-
telek esetén az egyes épüle-
tek gyalogos megközelítésé-
re és körüljárására szolgáló 
terület, illetve a szomszé-
dos épületig húzódó terület-
sáv feléig terjedő területrész 
tisztántartásáról, akadály-
mentes csapadékvíz elve-
zetéséről, gyommentesíté-
séről (parlagfű, vadkender 
stb.), fűkaszálásáról, gyep-
nyeséséről, az így keletkező 
hulladék összegyűjtéséről 
és a háztartási hulladék-
gyűjtő edényekbe való el-
helyezéséről.”
 Együttműködésüket kö-
szönjük!

Monor Városi Önkormányzat 
Műszaki, Városgazdálkodási  

és Környezetvédelmi Iroda

A Monori Strázsa márciusi számának 
címlapján a '48-'49-es forradalom és sza-
badságharc dátuma sajnálatos módon el 
lett írva. A JAG-osok az ICET-ben című 
cikk mellett egy oda nem illiő idézet je-
lent meg, amely a cikk értelmét torzítot-
ta. A hibákért elnézésüket kérjük!

Hibaigazítás
... mégis megboTlik

A Monori Borút Egyesület a tavalyi nagysikerű rendez-
vénye után immár második alkalommal szervezi meg a 
Strázsahegyi pincék fesztiválját. A Szent Orbán tér kör-
nyéki pincékben helyi, és az ország különböző borvidékei-
ről érkező vendég borászok mutatják be boraikat. A szín-
padon és a pincesorok között változatos programok várják 
az érdeklődőket. A szervezők az idei évben a bor mellett 
kulináris élvezetekről is gondoskodnak. Az idelátogatók 
mangalicából készült szalámikat, kolbászokat, különleges 
felvágottakat és sajtokat is kóstolhatnak. 
 Minden kedves látogatót szeretettel várunk Monoron, 
2010. május 22-én 14 órától az ezer pince falujában.
 2010. június 5-én a Monor Környéki Strázsa Borrend is-
mét megrendezi a nagysikerű Strázsahegyi Tekerő-Kavaró 
Fesztivált, melyet idén az egyesület 10 éves jubileumi ün-
nepsége egészít ki. A Téglagyári pincéknél a hagyományok-
nak megfelelően több kategóriában indítanak kerékpáros 
futamokat. A pincesorok között a főzőverseny résztvevői 
ínycsiklandó ételekkel és ízletes strázsahegyi borokkal vár-
ják a látogatókat. A szervezők célja a monori Strázsahegy 
és a pincefalu népszerűsítése, valamint az ott készült ki-
tűnő ételek és zamatos borok bemutatása.
 Bővebb információ a rendezvényekről a www.strazsa-
borrend.hu és a www.strazsahegyitekero.hu oldalakon.

Pincefesztivál és tekerő-kavaró
rendezvény

Az idén 33 éves 100 Folk 
Celsius együttes a Fesz-
tiválcsarnokban lép föl 
május 7-én, pénteken. A 
zenekar több mint hét-
ezer koncerttel a háta 
mögött érkezik Monorra. 
Az egyórás koncert alatt 
a legújabb dalok mellett 
az együttes legsikere-
sebb számait is hallhat-
ják majd, így a „Paff a 
bűvös sárkány”, a „Nagy 
ho-ho-ho horgász” és a 
„Miki Manó meséi” is te-
rítékre kerül. A koncert-
re jegyeket elővételben 
már árusítják a Vigadó 
emeleti pénztárában és 
az iskolákban.
 Ne feledjék: júniusban 
Halász Judit is koncer-
tet ad Monoron!

Gál Zoltán

100 Folk Celsius
koncerT

Monor Kártya elfogadóhely! Monor Kártya elfogadóhely!



Közösség

ünnepség
Házasság világnapja – Monoron

Hirdetés

A Házasság világnapjá-
nak szimbóluma egy 
férfit és nőt jelképező, 

gyertyára emlékeztető forma, 
amely kifejezi, hogy a házas-
társi szeretet fényt áraszt a 
világra. Jelszava: „Szeressé-
tek egymást”. Ez nemcsak 
szólam, hanem naponkénti 
elhatározás és döntés házas-
társunk mellett. 
 Hazánkban évekkel ezelőtt 
a nagycsaládos egyesületek 
kezdeményezésére kezdték el 
ünnepelni ezt az eseményt. 
Monoron immár 3. alkalom-
mal rendeztük meg a Vigadó 
dísztermében a Házasság vi-
lágnapja című rendezvényün-
ket február 13-án. (Három 
évvel ezelőtt csak nagycsa-
ládosok körében, kisebb lét-
számmal tartottuk meg ez 
eseményt.)  A szervezők a 
Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete (NOE) Közép-

magyarországi Régiója és a 
Nagycsaládosok Monori Egye-
sülete volt. Mi értéknek tart-
juk a családot, a házasságot. 
Ez a kapcsolat azonban nem 
működik magától, nap mint 
nap ápolni, gondozni kell.
 Arra kívánjuk felhívni az 
emberek, a társadalom figyel-
mét, hogy házasságban élni jó, 
és hogy léteznek tartós, boldog 
házasságok. Jobbágy Károly: 
Tanítás című versében – amely 
elhangzott az ünnepségen is 
– sok igazság van, érdemes 
megfontolni és így cseleked-
ni: Aki szeret, annak varrd 
fel a szakadt gombját, |mert 
könnyen meglehet, hogy fel-
varrja más. | Aki szeret, an-
nak hallgasd meg gondját, ba-
ját, | mert könnyen meglehet, 
hogy meghallgatja más. | Aki 
szeret, azzal ne légy morc, go-
romba, | mert könnyen meg-
lehet, hogy rámosolyog más. | 

Aki szeret, szeresd! s öleld meg 
naponta, | mert könnyen lehet, 
hogy megöleli más. | És akkor 
–  hidd el –  nem Ő a hibás.
 A közel két órás műsorban 
az 56 éve házas 82 éves Gu-
lyás László nyugalmazott re-
formátus lelkész így osztotta 
meg az egybegyűltekkel ta-
pasztalatait: „Az élet minden 
napja a házassági vallomás-
nak a megerősítése, akármi 
történik is.” 
 A műsoros délutánon na-
gyon jól érezhettük magunkat, 
elgondolkodhattunk nemcsak 
a bevezető gondolatokon, ha-
nem a lelkészek, a hitvallásu-
kat átadó családok életén. Pél-
dát vehetünk,  ki-ki mennyire 
látja szükségét ennek.
 Köszönjük minden segítő-
nek, támogatónak ezt az em-
lékezetes délutánt.

