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Október 1-jén lezajlott városunkban is a helyi
polgármester, képviselõ és kisebbségi önkor-
mányzati választás.
Szavazóként, a 20 szavazóhelyiségben megjelen-
tek: 6.699 fõ, (47,68 %).
Az érvényes szavazatok száma: 6.636 (99,06 %).

Monor Város polgármestere
Pogácsás Tibor FIDESZ 73,49%

Monor Város új képviselõ-testülete alakuló ülését
szeptember 12-én tartotta meg.
Palkovics Károly a HVB elnöke ismertette a
választás eredményét, és kivette az esküt a
polgármestertõl, valamint a képviselõktõl. Az
alakuló ülés fontos napirendje az alpolgármester
megválasztása. A képviselõ-testület a
polgármester javaslatára titkos szavazással, 18
igen szavazattal Dr. Babinszki György
képviselõt választotta meg. (folytatás a 2. oldalon)
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EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEKBEN MEGVÁLASZTOTT KÉPVISELÕK:

1. EVK. Balogh Imre FIDESZ, 64,60%
2. EVK. Husz Enikõ Judit FIDESZ, 46,14%
3. EVK. Juhász László FIDESZ, 62,36%
4. EVK. Dessewffy Andor FIDESZ, 54,89%
5. EVK. Darázsi Kálmán FIDESZ, 55,56%
6. EVK. Rajki László FIDESZ, 52,78%
7. EVK. Sinkovicz László FIDESZ, 61,10%
8. EVK. Dr. Babinszki György FIDESZ, 44,07%
9. EVK. Szõnyi Sándor FIDESZ, 47,21%
10. EVK. Dr. Zsombok László FIDESZ, 54,33%

A KOMPENZÁCIÓS LISTÁKRÓL
BEJUTOTT KÉPVISELÕK:

Szilágyi Imre KÖRME
Horváth Ferenc MSZP
Molnár Zsolt MSZP
Szabó László MSZP
Varga Jenõ MSZP
Jánosovits Miklós MSE
Zátrok Károly MSE 

Októberi választási legek
Néhány érdekesség az októberi válasz-
tásról.

Pályázat
Monorierdõ Község Önkormány-
zatának Képviselõ-testülete jegyzõt
keres.

Márton napi gyalogtúra
Az újonnan alakult Szabadidõsport
Szakosztály várja a túrázni szeretõket.

Monori sikerek Kaposváron
Csernák Marianna úszói méltóképpen
képviselték városunkat az országos
bajnokságon.
A taekwon-do szakosztály is szép

eredményekkel dicsekedhet.
Városi váltóbajnokság

Minden monori iskola indult a
versenyen.

Kékhírek
A zsaruk és az ünnepek, idõsek ve-
szélyben.

Az influenzáról
Aktuális tájékoztatás az ÁNTSZ Városi
Intézete részérõl.

Az 1956-os forradalom és
szabadságharc monori eseményei

és mártírjai
A Monoron történt eseményeket eddig
helyben senki nem dolgozta fel, a Pest
megyei Levéltár dokumentumaiból
közlünk szemelvényeket.

Monori sporthírek
Bajnoki mérkõzések, remek
gyõzelmek!

A túlélést tanulnunk kell
Monori diákok a szigetszentmiklósi
„Túlélõ” táborban.

Népmesék a tarisznyában
A Magyar Olvasótársaság kezdemé-
nyezésére szeptember 30-át, Benedek
Elek születésnapját a Népmese
Napjaként tiszteljük. A Monori Városi
Könyvtár is csatlakozott a mozga-
lomhoz.
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Szintén az alakuló ülés feladata a bizottságok
megalakítása. Az elmúlt ciklushoz képest eggyel
csökkent a bizottságok száma.
A képviselõ-testület egyhangú szavazással
megalakította a következõ bizottságait, és
megválasztotta elnökeit és képviselõ tagjait:

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
Elnök: Rajki László
Képviselõ tagjai: Dessewffy Andor

Zátrok Károly
ÜGYRENDI ÉS KÖZBIZTONSÁGI

BIZOTTSÁG
Elnök: Szõnyi Sándor
Képviselõ tagjai: Dr. Zsombok László

Molnár Zsolt
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS

KÖRNYEZETVÉDELMI BIZOTTSÁG
Elnök: Balogh Imre
Képviselõ tagjai: Dessewffy Andor

Jánosovits Miklós
Horváth Ferenc

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
BIZOTTSÁG

Elnök: Sinkovicz László
Képviselõ tagjai: Husz Enikõ Judit

Szabó László
KÖZMÛVELÕDÉSI ÉS OKTATÁSÜGYI

BIZOTTSÁG
Elnök: Varga Jenõ
Képviselõ tagjai: Rajki László

Darázsi Kálmán
SPORT ÉS EGYESÜLETI BIZOTTSÁG

Elnök: Juhász László
Képviselõ tagjai: Darázsi Kálmán

Horváth Ferenc
Szilágyi Imre

A bizottságok külsõ tagjait a következõ üléseken
fogják megválasztani.
Az alakuló ülés befejezéseként Pogácsás Tibor
polgármester köszöntötte a megalakult testület
tagjait, és köszönetet mondott a leköszönt
képviselõknek, bizottsági külsõ tagoknak az eltelt
idõszakban nyújtott munkájukért. Megköszönte
a választási munkában résztvevõknek a pontos
munkát, és a választóknak a szavazatokat. Remé-
nyét fejezte ki, hogy az új testülettel is legalább
olyan hatékony munkát tudnak végezni a város,