Lendvayné Nagy Beáta
Nagycsaládosok Monori Egyesülete

1981-ben, a házasságkötések rohamos csökkenésének megállítása 
érdekében az Egyesült Államokban ünnepelték először ezt az 
eseményt. 1983-ban a Házasság világnapja nevet kapta, amit 
minden év február 2. vasárnapján tartanak szerte a világon.

Zichy Mihály Rajziskola 2007 óta mű-
ködik a monori Vigadóban. 2009 szep-
temberétől a Művelődési Ház ad otthon 
a foglalkozásoknak.
 A foglalkozások felkészítenek: a művé-
szeti egyetemek felvételijére; a tanárkép-
ző főiskolák művészeti szakjaira; egyéb 
felsőoktatási intézmények vizuális, mű-
vészeti és művészettörténet szakjaira; az 
építész karok gyakorlati felvételijére; a 
művészeti szakközépiskolák, a szakisko-
lák szakirányú felvételijére, bármely vi-
zuális, művészeti és művészettörténet is-
mereteken alapuló OKJ képzésre. 
 Szeretettel várjuk azokat a fiatal és idő-
sebb érdeklődőket is, akik kreativitásu-
kat, rajztudásukat, elméleti ismereteiket 
szeretnék továbbfejleszteni, vagy csupán 
hasznosan szeretnék eltölteni szabadide-
jüket.
 A tehetség és egyéniség kibontakozta-
tása érdekében minden diákkal személy-
re szabottan foglalkozunk. A foglalkozá-
sok 4 órás blokkokban, egyelőre heti 12 
órában zajlanak. Folyamatos tanári je-
lenlét és korrektúra segíti a munkát.
 A foglalkozásokra jelentkezni a 06-
20-320-1469-es telefonszámon vagy a 
zichyrajziskola@uw.hu e-mail címen le-
het. 

Rajzolni tanítanak

2200 Monor, Mátyás király u. 15\A
Tel.: 06-29/410-550, 06-20/440-5325

2235 Mende, Fő út 1. 
Tel.: 06-20/996-8535

LCD TV: 110 000 Ft

• Pénztárgép eladás – javítás – szerviz
• Vonalkódolvasók • Kereskedelmi szoftverek

20 éves tapasztalattal várjuk kedves vásárlóinkat!

Laptop: 70 000 Ft

 • 6000 termék • személyes átvétel, vagy futáros 
kiszállítás • számítógép javítás, karbantartás

GPS: 16 000 Ft 

A képek 
illsztrációk

computeres szemvizsgálat, SZTK-vény beváltása
kontaktlencse rendelése, illesztése és tartozékok 

szemüvegkészítés, -javítás megvárható 
márkás szemüvegkeretek és lencsék nagy választékban

MONOR

KISS OPTIKA

Napszemüvegek 
tavaszi 
vására! 
20 és 50%-os 
árengedménnyel!

SzemorvoSi vizSgálat! 
Részletek az üzletben!

Bank- és 
egészségpénztárkártyával  
is vásárolhat.

Monor, Városi piac 14. Nyitva tartás: H-P: 830-17-ig, Szo: 830-12-ig 
Tel./fax: 06-29/412-965 • www.kissoptika.hu • kissoptika@upcmail.hu

Április  |  2010. 04. 01.  Monori Strázsa  |  17

rajzokTaTás

Monor Kártya elfogadóhely!
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Kultúra

ÖrÖm és ürÖm
A komolyzene időtlen útjain

Március 15-én az ál-
tala vezetett kama-
razenekar játszott a 

Monorért Emlékplakettel ki-
tüntetettek ünnepségén. 17-
én pedig hamarosan megje-
lenő könyvének bemutatójára 
került sor, a monori Városi 
Könyvtárban.
 Ez a puszta adatfelsorolás 
is sok mindent elárul arról, 
hogy kiről lesz itt szó. De ha 
valaki még mindig nem talál-
ta volna ki, további segítség-
gel is szolgálhatunk. 2007-ben 
– felújított Vigadónk megnyi-
tóján – az ő ismeretségének 
köszönhetően játszhatott itt 
a MÁV Szimfonikus Zenekar. 
2008 szeptemberében hallhat-
tuk ugyanott első önálló kon-
certestjét, de az ő segítségé-
vel valósulhatott meg Virág 
András monori orgonahang-
versenye is. 2009 áprilisában 
az Alkotó Muzsikusok Tár-
saságának (aminek 1991 óta 
alapító, és folyamatosan újjá-
választott elnöke) volt itt nyi-
tó hangversenye. Októberben 
pedig a Zene világnapján sze-
repelt itt jeles művészismerő-
seivel.
 Hosszan lehetne még so-
rolni – a legutóbbi időszakot 
megelőzően is –, hogy e sok-
oldalú, Monor zenei életéért 
nagyon sokat tevő zeneszer-
ző, előadóművész, tanárem-
ber mennyi területen segítet-
te kulturális életünk fejlődését. 
Még talán a hangversenyek-
ről távolmaradók is tudhat-
ják, hogy ő volt zeneiskolánk 