Dr. Babinszki György
alpolgármester

a lakosság érdekében, mint az eltelt idõszakban.
Pest Megye Közgyûlése szeptember 13-án
tartotta alakuló ülését. Monort hárman képviselik
a Közgyûlésben, Pogácsás Tibor, Sinkovicz
László és Varga Jenõ. Sinkovicz Lászlót Pest
Megye Közgyûlése, alelnökének választotta
meg. Gratulálunk!
Ebben a ciklusban elõször választották meg úgy
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjait, hogy
csak azok szavazhattak a kijelölt szavazókörben
a jelöltekre, akik a cigány kisebbséghez tarto-
zónak vallották magukat. Monoron 85 fõ kérte a
névjegyzékbe történõ felvételét, és közülük 64-

en adták le voksukat a 12 jelölt valamelyikére.
Monor Városi Önkormányzat Képviselõ-
testülete soros ülését 2006. október 26-án tartja,
melyrõl novemberben számolunk be.
Monor Városi Önkormányzat megalkotta

és kihirdeti az alábbi rendeletét:
25/2006. (X. 30.) számú: A helyi képviselõk és
képviselõ-testületi bizottsági tagok tisztelet-
díjáról.
Gratulálunk az új testületeknek, és eredményes
munkát kívánunk az elkövetkezõ idõszakra.

Nagy Lajosné

A MEGVÁLASZTOTT CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TAGJAI:

Elnök: Pálfai Gyula LUNGO DROM
Elnökhelyettes: Oláh Józsefné LUNGO DROM
Tagok: Pálfai László LUNGO DROM

Pálfainé Fényes Katalin LUNGO DROM
Oláh Zsolt LUNGO DROM

A hónap eddigi legjelentõsebb eseménye a
helyhatósági választás volt. Városunkban a
LEGMEGLEPÕBB (? !) hogy mind a 10 egyéni
választókerületben a FIDESZ jelöltjei végeztek
az elsõ helyen. Így ez a párt lett Monoron is a
LEGEREDMÉNYESEBB.

A választás LEGNAGYOBB vesztese
Monoron az SZDSZ volt, hiszen egyetlen képvise-
lõjük sincs a testületben, mert listán sem jutottak
be. Az MSZP-nek nem sikerült egyetlen
körzetben sem gyõznie, de ahhoz elegendõ
szavazatot kapott, hogy listán bekerüljön néhány
jelöltje. Így a LEGTÖBB listás jelöltje nekik lett
a testületben (4).

A LEGTÖBB VÁLASZTÓ a 09. sz. egyéni
választókerületben vett részt a szavazásban:
53,39%, míg az utána következõ körzetben, a
08.sz-ban a szavazásra jogosultak 53,33%-a

OKTÓBERI VÁLASZTÁSI LEGEK
voksolt.

A jelöltek közül a LEGTÖBB SZAVAZATOT
a 01 sz. választókerületben induló: Balogh Imre
kapta. A választópolgárok 64,60%-a voksolt rá.
A LEGKEVESEBB SZAVAZATOT a 03. sz.
választókerületben induló egyik jelölt kapta:
(0,86% )  ill. a 06 sz. választókerület egyik jelöltje
(0,90 % ).

LEGRÉGEBBEN KÉPVISELÕ, 1990
óta: Sinkovicz László és Varga Jenõ.

A képviselõ-testület KORELNÖKE: Balogh
Imre, a LEGFIATALABB TAGJA: Darázsi
Kálmán

Minden idõk legeredményesebb polgár-
mestere, aki már a harmadik ciklusát kezdi elsõ
emberként, (1990 óta vesz részt az önkormányzat
munkájában) Pogácsás Tibor.

BM

Szeptemberi számunkban Németh László a 200
éves katolikus templomról emlékezett meg.
Sajnálatos technikai hiba következtében a cikk a
református templom képével lett illusztrálva. A
hibát csak az újság kinyomtatása után vettük
észre, de ahogy a lakosság kezébe került, nagyon
sokan telefonáltak is ezért.
Köszönjük az észrevételeket, és elnézést kérünk
mindenkitõl a technikai hibáért.

Nagy Lajosné

HELHELHELHELHELYREIGYREIGYREIGYREIGYREIGAZÍTÁSAZÍTÁSAZÍTÁSAZÍTÁSAZÍTÁS

A Római Katolikus Egyházközség, „Világszép
örökségünk” címmel kiállítást rendezett a Mátyás
király utca 3. szám alatt. A kiállítás anyagát a
debreceni egyetem gyûjteményébõl kapták,
témája az alföldi falvak építészetének rejtõzködõ
szépsége.
A kiállítás megtekinthetõ: hétfõ, kedd, csütörtök,
péntek: 15,00 – 18,00, szerda, szombat: 9,00 –
12,00 óráig. Minden érdeklõdõt szeretettel
várnak!

MEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓ
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A jegyzõ feladata:
- vezeti a polgármesteri hivatalt,
- gondoskodik az újonnan létrejött önkormányzat
mûködésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri
hivatal dolgozói tekintetében,
- döntésre elõkészíti a polgármester hatáskörébe
tartozó államigazgatási ügyeket,
- dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a
polgármester ad át,
- tanácskozási joggal vesz részt a képviselõ-
testület, a képviselõ-testület bizottságainak
ülésén,
- eljár a külön jogszabályok által hatáskörébe utalt
ügyekben.

Pályázati feltételek:
- igazgatásszervezõi vagy állam és jogtudományi
egyetemi végzettség,
- legalább 2 évi közigazgatási gyakorlat,
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga,
- magyar állampolgárság,
- büntetlen elõélet.