igazgatója, a kamarazenekar 
létrehozója, illetve a népszerű 
Pest Megyei „Ki Mit Tud?”-ok 
zsűritagja, illetve elnöke is.
 Ezek után szinte minden-
ki kitalálhatja, hogy – a köz-
tiszteletben álló – Gallai At-
tiláról van szó.
 Sokáig kevés kulturális prog-
ramlehetőség volt Monoron. 
Az utóbbi időszakban örven-
detesen sok. Mostanság vi-
szont többször azt sajnálhatta 
az ember, hogy több őt érdek-
lő rendezvény időpontütközé-
se miatt nem lehet mindegyi-
ken ott, ahol szeretne. Talán 
e szerzői esten is – egyebek 
mellett – ezért lehettek ke-
vesebben annál, mint amit 
színvonala megérdemelt vol-
na. (Pedig a Vigadó program-
készítői fél évre előre közzéte-
szik műsortervüket – amit a 
helyi újságok is népszerűsíte-
nek. Minden egyéb rendező 
szerv igazodhatna hozzá.)
 Igazán dallamos, élvezhe-
tő, „fogyasztható” darabokat 
hallhattunk, ráadásul a szerző 
könnyen érthető, befogadást 

„Még talán 
a hangver-

senyekről tá-
volmaradók 

is tudhat-
ják, hogy ő 
volt zeneis-

kolánk igaz-
gatója, a ka-
marazenekar 
létrehozója.”

segítő kommentálásával. Ör-
vendetes volt a rendkívül ní-
vós előadógárda játéka is. A 
zongorán játszó Bálint Ale-
xandra és Szabó Ferenc Já-
nos, illetve a klarinétművész 
Tötös Krisztina, fiatal koruk 
ellenére is több nemzetközi 
verseny és ösztöndíj diplomás, 
kitüntetett előadói. Szemé-
lyesen üdvözölhettük Szabó 
László Dezsőt is, akinek sikert 
arattak megzenésített versei, 
Bacskay István szólóénekes 
szép tenorhangján.
 Gallai Attilának – a Vá-
rosi Könyvtárban rendezett 
könyvbemutatója során – szin-
tén feltettük a közönségszám-
mal kapcsolatos kérdést. Ő azt 
válaszolta erre, hogy mindig 
örül azoknak, akik eljöttek. 
Nem azzal törődik, hogy ki, 
hogyan ítéli meg műveit, ha-
nem azzal, hogy ha az alko-
tás kényszerét érzi, írja meg 
a darabot, és ha szükségesnek 
látja, újra és újra tökéletesítse, 
legjobb belátása szerint. Mert 
a komolyzene időtlen. Vannak 
évtizedekkel ezelőtt írt művei, 

amit napjainkban egyre töb-
bet játszanak itthon, és kül-
földön is most fedezik fel iga-
zán. Nagybőgő szonátája is 
mostanra „ért be” – ahogy a 
nemzetközi díjak és az elis-
mert előadókkal megvalósult 
zeneakadémiai koncert is ezt 
igazolja. Egyébként írt ő si-
keres „ellen kortárszenét” is. 
Ilyennek minősíthető például 
az évtizedek óta játszott Ka-
rácsonyi szimfóniája.
 Gallai Attila hamarosan 
megjelenő könyvének a címe: 
„Kerülőutakon, kényszerpályá-
kon”. A cím arra utal, hogy 
az Úttörővasutas Zenekarban 
kezdő (ott Haumann Péterrel 
és Pásztory Zoltánnal) együtt 
játszó gyermeknek – akit apja 
katonazenésznek szánt –, hogy 
teljesült be álma. A Debreceni 
és a MÁV Szimfonikus Zene-
karon át a Zeneakadémia ve-
zénylő dobogásáig. Erről szól 
a Tarján Tamás által is ki-
adásra javasolt könyve; ami 
kortörténet és kórkép, ami – 
élvezetes stílusban, anekdoták-
kal és képekkel – zenei lenyo-
matot is ad, egy saját életút 
tükrében.
 A Városi Könyvtár immár 
hagyományosan hangulatos, 
családias rendezésű könyvbe-
mutató beszélgetésen – Hajdú 
Zoltánné és Nagy Renáta jól 
irányzott kérdéseinek köszön-
hetően, és az Albert Gabriel-
la által avatottan felidézett ze-
nei illusztrációk segítségével: 
jobban megismerhettük Gallai 
Attilát. Azt a Monoron is so-
kat szereplő zeneszerzőt, aki 
kerüli a direkt politikát, akit 
az általános emberi foglalkoz-
tat, aki Itáliában is „az egy-
séges világért” mottójú ren-
dezvényen szeretett leginkább 
muzsikálni, és akinek kedven-
ce a „Szeretethimnusz”.

Bolcsó Gusztáv

  Gallai At-
tila könyvé-
nek bemuta-
tója a Városi 
Könyvtárban

Országos szerzői est sorozata keretében február 25-én volt 
hangversenye a monori Vigadóban. Március 8-án mutatták be 
saját vezénylésével II. Concertóját, a budapesti Zeneakadémián, 
amit azóta két újabb helyszínen is megismételtek.

Fo
tó

: H
ajd

u Z
olt

án

Hirdetés

Az épületben LIFT, kerékpár- 
és babakocsitároló, a zárt 
udvarban JÁTSZÓTÉR és 
minden lakáshoz egy-egy 
PARKOLÓ kerül megépítésre. 
Lakásárak: 
6,9 M Ft-tól 12,5 M Ft-ig
A hitelfelvételben szakkép-
zett hitelügyintézőnk segít.

Monor központjában épülő 3 szintes, 
28 lakásos társasházban (29 m2-estől 54 m2-esig)

Az építkezés várható 
 befejezése: 2010

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 az Állomás  
pékség udvarában.
Iroda tel./fax: 06-29-411-815
E-mail: piramismon@monornet.hu
Web: www.piramis2200.hu
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Kultúra Boldog Napok
Esküvő és  
rendezvény -
szervező 
iroda

Ingyenes
esküvő- 
szervezés
és teljeskörű
lebonyolítás

  esküvői  
meghívók  
széles választéka

  megbízható  
szolgáltatók  
bemutatkozó  
anyagai

  környékbeli  
helyszínek  
ajánlatai egy 
helyen

  esküvői kellékek 
és köszönet-
ajándékok

Forduljatok 
hozzám 

bizalommal!

Gál Zoltán 
06-70/94-34-773
boldog.napok@

gmail.com

Információ, jegyrendelés: 
06-29/413-212-es telefonszámon, 
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail 
címen. honlap:  www.vigadokft.hu 

A monori Vigadó 
Kulturális és Civil Központ 
2010. áprilisi programajánlója

április 12. 17 óra Közös nevező kiállí-
tás-sorozat Schéffer Anna keramikus 
kiállításának megnyitója • Vigadó galéria

április 15. 18 óra A száműzött magyar 
irodalom – Takaró Mihály irodalom-
történész előadássorozata Gyóni Géza 
Vigadó

április 17. 14 óra Közös Út Cukorbeteg 
Egyesület összejövetele

április 19. 10 óra Filharmónia bérle-
tes előadás: „Tündérek, boszor-
kányok, ördögök” Jávorkai Sándor, 
Jávorkai Ádám és Falvai Katalin triója 
Vigadó

április 21. 14 óra Szavalóverseny  
a Városi Könyvtár szervezésében

 Vigadó
április 24. 14 óra 15 éves a Stázsák 

Néptánc Egyesület
 14 óra: vendégvárás
 15 óra: ünnepi műsor
 18 óra: táncházi mulatság 
 Művelődési Ház

Vas-Szerelvény Bolt
2200 Monor,

Mátyás király utca 15.
Tel./fax: 06-29/412-763,

06-29/413-300 
e-mail: szantho@monornet.hu

Ajánlatunk:
Minden, ami víz-, gáz-

és központifűtés-szereléssel 
kapcsolatos, valamint:

A fenti termékek műszaki
adatai és árai miatt 

keresse fel üzletünket!

A rossz minőség emléke sokkal
tovább él, mint az alacsony ár
miatt szerzett rövidke öröm!

–  elektromos kéziszerszámok

        barkács és ipari felhasználásra

–  húzott és hengerelt vasáruk

        széles választékban
–  metrikus és menetes csavarok

        teljes körű kínálata
– kerti szerszámok
        nagy választékban

speciális TagozaT
Felfénylő szavak
2010. március 4-én Gyömrőn, a Teleki-
kastélyban került megrendezésre a 
tanulásban akadályozott gyermekek részére 
a Felfénylő szavak versmondó verseny.

Monort a Nemzetőr Ál-
talános Iskola Speci-
ális Tagozatáról az 

alábbi gyerekek képviselték: 
Ferencz Róbert első osztá-
lyos, Gulyás Imre harma-
dikos, Bazsó Barbara ne-
gyedikes, Kolompár Tibor 
hatodikos, Kenéz Anett nyol-
cadikos, Oláh Erika hatodi-
kos tanulók.
     Felkészítő tanáraik az osz-
tályfőnökök voltak: Zentai 
Emőke, Tóth Ágnes, Szász 
Zoltánné, Sajti Zoltánné, 
Szilágyiné Tóth Éva, Vá-
mos Ágota.
     A gyerekek lelkesen, han-
gosan adták elő a tavaszi, il-
letve a szabadságharc témájú 
verseket. A zsűri eredmény-
hirdetéséig tréfás játékokon, 
körtáncon vettek részt, ked-
ves dalokat énekeltek.
 Az első három díjazott 
közé ugyan nem sikerült be-

kerülniük, de megjelenésüket,    
előadásukat kedves szavak-
kal köszönték meg a szerve-
ző pedagógusok.
    A rendezvény lehetőséget 
adott gyermekeinknek egy-
más megismerésére, a tehet-
ségek felfedezésére, a barát-
kozásra, a közös játékra
 Köszönjük a szervező isko-
la dolgozóinak a meghívást 
és a vidám, programokkal 
teli rendezvényt.

A Nemzetőr Általános Iskola  tanárai

A monori Bethlen Gábor Erdélyi Kör 2010. 
március 6-án Batyus bált tartott a Mű-
velődési Házban. A zsúfolásig megtelt te-
remben a bál megkezdése előtt Poszpischil 
Péter, Hompoth Orsolya és Keszthelyi Zol-
tán gyönyörű magyar versekkel köszöntöt-
te a közönséget, akik Kosztolányi Dezső, 
Kányádi Sándor és Horváth István költe-
ményeit hallgathatták meg. Ezt követően a 
gombai fiatalokból alakult Lármafa együt-
tes moldvai magyar népdalokat adott elő. 
Az est fénypontja a Monori Strázsák Nép-
tánc Egyesület tagjainak a fellépése volt, 
akik erdélyi magyar táncokkal szórakoz-
tatták a közönséget. A bál alatt a Kiss Já-
nos által vezetett öttagú zenekar biztosítot-
ta a jó hangulatot. Kellemes meglepetést 
okozott a gimnáziumban tanuló fiatalok 
fellépése, akik a báli táncok szünetében a 
Kárpátia dalaiból adtak ízelítőt.
 A mulatság szünetében tombolahúzással fo-
kozták a hangulatot. A főnyereményt Magdó 
Attila, monori festőművész ajánlotta föl.
 Köszönjük azon monori vállalkozók és 
magánszemélyek támogatását, akik fel-
ajánlásaikkal érdekessé és feledhetetlen-
né tették e tavaszi batyus bált, és szívünk 
teljes melegével köszönjük minden közre-
működő áldozatos munkáját.                                 