A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- a vezetõi elképzelések bemutatásáról, a
polgármesteri hivatal irányításáról és a jegyzõi
feladatok ellátásról szóló szakmai programot,
- a végzettségeket tanúsító okiratok másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

PÁLPÁLPÁLPÁLPÁLYÁZAYÁZAYÁZAYÁZAYÁZATTTTT
Monorierdõ Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete

pályázatot hirdet jegyzõi munkakör betöltésére
A Magyar Köztársaság Elnöke a 88/2005. (VI.29.) KE számú határozatával a Monor városról
leváló  Monorierdõt – 2006. október 1-vel - önálló községgé nyilvánította. Monorierdõ Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete az újonnan létrejövõ település jegyzõi feladatainak
ellátására, jegyzõi munkakör betöltésére pályázatot hirdet.

- hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat
elbírálásában résztvevõ személyek a teljes
pályázati iratanyagba betekinthetnek.

A pályázat elbírálásánál elõny:
- vezetõi gyakorlat,
- 2 évnél hosszabb, települési önkormányzatnál
eltöltött közigazgatási gyakorlat.
A kinevezés határozatlan idõre szól. A kinevezés
és az illetmény megállapítása az 1992. évi XXIII.
törvény (Ktv.) és az önkormányzat vonatkozó
helyi rendelete szerint történik.
A pályázat benyújtásának határideje: a
pályázati hirdetménynek a Belügyi Közlönyben
való megjelenésétõl számított 30. nap.
A pályázat elbírálója: Monorierdõ Község
Önkormányzatának Képviselõ-testülete
A pályázat elbírálásának határideje: a
benyújtási határidõ lejártát követõ elsõ képviselõ-
testületi ülés.
Az állás betölthetõ: az elbírálást követõen
azonnal.
A pályázatot egy példányban, zárt borítékban,
„Jegyzõi pályázat” megjelöléssel Monorierdõ
Község Önkormányzat polgármesterének
címezve kell benyújtani az alábbi címre: 2213
Monorierdõ, Béke köz 13.

További információ:
Vad Mária alpolgármester

Tel.: 06-30-655-55-42

Szeptember 7-én a Monor Környéki Strázsa
Borrend Nagytanácsa nyilvános ülést tartott
Hanzelik Lajos vendégváró pincéjében. Elõször
Takács Endre kincstárnok tartott beszámolót
a Borrend anyagi helyzetérõl. Elmondta, hogy
sikeres pályázatokat nyújtottak be, és ezáltal
pénzügyi támogatást nyertek a Nemzeti Civil
Alaptól, Monor Város Önkormányzatától és a
Pest Megyei Önkormányzattól. A támogatások
összegét teljes egészében a városi rendezvé-
nyekre költik el.

A következõ beszámolót Bodor János
nagymester tartotta. Ismertette a már lezajlott
programok eredményeit és tapasztalatait. A
máriabesnyõi borverseny rendezésével az
Országos Borrendi Szövetség elégedett volt, és
felkérték a monoriakat a következõ évi
rendezésre is. A II. Strázsahegyi Tekerõ Amatõr
Terep Kerékpárverseny is sikeresen lezajlott.
Szeptember elején leadták a 2007. évi verseny
idõpontját is, így a monori rendezvény bekerül
az országos Kerékpáros Szövetség pontszerzõ
versenynaptárába. Ez jelentõs sikernek
könyvelhetõ el. A Márton napi újbor ünnep
rendezéséhez a helyszín kiválasztása folyamat-
ban van, ugyanis a Mûvelõdési Központ
tatarozása nem készül el október végére. Meghí-
vást kapott a Borrend a pestszentlõrinci Szept.
Ember Fest rendezvényre, ahol elõször mutat-
koztak be a monori vendégváró pincék.
Ugyancsak meghívást kaptak és díszruhás
felvonulással vettek részt a Budavári Borfesz-
tiválon. Egy újabb meghívással részt vettek az
esztergomi Bazilika fennállásának 150.
évfordulójának rendezvényén szeptember 23-án.

A hivatalos rész után Hanzelik Lajos finom
vacsorával és borokkal kínálta az összes
résztvevõt.

Németh László

ÜLÉSEZETT
a Borrend Nagytanácsa

A Monori Tûzoltóság illetékességi területén a III.
negyedévben, július 1. és szeptember 30. között
101 tûzeset és 142 mûszaki mentés – összesen
243 kivonulás – adott munkát a lánglovagoknak.
A tûzesetekbõl 22, a mûszaki mentésekbõl 26
eset jutott Monor és Monorierdõ területére. A
mûszaki mentések nagyobb része a szélsõséges
idõjárás és közúti balesetek miatt történt. Ezen
a nyáron is igen sok avar-, erdõ- és szeméttûz
keletkezett, fõleg a lakosság gondatlansága illetve
szándékos gyújtogatás miatt. A közúti baleseteket
a gyorshajtás, szabálytalan elõzés, az elsõbbség
meg nem adása okozta, míg néhány esetben a
vezetõ elalvása vagy elfáradása volt a baleset oka.
Szeptemberben megkezdõdött a szüret. Évrõl-
évre felhívjuk a szõlõsgazdák figyelmét arra, hogy
a must forrása idején ne menjenek le a pincékbe,
mert a levegõnél nehezebb mustgáz belélegzése
súlyos mérgezést vagy halált okozhat. A
figyelmeztetések ellenére mindig akadnak
„bátor” emberek, akik nem hisznek a
tanácsoknak, és lemerészkednek a pincébe
borért. Így tett szeptember 27-én egy monori
lakos is, és csak szerencséjének köszönheti, hogy
a szomszéd pince tulajdonosa észrevette bajt, és
hívta a mentõket. Megfigyelésre a férfi kórházba

került, és remélhetõen jó lecke volt ez számára.
Péteriben egy férfi meghalt, egy másik
mérgezéssel kórházba került.
Felhívjuk olvasóink figyelmét arra, hogy a fûtési
idõszak alatt fokozottan ügyeljenek a gázüzemû
fûtõkészülékek mûködésére. Erõsen szeles
idõben elõfordulhat, hogy a szél az égésterméket
visszanyomja a lakásba, ez pedig súlyos
gázmérgezést, kedvezõtlen esetben halált is
okozhat. Az elmúlt években országszerte számos
tragédia történt ilyen okból. A vegyes tüzelésû
kazánok és kályhák közelében ne helyezzenek
el gyúlékony anyagokat, mert a kipattanó parázs
vagy a hõsugárzás tüzet okozhat. Egyre több
helyen szerelnek fel a fürdõszobákban is
kéményes bojlert, amely a helyiségbõl nyeri a
levegõt, Nem minden esetben készítenek
szellõzõ nyílásokat az ajtóra, így nincs biztosítva
a levegõ utánpótlás, és ez is bajt okozhat.
A mostani fûtési idény kazánrobbanással
kezdõdött a szomszédos Vasadon. A tapasztalatok
szerint a kombinált (gáz- és vegyes) fûtési
rendszernél néha elfelejtkeznek a vízcsapok
kinyitásáról, emiatt a kazánban lévõ víz felforr,
és szétveti a kazánt, amely épületkárt is okozhat.

Németh László

A TÛZOLTÓK JELENTIKA Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzelés-
technikai KFT. értesíti a lakosságot, hogy
a 27/1996. (X. 30.) BM rendelet 3.§-a
értelmében elõírt, kötelezõ kéményseprõ-
ipari közszolgáltatás feladatkörébe tartozó
feladatokat,

2006. szeptember 1-tõl
november 15ig,

arcképes igazolvánnyal ellátott dolgozók
látják el, akik díjat is szednek.

ÉRTESÍTÉS

A monori Szabadidõsport Szakosztály
Márton napi gyalogtúrát szervez a Strázsa

hegyre 2006. november 12-én.

Találkozó: november 12-én (vasárnap) 10,00
órakor az Orbán szobornál.
Ennivalót mindenki hozzonmagával. Vissza-
érkezés kb. 16,00 órakor az Orbán szoborhoz.

Program:
Kilátó, Forrás völgy, pincesorok, forralt bor, tea.
Várjuk a családokat, mindenkit, aki kedveli a
túrázást, kirándulást, és szeretné megismerni a
Strázsa hegyet.
(Kérjük, hogy a 14 év alatti gyermekeket csak
kísérettel engedjék el!)

Jelentkezés: Jánosovits Miklós
tel.: 06-20-824-88-23

A túrán a részvétel ingyenes!
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Csernák Marianna edzõ úszói a nyáron sem
pihenhettek, méltóképpen képviselték
városunkat a kaposvári országos bajnokságon.
Az augusztus 8-9-én megrendezett két napos
verseny legjelentõsebb eredménye, hogy két
országos bajnokot is ünnepelhetünk.
Városi Brigitta 4-szeres országos bajnok,

Ponyi Péter 3-szoros országos bajnok.

A szakosztály több tagja is komoly eredményeket
ért el. A kicsik az idõsebb korosztályokban
szerepelhettek, de még így is több alkalommal
helyet szereztek maguknak a dobogón.

Legjelentõsebb eredményeink:
50m gyorsúszás:

- 1996 és 1997-ben született fiúk: 2. helyezett:
PONYI PÉTER
- 1996 és 1997-ben született lányok: 4. helyezett:
BACSKAI CSILLA
- 1998 és 1999-ben született lányok: 1. helyezett:
VÁROSI BRIGITTA
50m mellúszás:
- 1996 és 1997-ben született fiúk: 1. helyezett:
PONYI PÉTER
- 1992 és 1993-ban született lányok: 5. helyezett:
VÁROSI VIRÁG
- 1994 és 1995-ben született lányok: 7. helyezett:
BAJKAI BETTINA
- 1996 és 1997-ben született lányok: 3. helyezett:
BACSKAI CSILLA
- 1998 és 1999-ben született lányok: 1. helyezett:
VÁROSI BRIGITTA
100m hátúszás :
- 1994 és 1995-ben született fiúk: 4. helyezett:
PONYI PÉTER (1996-ban született)
  7. helyezett: SÉLLEI GERGÕ
- 1992 és 1993-ban születettek: 8. helyezett:
VÁROSI VIRÁG
- 1996 és 1997-ben született lányok: 4. helyezett:
BACSKAI CSILLA
50m hátúszás:
- 1996 és 1997-ben született fiúk: 1. helyezett:
PONYI PÉTER
3. helyezett: BOKROS BELIÁN (1998-ban
született)
4. helyezett: BACSKAI ATTILA (1999-ben