Dr. Szekeres Sándor, Bethlen Gábor Erdélyi Kör elnöke

Monori batyus bál
erdélyi kÖr

Hirdetés
Monor Kártya elfogadóhely!



Kultúra
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Benkóczy Péter auto-
didakta festőművész 
több mint négy évti-

zed alatt szép karriert futott 
be a gáziparban, és mind-
eközben otthon, a festővá-
szon előtt teljesítette ki mű-
vészi énjét. Csak úgy, saját 
örömére. Mára azonban már 
a negyvenedik kiállításán is 
túl van. Képeit főleg a termé-
szet ihleti. Antalya, Gyulaj, 
Pécs, Porec, Tamási, a Gen-
fi Tó egy-egy részlete is visz-
szamosolyog ránk Benkóczy 
Péter festővásznáról. 

– Hogyan jut el valaki a mér-
nöki hivatástól egészen a fes-
tészetig?
 –Végzettségem szerint olaj- 
és gázipari mérnök vagyok, az 
itt eltöltött 42 év szakmai kar-
rier után mentem nyugdíjba. 
Már aktív mérnöki és vezetői 
beosztásaim mellett is festet-
tem. Körülbelül 10-11 éve al-
kotok, és kiállításokon is sze-
repelek. Teszem ezt korábbi 
állásom és független vállal-
kozásunk mellett. Művésze-
ti tanulmányokat főként az 
alkotótáborokban folytatok 
kiváló mesterek mellett. Kü-
lönösen kedvelem az erdélyi 
Nagypetri falucskában rend-
szeresen megrendezésre kerülő 
művésztelepet. Idén lesz a 8. 
táborunk hazai és erdélyi ma-
gyar festők részvételével. Szin-
tén sokat jelentenek számom-
ra a Hajdú-Bihar megyében 
lévő Létavértesen, valamint 
Egerben, és a horvátországi 
Veli Losinjban, Losinj-szigetén 

megrendezett alkotótáborok. 
Szeretek alkotni a természet-
ben, az otthoni műtermemben, 
a kertünkben, de főleg alko-
tótáborokban. 

– Tud-e valamit kamatoztat-
ni az alkotás során eredeti 
hivatásából?
 –A gáziparban mindig veze-
tőként dolgoztam, így a világ 
sok helyére eljuttatott a szak-
mám Amerikától a Távol-Ke-
letig, Szibériától az Arab orszá-
gokig. A utazások élményeiből 
sokat meríthettem. Nem „meg-
élhetési” festő vagyok, csak 
akkor dolgozom, ha kedvem 
tartja, viszont akkor egyszer-
re akár több képen is.

– Ezek a tájélmények való-
ban sokszor visszaköszönnek 
a festményein. Mi alapján 
választja ki egy-egy szüle-
tőben lévő alkotás témáját? 
 –Attól függ, hogy éppen 
mihez van kedvem. Változa-
tos technikákkal dolgozom, 
főleg akvarell, akril és olaj-
festéket használok, festmé-
nyeim színvilágára pedig a 
pasztell árnyalatok jellemző-
ek. Nagy ösztönző erőt jelent 
Gonda Zoltán debreceni fes-
tő, akit tanáromként is tisz-
telhetek, de a kortársak kö-

zül szintén sokra tartom még 
Pósa Ede pasztellfestőt, vala-
mint Zórád Ernő akvarelljeit. 
Ha pedig már példaképekről 
beszélünk, akkor hadd mond-
jam el, én mindenképpen az 
impresszionistákat kedvelem, 
Turner, Monet, Renoir, vala-
mint a hazai nagybányai fes-
tők képeit.

– Alkotásainak témaválasztá-
sa, ecsetkezelése, színvilága, 
technikája mennyire igazo-
dik a kortárs festészet köve-
telményeihez? Úgy is kérdez-
hetném, kövei-e a mai kor 
festészeti divatját? 
 –Egyáltalán nem igazodom 
a kortárs festészet diktálta 
irányzatokhoz, sőt, kifejezet-
ten taszít a bevásárlóközpont-
ok mai festőktől származó kí-
nálata. A magam útját járom, 
úgy festek, ahogy nekem tet-
szik, és azt, amitől jól érzem 
magam. Semmiféle elvárást 
nem nagyon tolerálnék. Alap-
vetően néhány ember vélemé-
nyére hallgatok: elsősorban a 
feleségem, Márti gondolatait 
szoktam kikérni, aki jó szem-
mel veszi észre azokat a hi-
bákat, amiken én átsiklok. A 
fiaink meglátásait is fontoló-
ra veszem, valamint Gonda 
Zoltán tanácsait és javaslatait 
mérlegelem. Rajtuk kívül sen-
kinek a véleménye sem befo-
lyásol.

– Gonda Zoltán nem csak 
mestereként, de kritikusa-
ként is szerepet játszik pá-
lyájában..

 –Igen, a tavalyi év február-
jában a Hotel Novotel Palace-
ban rendezett kiállításomat 
Gonda Zoltán nyitotta meg. 
Erre a tárlatra szívesen gon-
dolok vissza, nem csak azért, 
mert nagyon sok képem el-
kelt, hanem mert ezt a ki-
állítást művészi fejlődésem 
szempontjából is fontosnak 
tartom. 

– Milyen munkáival talál-
kozhat a közönség a Viga-
dóban?
 –Március 9-én nyílt meg az 
önálló kiállításom, melyen fő-
leg az elmúlt év alkotótáborai-
ban készült képeket állítottam 
ki. Látható néhány egészen 
friss képem is, melyeket idén 
festettem, ezek a téli képeim. 
A tárlatot Scheffer Anna, az 
OKIT művészeti társaság el-
nöke nyitotta meg. A kiál-
lítás április 11-ig látogatha-
tó. Májusban Nagykanizsán 
találkozhat a képeimmel a 
nagyközönség. Mindegyik ki-
állításomra szeretettel várom 
az érdeklődőket.