MONORI SIKEREK KMONORI SIKEREK KMONORI SIKEREK KMONORI SIKEREK KMONORI SIKEREK KAPOSVÁRONAPOSVÁRONAPOSVÁRONAPOSVÁRONAPOSVÁRON
született)
- 1996 és 1997-ben született lányok: 4. helyezett:
BACSKAI CSILLA
- 1998 és 1999-ben született lányok: 1. helyezett:
VÁROSI BRIGITTA
50m pillangó:
- 1994 és 1995-ben született fiúk: 7. helyezett:
SÉLLEI GERGÕ
- 1996 és 1997-ben született fiúk: 1. helyezett:
PONYI PÉTER
2. helyezett: BOKROS BELIÁN (1998-ban
született)
3. helyezett: BACSKAI ATTILA (1999-ben
született)
- 1992 és 1993-ban született lányok: 7. helyezett
VÁROSI VIRÁG
- 1996 és 1997-ben született lányok: 3. helyezett:
BACSKAI CSILLA
- 1998 és 1999-ben született lányok: 1. helyezett:
VÁROSI BRIGITTA
100m mellúszás:
- 1994 és 1995-ben született fiúk: 3. helyezett:
PONYI PÉTER (1996-ban született)
- 1996 és 1997-ben született lányok: 3. helyezett:
VÁROSI BRIGITTA (1998-ban született)
5. helyezett: BACSKAI CSILLA
100m gyorsúszás:
- 1994 és 1995-ben született fiúk: 6. helyezett:
SÉLLEI GERGÕ
7. helyezett: PONYI PÉTER

- 1996 és 1997-ben született lányok: 6. helyezett:
BACSKAI CSILLA
200m vegyesúszás:
- 1994 és 1995-ben született fiúk: 5. helyezett:
PONYI PÉTER (1996-ban született)

- 1996 és 1997-ben született lányok: 4. helyezett:
BACSKAI CSILLA
200m gyorsúszás:
- 1994 és 1995-ben született fiúk: 7. helyezett:
PONYI PÉTER
- 1996 és 1997-ben született lányok:
8.helyezett:BACSKAI CSILLA
A részletes eredmények megtekinthetõk a
MAGYAR ÚSZÓSZÖVETSÉG honlapján
(www.musz.hu).

Országos Diákolimpia 2006. október 14.,
Jászberény. A verseny Fõbírója: Harmat László
VII. Dan, a magyar ITF Taekwon-do Szövetség
elnöke. A versenyen 21 klub közel 300
versenyzõvel képviseltette magát.
A Monor SE Taekwon-do szakosztályánál is
megkezdõdött a verseny szezon. Szakosztályunk
számára igen sikeres volt ez a nap, hiszen a
versenyen nevezett 13 versenyzõbõl 11-en 15
db érmet, dobogós helyezést értek el. Büszkén
mondhatjuk el, hogy tanítványaink ismét
bizonyították rátermettségüket, ügyességüket és
küzdeni akarásból, kitartásból mint az, az elért
eredményekbõl is kitûnik, ismételten jelesre
vizsgáztak.

Formagyakorlat:
Serdülõk: Korsós Ádám  III. helyezés
Ifjúsági lányok: Gál Rita  III., Jávorszki Csilla
II., Jávorszki Veronika III., Lódi Vivien III.
Ifjúsági fiúk: Beck Viktor  III., Rigó Pál II.

Küzdelem:
Serdülõk:
Csipesz Sándor -45kg I. helyezés
Szabó Zsolt -35kg II. helyezés
Ifjúsági lány
Gál Rita -60kg II. helyezés
Lódi Vivien +63kg II. helyezés
Lukács Mariann +63kg III. helyezés
Ifjúsági fiú
Beck Viktor +70kg II. helyezés
Rigó Pál -63kg I. helyezés
Felnõtt Férfi
Herczegh Tamás +80kg II. helyezés

Lódi István
Szakosztály elnök

A TAEKWON-DO
szakosztály versenyeredményei

A József Attila Gimnázium testnevelõ tanárai iskolák
közötti városi váltóbajnokságot szerveztek. A
következõ eredmények születtek:

4x100 m, II. korcsoport (1996-97)
Lányok: 1. Ökumenikus Általános Iskola (1:10,6):
Kepka Fatime, Burján Abigél, Ladányi Anna, Bacskai
Csilla.
2. Nemzetõr Általános Iskola (1:16,7).
Fiúk: 1. Nemzetõr Általános Iskola (1:09,6): Vas
Vencel, Nagy Dániel, Tasnádi Gábor, Girászi Ádám.
2. Jászai Mari Általános Iskola (1:09,7)
3. Ökumenikus Általános Iskola (1:10,3)
4. Jászai Mari Általános Iskola II. csapata (1:14)

4x200 m, III. korcsoport (1994-95)
Lányok: 1. Jászai Mari Általános Iskola (2:22,7): Spárgl
Alexandra, Kozák Adél, Kovács Flóra, Sápi Alexandra.
2. Ökumenikus Általános Iskola (2:24,8)
3. Nemzetõr Általános Iskola (2:29,3)
Fiúk: 1. Jászai Mari Általános Iskola (2:16,4): Németh
Nikolan, Varga Zoltán, Bokros Richárd, Zsíros Márton.
2. Ökumenikus Általános Iskola (2:20,2)
3. Nemzetõr Általános Iskola (2:23,2)

IV. korcsoport (1992-93)
Lányok: 1. Jászai mari Általános Iskola (2:16,6): Boldog
Zsuzsa, Deák Regina, Szerenka Réka, Városi Virág.
2. József Attila Gimnázium (2:17,4)
3. Ökumenikus Általános Iskola (2:21,6)
4. Nemzetõr Általános Iskola (2:25,6)
Fiúk: 1. Ökumenikus Általános Iskola (1:56,5): Szabó
Richárd, Sivák Attila, Iványi Máté, Szentgyörgyi Róbert.
2. Nemzetõr Általános iskola (2:01,6)
3. Jászai Mari Általános Iskola (2:02,4).
A szervezõ testnevelõ tanárok nevében köszönetet
mondunk a versenyzõ tanulóknak, a felkészítõ, segítõ
testnevelõ tanároknak, és gratulálunk mindenkinek!

Nagy Lászlóné

Városi váltóbajnokság
2006
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Készült: A Belügyminisztérium Országos Bûnmegelõzési Központjának támogatásával

A zsaruk és az ünnepek
Ünnepeinket azért hozzák létre az arra hivatott

hivatalok és illetékesek, hogy a magyar emberek,
legyenek akár országhatáron belül vagy kívül, azon
a napon közösen emlékezzenek valamirõl, amely
minden magyar számára jelentõseggel bír. Persze
kevés olyan ünnep van, amely mindenki számára
ugyanazt jelenti, sokszor éppen az ünnepek osztják
meg az ünneplõket. Erre a legélesebb példa október
23, amelyhez igazából mindenki az 1956-os tragikus
történelmi dátumot kapcsolja, és hajlamosak
vagyunk elfelejteni, hogy 1989-ben október 23-án
pontban délben Szûrös Mátyás egy szûk kis
erkélyen állva kikiáltotta a Magyar Köztársaságot,
lezárva azt az 1945-tõl tartó korszakot, amelyet nem
tisztem minõsíteni sem így, sem úgy.  Ünnep ez,
még ha keveset is gondolunk rá, és mint minden
ünnepen, a magyar zsaruk nem tartanak szabad-
napot. A zsaruk ezeken a napokon nem ünnepelni
járnak a közterületre, hanem biztosítani azt, hogy
mások zavartalanul ünnepelhessenek. Lezárják a
területet a jármûforgalom elõl és néha eltávolítják
azokat, akik nem az ünneplés, hanem a balhé miatt
jelennek meg ezeken a helyeken. A zsaruk a világon
mindenhol parancsra lépnek akcióba ezeken a
rendezvényeken, karhatalmi feladatnak minõsül,
melynek van parancsnoka, akinek utasítása nélkül
nem kezdeményezhetnek önálló akciót, kivéve, ha
elszakadnak a társaiktól, mivel ilyenkor újra
egyszemélyi intézkedés joga illeti és kötelessége
terheli õket. Ünnepek persze 1989 elõtt is voltak.
Azoknak a fiataloknak a  némelyike, akik szorgos
kezekkel gyújtottak fel autókat, TV székházakat,
akik állítólag forradalmi hévtõl és talán némi
alkoholtól átitatva rugdosták a földrevert zsaru fejét,
feltehetõen nem emlékeznek a november 7-i
demagóg beszédekre, az április 4-i pátosszal átitatott
iskolai ünnepségekre és a suttyomban megtartott,
óvatos március 15-i szintén iskolai megemléke-
zésekre. Ez utóbbiak csendben, szinte szégyenlõsen
zajlottak, mivel akkor ez még nem volt hivatalos
állami ünnep, lévén, hogy alkalmat adott 1956 és
1848 párhuzamba állításához. Nem tisztem a
politizálás sem, bár ebben az országban a lakosság
99%-a hihetetlen okosan ért ehhez a tudományhoz,
én kijelentem, hogy nem is kívánok érteni hozzá.
Azok a zsaruk sem akarnak érteni hozzá, akiknek a
lábát savval öntötték le a TV székház ostrománál.
Mint például az egyik monori fiatal zsaruét. Igen,
tisztelt olvasók, azon az éjszakán a monori zsaruk
is megismerhették azt, amikor a tömeg megindul.
Több monori rendõrt vezényeltek aznap éjjel a
fõvárosba, és közülük jónéhányan a kórházban
fejezték be a napot, csak mert tették a dolgukat,
vagyis õrizték a közvagyont. Térjünk vissza az
ünnepekhez, hiszen a nyilvános helyen zajló
megemlékezéseknek három része van. A színpad,
ahol a beszédek, mûsorok zajlanak, a tömeg, amely
vagy unottan vagy érdeklõdõen figyeli a jelzett
színpadot és a zsaruk, akik elvégezték a zárást és
csendben figyelik a tömeget. Azok a zsaruk, akik
kormányváltásonként lesznek vagy szélsõjobbos
antibaloldaliak, aztán a következõ kormányváltásnál
hirtelen „ávéhás” gyilkosok, holott soha, semmilyen
pártnak nem lehetnek tagjai és cinizmusuknak
köszönhetõen személy szerint nem is húznak
sehová. Próbálnak elvergõdni a fizetéstõl fizetésig,
remélik, hogy kifizetik a túlórájukat és várják a
nyugdíjat, hogy utána pénzt is tudjanak keresni.
Amikor még Népköztársaság voltunk, a Szovjet-

únióhoz kapcsolható ünnepségek kiemeltebb
figyelmet kaptak a rendõrök részérõl is, erre a
legaranyosabb példa, hogy a november 7-i
koszorúzást követõen hetekig õrizni kellett néhány
szobrot, nehogy valaki ráfirkáljon vagy –ez
megtörtént!- zsíros kenyeret csempésszen a
kezébe. A zsaruk a döghidegben sokszor 12 órát
vigyázták éjjel nappal ezeket a szobrokat. Magukban
talán megvolt a véleményük, de nem volt tanácsos
azt hangoztatni is. A zsaruk akkor is és ma is
eszközei a mindenkori hatalomnak. Gondolhatnak
õk bármit, de a parancs az parancs, ha ütni kell, akkor
ütni kell, és ha kétkilós kövekkel törik el a lábát
vagy zúzzák be a mellettük álló kolléga fejét, akkor
hátrahúzzák a sebesültet és visszaállnak a helyükre.
Mert zsaruk. Az a volt rendõr, aki a saját munka-
társait ütötte a Televíziónál, biztatva a tömeget, hogy
a lábukat verjék, mert azt nem tudják védeni, az
nem zsaru. Akkor sem hagyta abba, mikor a közvet-
len munkatársa a nevén szólította és értetlenül,
kétségbeesve kérdezte, hogy miért teszi ezt. Hiába
sírta el magát a tárgyaláson, õ már akkor sem volt
zsaru, amikor letette a késõbb megszegett  esküjét.