Nagy Renáta

„–Egyálta-
lán nem iga-

zodom a 
kortárs fes-
tészet dik-

tálta irány-
zatokhoz, 
sőt, kifeje-

zetten taszít 
a bevásár-

lóközpontok 
mai festők-
től szárma-

zó kínálata.”

Hirdetés

Eddig azt hittem, egyik szakma sem áll messzebb a képzőművészetektől, 
mint a mérnöki, ahol a pontosság, kiszámíthatóság és az egyéni érzelmek 
háttérbe szorítása alapvető követelmény. De kiderült, tévedtem.

kÖzÖs nevező
Nem megélhetési festő

Nyugati és japán autóalkatrészek raktárról  
és rövid határidős beszerzéssel (akár 2-3 órán belül is)!

Monor, Bajcsy-Zs. u. 8.
Telefon: 06/29 411-789

      Monroe 
lengéscsillapító  
      akció!
3-at fizet, 
   4-et vihet!

Április 
30-ig.

 

Autós-Motoros IskolA kft.
tanfolyam indul:

április 12-én és 19-én 17 órakor
számítógépes felkészítés krEsZ-vizsgára

részletfizetési lehetőség
díjmentes elsősegélynyújtó tanfolyam

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

Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708
OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu
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Monor Kártya elfogadóhely!



Telephelyünk: 
Monor, Csanády Gy. u. 10.  

A régi autósmozi után
06-29/413-179, 06-29/413-564

 

Síremlékek  

már br. 260 000 Ft*-tól 

(helyszínen felállítva)

* A 8%-os kedvezmény a padang gránitra,  

és az eredetileg is akciós termékekre  nem vonatkozik.

                  8% -os 
kedvezmény kupon 
       Beváltható: 2010. 04. 16-18.
                     Kivétel az akciós  termékek

A Monor kártyára adott  

-5% felett minden termékre 3% extra 

engedményt adunk a fenti három nap alatt.

NEM CSAK SÍREMLÉKEKRE !

Bemutató helyek: 

Juhász Tamás díszítőszobrász, 

Monorierdő, 4-es főút  

(Barátság u. 15.)

és Monor, 4-es főút mellett 

(Szterényi iskola oldalán)

Gránit, márvány, mészkő

konyha- és fürdőszoba pult, 

ablakpárkány, kerítésfedkő stb.

          N
YÍLT NAPOK a  

HUNGRÁNITNÁL

Április 16–17–18 -án 8–16-ig 
Kampfl János kőfaragó

Szeretettel várunk minden  

kedves érdeklődőt!
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Sporthírek

Megnyílt a ceglédi 

cipőbolt!
A Ceglédi Cipőgyár termékeit a PUMA-cipők magyarországi 

gyártójának hagyományaira építve újra gyártja a Kalló-Plast Kft. 
A régi helyen: Cegléd, Fűtőház úti boltunkban 

várjuk kedves vásárlóinkat megújult termékválasztékunkkal.
Ajánljuk hagyományos

sportcipőinket • munkacipőinket • papucsainkat,
amelyek továbbra is a legjobb minőségű bőrből készülnek.  

A lábegészségügyi, lábkényelmi szempontok határozzák meg
 termékeink fejlesztésének fő irányait továbbra is. 

Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. Nyitva: K-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig, H, V: szünnap
Gyermek, női és férfi modelljeinkkel várjuk Önöket.

Boltunkban rendkívül kedvező, gyári áron vásárolhatja meg kiváló minőségű termékeinket!

Dr. Újfalussy Ilona reumatológus főorvos
 Rendel: kedden 1700–1800

Dr. Kereszturi Imre nőgyógyász-onkológus főorvos
 Női-férfi rákszűrést végez! 
 Rendel: hétfőn 1730–1900

Dr. Rados Mária családorvos
 Rendel: hétfőn és szerdán 1500–1830

Dr. Mikes Csaba sebész adjunktus modern kórházi háttérrel
 Tel.: 06-30/242-3351 Rendel: kedden 1700–1800

Dr. Heitler Csongor munkaalkalmassági (üzem) orvos
 Tel.: 06-30/953-5091
Dr. Csajbók Réka fül, orr, gégész, allergológus adjunktus
 Tel.: 06-20/996-8336 Rendel: csütörtök 1700–1830
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Hirdetés

Monori görkorisok
Már mindenki alig várta a jó időt, főleg 
mi, görkorcsolyások vágytunk a szabad-
ba. A 2004 óta működő Monori Korcso-
lyázók SE tagjai egy hónapja még csak a 
tornaterem falai között edzettek. Ez kivá-
ló helyszín a technikai és erőnléti tudásuk 
fejlesztésére, a több kilométeres versenyek-
hez azonban a szabadban tartott edzések 
elengedhetetlenek.
 A fiatalabb generációnak azonban már 
rendeznek versenyeket. Idei első dobogós 
eredményünket Varga Regina Eszter sze-
rezte Röszkén, egy országos megméretteté-
sen. A 2004-es korcsoportban induló Zsol-
dos Heni a 19 indulóból 12. lett. Gratulálunk 
nekik.
 Nagy reményekkel kecsegtet az idei ver-
senyidény. Tavalyi favoritjaink: Tóth Brigitta, 
a magyar kupa országos felnőtt bajnokság 
győztese, Tóth Bence országos válogatott 

Úszáseredmények
2010. február 27-én Budapesten, a BVSC 
uszodában rendezték meg a 2000-ben és 
2001-ben születettek részére az utánpót-
lás kupa első fordulóját, ahol csapatun-
kat Bokros Blanka  képviselte. Eredmé-
nye: 100 m hátúszásban 3. hely, 200 m 
vegyes úszásban 2. hely.
 Ugyanezen a napon Hódmezővásárhe-
lyen rendezték meg a B kategóriás orszá-
gos diákolimpiai döntőt, ahol Verebélyi 
Sára az MSE úszója és az Ady úti isko-
la tanulója országos diákolimpiai bajnok 
lett.
 2010. március 13-14-én Egerben ren-
dezték meg a Gyergyák Magda emlékver-
senyt, ahol csapatunkat három fő képvi-
selte. Eredményeik: Ponyi Patrik 100 m 
pillangó 3. hely, 100 m mellúszás 5. hely. 
Ponyi Péter 200 m vegyes, 200m gyors 
és 400 m gyorsúszás 3. hely, 400 m ve-
gyes úszás 1. hely. Séllei Gergő 400 m 
gyors 3. hely, 200 m vegyes 4. hely, 200 
m gyors 2. hely, 400 m vegyes 1. hely.

kerettag és Varga Regina Eszter amatőr 
kiválóságunk mellett sok új versenyzővel 
bővül az idei versenyzői csapat. Sok sikert 
kívánunk nekik! Elérhetőségeink: 06-30-
261-5961, sportolnijo@gmail.com
 Önöknek kis szívesség, nekünk nagy lehe-
tőség: Kérjük, segítse a görkorcsolyázó gye-
rekeket adója 1 százalékával! Monori Kor-
csolyázók SE, adószám: 18704307-1-13.

Lugosi Annamária

Nem sokon múlott
A Futsal NBII 13. fordulójában a Monor 
SE csapata a Colorspectrum Aramis U21-
el mérkőzött
 Monor SE: Spenger–Papp T., Szőke, 
Simon, Csáki. Cserék: Papp K., Magyar, 
Nyúl, Temesvári, Csikós, Barta, Kajli T. 
Edző: Gallai Attila.
 Jól kezdte csapatunk a remek hangula-
tú mérkőzést a listavezető ellen, negyedóra 
elteltével már 2-0-ra vezetett. A vendégek 
nem adták fel, és egy perc alatt egyenlítet-
tek, de így is gárdánk vonulhatott előnnyel 
pihenni Simon Zsolt góljának köszönhető-
en. Fordulás után sokáig nem változott az 
eredmény, de a 25. percben újra egyenlített 
az Aramis. Az utolsó 10 perc is tartogatott 
izgalmakat és 3 piros lapot is a vendégek-
nek. Csapatunk mindent megtett a győze-
lemért, de ennek ellenére sem jött össze a 
bravúr, mivel Tyukász Péter gólja mindent 
eldöntött az utolsó percben. Ez volt az a 
mérkőzés, ahol mindkét fél megérdemelte 
volna a három pontot.

A sportrovatot összeállította:
Szalai Zsolt és Ecsedi Dávid Kihagytuk a meccslabdát

Labdarúgás NBIII, Alföld csoport, 16. for-
duló: Soroksár–Monor SE 2-1 (1-0).
 Monor SE: Mezei–Élő, Kajli, Kinder, 
Gálhidi–Juhász (Balázs 70.), Erős, Morauszki, 
Bán–Mészáros T., Farkas (Payeta 60.). Edző: 
Herbály Zsigmond, Erős Károly.
 Bő félóra játék után ritmust váltott a So-
roksár, és ez meghozta számára a vezetést 
a 32. percben. A védőkről lecsorgó labdát 
Kis Róbert vágta a hálóba (1-0). A fordulás 
után egy alaposan felpörgetett Monor érke-
zett a pályára, amely az egyre paprikásabb 
hangulatú mérkőzésen nem ismert elveszett 
labdát. Az 52. percben Mészáros Tamás har-
colt meg érte, remekül húzott középre, és 16-
osról egy csodás góllal egyenlített (1-1). A ha-
zai gárdát szemmel láthatóan megzavarta a 
gól, valamint az agresszív játékstílus, amely 
sok kiváló helyzetet is hozott számunkra. A 
86. percben mégis a csereként beállt Mészá-
ros Dániel bombázta a monoriak kapujába 
a labdát. A hátralévő percekben körömsza-
kadtáig küzdött csapatunk, azonban újabb 
gól már nem született, így hazai győzelem-
mel zárult a döntetlen szagú összecsapás.

Megérdemelt győzelem! 
Labdarúgás, NBIII, Alföld csoport U19, 16. 
forduló: Monor SE–Soroksár 2-0 (1-0)
 Villámrajtot vett csapatunk a Soroksár 
ellen, ugyanis a 27. másodpercben már 
a vendégek kapujában táncolt a labda 
Jávorszki László jóvoltából. A 7. perc-
ben Cselőtei révén növelhettük volna 
előnyünket, de játékosunk mellépörge-
tett. A Soroksár a kezdeti bizonytalan-
ság után a 9. percben Orbán rúgásával 
egyenlíthetett volna, majd a 19. percben 
szintén ő hagyta ki a kihagyhatatlant. A 
fordulás után a mezőnyben is tetszető-
sen játszó Baranyi Péter a 46. percben 
vette be a fővárosiak kapuját. Ez a gól 
újra megzavarta a Soroksárt, játékosaik 
ekkor már durvábbnál durvább belépők-
kel, mintsem játékukkal vetették észre 
magukat, jutalmuk két jogos piros lap. 
A 60. percben el is dőlhetett volna vég-
leg a csata, de Jávorszki és Cselőtei is 
mellétüzelt. A Monor teljesen megérde-
melten tartotta itthon a három pontot.
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Választási malacok és süldők eladók.
Tel.: 06-30-604-3811

Kiadó Monoron a Német Ágoston utcában 
1emeleti 63nm-es lakás
Érd: 06 53 378-228

Szakácsot, pizzasütőt keresek fatüzelésű ke-
mencéhez és egy kisebb konyhához. 
Érd: 06-20-501-3321.