Mikor ezeket a sorokat írom, ünnep másnapja
van. Október 24. Az ország most emésztgeti azt,
ami az ötvenedik évfordulón történt a fõvárosban.
Tankostól, kardlapostól, vízágyústól, gumilöve-
dékestõl. A történteket nézve felmerülhet az
emberben, hogy azok az ütések, rúgások, amiket a
csuklyával takart arcú rendõrök kamaszoknak,
középkorúaknak, idõseknek osztottak, talán nem is
azoknak szóltak, aki épp akkor kapták. Talán a
törlesztés napja volt ez, amikor az adrenalin szinte
spriccelt az erekben, amikor a kegyetlenül fájdalmas
gumilövedékek kvázi megelõzõ csapásként
csattantak sokszor ártatlan járókelõk, tv tudósítók
testén. Hatékony és könyörtelen volt a rendõri erõ
az ötvenedik évfordulón és ez közel sem váltotta ki
az emberekbõl azt az együttérzést, amit a tv székház
ostrománál éreztek. Elvonatkoztatva a brutális és
néha indokolatlan fellépésektõl, meg kell állapítani,
hogy a csapatmozgás, a karhatalmi parancsnoki
munka példaértékû volt. Teljesen mindegy, hogy mi
van a politikai háttérben, mindegy, hogy a szemben
álló pártok hogyan mutogatnak egymásra, a
holtfáradt zsaruk úgy vonultak le a csatatérrõl, hogy
gyõztek, vagyis a törvényes rendet visszaállították.
Mint lapunk megtudta, ezúttal monori rendõrök nem
vettek részt a budapesti tömegoszlatásban, de
készenlétben voltak, hogy adott esetben õket is
bevethessék.

A rendõrök Monoron négy emberrel
biztosították a városi ünnepséget, ahol az emberek
jobb és baloldalról egyaránt méltósággal, nyuga-
lommal és gyásszal emlékeztek meg 1956 október
23-áról. Nem történt rendbontás. Így is lehet
ünnepelni, meg úgy is, kinek, kinek szíve joga, nincs
rá szabály. Az viszont biztos, hogy a zsaruk dolga a
rend fenntartása a leírt szabályok szerint.

Idõsek veszélyben
A Gemini Televízió és Monor Város tovább

folytatja azt a közös játékot, amely a „Lakossággal a
bûnözés ellen” címet viseli, és amelynek soros
epizódját már láthatták is a mûsorban. Ez a rész az
idõsek kiszolgáltatottságát és veszélyeztetettségét
vette szemügyre, elhangoztak olyan jó tanácsok is,
amelyek megfogadásával talán elkerülhetõk azok a
bûncselekmények, melyek leginkább ezt a
korosztályt érintik. Sokan azt gondolnák, hogy az
idõsek már a koruknál fogva is bizalmatlanabbak az
idegenekkel szemben, de sajnos a legtöbb esetben
ez nem így van. Talán ez még annak a beidegzõ-
désnek köszönhetõ, hogy olyan világban éltek, ahol
a hatóságot, a hivatalt, a közszolgáltatót ajánlatos