Nail’s szépségszalon: Pedikür; Manikür; 
Műköröm; Fogékszerkészítés; Fodrászat 
Monor Bajcsy Zs. Utca 14.
Tel: 06-20 46-46-848

Monori szépségszalonba fodrászt felveszek!
Egyedi munkakörülmények!!!
Tel: 06-20 46-46-848

A Strázsahegy legszebb részén, téglából 
épült, tetőteres, lakható, jó állapotú pince, 
örök panorámával eladó. 
Irányár: 3 millió forint.
Tel.: 06-30-9455-509

Eladó 6 hónapos vemhes magyartarka üsző. 
Érd.: 06-20-478-8996

Újdonság a Himalája szépségszalonban!
 UV-mentes garantált barnulás szolárium 
nélkül mindenkinek.  
Bejelentkezés: 06-20-542-6840

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Alumí-
nium és műanyag redőnyök, napellenző, re-
luxa, mobil és fix szúnyogháló ajtók. Újdon-
ságok. Azonnali felmérés, 30 éves tapasztalat. 
Garancia. -10% nyugdíjaskedvezmény. 
Tel.: 06-30-401-1029

Apróhirdetés

Ajánló

Délután 16 órától éjfélig tart 
nyitva, s nem csupán a 

kisiparosok számára. Bárki 
elidőzhet a felújított, elegánsan 

berendezett kis teremben és 
 annak nagy teraszán, aki erre 

jár, s szeret vendég lenni egy 
vendégmarasztaló helyen. 

Gazdag italkínálattal, hűtött 
üdítőkkel, forró kávéval és azzal 

a közvetlenséggel várják itt a 
betérőket, ami sokakban  

nosztalgiát ébreszthet: 
emlékezetes társasági esemé-

nyek, baráti összejövetelek 
zajlottak itt. 

A régi hely most megújulva, 
megszépülve, kerthelyiséggel 

kiegészülve várja a vendégeket, 
baráti társaságokat.

Az ipartestület monori 
székházában, a Petőfi és  

a Virág  utca sarkán  
hosszú idő után újra  

megnyílt egy kellemes,  
vendégmarasztaló hely: 

Dóczy Károlyék kávézója

Érdemes újra felfedezni!

Fogorvosi központunk az Airport Hotel Budapest ****  
szállodában működik, ahol kellemes környezetben az egyszerű 

fogászati kezelésektől a legbonyolultabb szájsebészeti 
beavatkozásig minden felmerülő problémájára megoldást kínálunk. 

Fő profilunk a fogászati implantátumok beültetése, amihez az  
Európában harmadik legnagyobb múltra visszatekintő rendszerét,  

a Denti® Implantációs rendszert használjuk.

Kérjen időpontot az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Cím: 2220 Vecsés, Lőrinci út 130/a.

Tel: 06/29-55-7255  Fax: 06/29-55-7256  Mobil: 06/30-601-9022
E-mail: info@dentident.hu  Skype: dentiimplantclinic

Web: www.dentident.hu

Nyerje vissza egészséges 
     mosolyát Ön is!

Látogasson el fogászati centrumunkba, megéri!

Mert a mosoly mindenkié...

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik szeretett halottunk, Szabados András 

temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek.
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szeretett férjemet, édesapánkat, nagyapánkat,
Fehér Károly Sándort utolsó útjára elkísérték, 

sírjára az emlékezés virágait elhelyezték, és fáj-
dalmunkban osztoztak. „Elcsitult a szív, mely ér-
tünk dobogott, számunkra Te sosem leszel halott. 

Örökké élni fogsz, akár a csillagok.”
 A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazok-
nak, akik szerető férjemet, Szabó Gyulát, drá-
ga jó édesapámat, nagyapánkat, utolsó útjá-

ra elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek 
el. Köszöntet mondunk továbbá a rokonoknak, 

szomszédoknak, ismerősöknek, és kezelőor-
vosának, dr. Mrovca Helga lelkiismeretes, oda-

adó munkájáért.
A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik szeretett halottunk, Kovács János 

temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek.
A gyászoló család

„A virág elhervad rövid párnap alatt, | De emléked szí-
vünkben örökre megmarad. | Számunkra Te sosem 
leszel halott, | Örökké élni fogsz, mint a csillagok.”

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
szeretett édesanyám, nagymamánk, dédnagy-
mamánk,  Bencsik Jánosné  temetésén megje-
lentek, az emlékezés  virágait elhelyezték. Kö-
szönetünket  fejezzük ki Zsédely doktor úrnak, 

lelkiismeretes munkájáért.
Bartucz Lászlóné és családja

Köszönetnyilvánítás



Orlik 

ajándék
szűrő

Monor, Ceglédi u. 28. 
4-es főút
06-29/414-684
H-P: 8-17, Szo: 8-13

Monor, Liliom u. 70.
Homoksori bolt
06-29/417-517
H-P: 8-17, Szo: 8-12

A piacvezető autóalkatrész-kereskedők áraiból  
20% kedvezményt biztosítunk a nálunk vásárolt 

alkatrészekre (Interneten akár az üzletben is ellenőrizhető)
20 000 Ft feletti vásárlás esetén a 20% kedvezményen felül, további árengedmény!

Autóalkatrészek raktárról, vagy 3–4 órán belüli beszerzéssel.
További kérdéseikre, érdeklődésükre készséggel válaszolunk!

Amennyiben 
olajcseréjéhez 

üzleteink egyikében 
vásárolja meg 
a motorolajat, 
az olajszűrőt 

ajándékba kapja! akció!

11 480,-
helyett

7 900,-
9 510,-
helyett

6 800,-
11 200,-
helyett

7 900,-
9 500,-
helyett

6 900,-
16 800,-
helyett

9 900,-
5900,-
helyett

4 400,-