volt tisztelni. Mindenesetre elterjedt bûncse-
lekmény forma, amikor ismeretlenek valamilyen
hivatalos eljárás színlelésével, vagy közmû-
szolgáltatónak kiadva magukat bejutnak a lakásba.
Itt valamilyen ürüggyel eltávolítják a sértettet a
közelükbõl és nagy iramban szétnéznek olyan dolog
után, amelyet magukkal vihetnek. Elõfordul az is,
hogy csapatostul, szép színes ruhákba öltözve
jelennek meg a háznál, lakásnál, és egy síró
porontyot himbálva arra kérik a házigazdát, hogy
adjon egy pohár vizet vagy engedje meg, hogy
tisztába tegyék a csöppséget. Aki fel van vértezve
megfelelõ rossz tapasztalattal, az ilyenkor sutba
dobja a maradék empátiáját is és becsapja az ajtót
vagy kaput az orruk elõtt, reszkírozva azt, hogy
elátkozzák, de biztos lehet abban, hogy spórolt pénze
ott marad, ahová dugta. Ugyanis a családcentrikus
kaláka inkább az anyagi helyzetét szeretné jobban
tisztába tenni a gyerek gömbölyû popsija helyett,
ehhez pedig nem nehéz elvonni a zsivajtól
megszédült kiszemelt áldozat figyelmét. Sokan
járják az utcákat egy szénnel, fával megrakott
teherautóval is, becsöngetve különbözõ helyekre,
hiszen általában napközben az emberek dolgozni
vannak, és otthon csak a nagyszülõk maradnak.
Olcsó árat mondva ajánlgatják a portékát és
kiegyeznek, mondjuk öt mázsa szénben, amit
nagyon gyorsan be is hordanak. Igen ám, de ha valaki
lemérné, az az öt mázsa valószínûleg nem lenne több
háromnál se, és ha valaki ezt szóvá tenné, füstté
válna az udvariasság, átadva helyét esetleg végsõ
esetben akár néhány pofonnak is. A mûsorban
felhívták a figyelmet arra, hogy aki hivatalos ügyben
jár, az hivatalos ember, aki nem fog megsértõdni, ha
az ehhez járulékosan kapcsolódó hivatalos
igazolványát megnézik. Még a polgári ruhás rendõr
is köteles magát igazolni intézkedéskor, de ilyenkor
azért ügyeljenek arra, hogy az igazolványát nem
fogja átadni, csak megmutatni. Aki nagyon gyanakvó,
az betelefonálhat a rendõrségre, hogy valóban
dolgozik-e ott ilyen nevû rendõr. Ez azonban nem
azt jelenti, hogy az utcán magát igazoló, intézkedõ
zsarutól életrajzot és szakmai karrier leírást
követeljünk, de ha egyedül vagyunk otthon és a
lakásba szeretne bejutni valaki, az teljesen más
szituáció. A víz, gáz, áramszolgáltató képviselõi is
igazolvánnyal rendelkeznek, melyet kötelesek
kérésre felmutatni. Többször elõfordul, hogy valaki
megjelenik a lakáson, kedves, megnyerõ a modora
és azt a jó hírt hozza, hogy a lakás tulajdonosa a
Polgármesteri Hivataltól esetleg rendkívüli segélyt
kapott kérés nélkül. Nos, ezt elhinni már túl megy
az óvatlan naivitás kategórián is a mai világban,
ilyenkor azonnal kérdezzék meg a nevét, kérjék el
az igazolványát és ha módjuk van, szóljanak be
telefonon a hivatalba, esetleg hívják át a szomszédot,
hogy õ is hadd örüljön a jó hírnek. Meglátják, a lelkes
ügyintézõ valami formai hibára hivatkozva rövid úton
távozni fog. Korunkban a bûnözés lassan teljesen
gátlástalanná válik, a feltörekvõ generáció jeles
képviselõi egyre inkább preferálják a gyenge,
kiszolgáltatott áldozatokat, hiszen sokkal könnyebb
egy gyereket, vagy idõs, csoszogó nénit megverni,
kirabolni, mint egy életerõs férfit. Akinek tehát
feltétlen mennie kell valahová ügyet intézni vagy
orvosi kezelésre, próbáljon kísérõt szerezni. Tudom,
hogy ez túlnyomórészt lehetetlen, de ha van rá mód,
akkor ne egyedül induljanak el. Ha már legalább
ketten vannak, akár hasonló idõs korúak is, akkor
kevésbé lehetnek áldozatai lopásnak, rablásnak az
utcán.

Vigyázzanak magukra, értékeikre és testi
épségükre!

Sipos Tamás

KÉKHÍREK
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KÖLYÖK ÁLOM
Minõségi bébi és

gyermek ruházat
a születéstõl 6

éves korig, széles
választékban.

MonorMonorMonorMonorMonor, Piactér 16., Piactér 16., Piactér 16., Piactér 16., Piactér 16.

HOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓ

„Start”„Start”„Start”„Start”„Start”
Gépjármûvezetõ-

képzõ MK.
OKÉV szám: 13-0794-04

Segédmotor-, nagymotor-, személygépkocsi-vezetõi tanfolyamot
indít:

2006. november 17-én és 22-én 17,00 órakor
Monor, Széchenyi u. 8. sz. alatt.

- számítógépes felkészítés a KRESZ-vizsgára,
- díjmentes elsõsegélynyújtó tanfolyam,
- rutinpálya, rutinvizsga helyben, Monoron,
- részletfizetési lehetõség!

Érdeklõdni: a helyszínen, vagy
„TABAK” dohány – ajándéküzlet, Monor, Deák F. u. 2.

Tel.: 06-29/414-708 vagy 06-20/954-2708
www.startmk.hu

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

T-MA péntekenként 21,30-tól élõben
Tel.: 06-29-415-000

E-mail: geminitv@monornet.hu,
5perctavkozles@monortel.hu, t-ma@monornet.hu

telefonszámok:
06-29-413-511, 06-209-362-543, 06-209-844-447.

Adások az MTT képújság csatornán: szombat 17,00, hétfõ
15,00, péntek 22,30 óra.

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

tanfolyamok indulnak folyamatosan minden
szinten az Ökumenikus Általános Iskolában.
Érdeklõdni lehet: Hangyásné Farkas Ágnes,

06-29-411-373 (este)

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

 Posta 

ÜZLETÜNKBEN:
Kreatív- és hobbi termékek,

lufik, party kellékek
kaphatók.

Esküvõi és party dekorációk
beszerzését katalógus alapján 1-2
hetes átfutási idõvel vállaljuk.

NYITVA TARTÁS:
H-P:  10.00-17.00
Szo:    8.00-12.00

MONOR,
Kiss Ernõ utca 1/B.
Tel: 06-209-277-312

TÁRSASHÁZ  KEZELÉST VÁLLALUNK !
Állami társasházkezelõi szakképzettséggel,

gyakorlattal.
KOVI-SZOLG BT, 2200 Monor Balassi B.u.21/B.
          Tel: 06-20-913-2944,  Fax: 06-29-416-944

E-mail: karacsondierzsebet@monornet.hu
Részletes ajánlatunkban egyedi kedvezményeket is

biztosítunk leendõ partnereinknek.

A Forrás-sori JÁTÉKBOLT a Minimax Üzletlánc
bolthálózat tagjaként, november 4-tõl megújulva,

kibõvült áruválasztékkal és a régi kedves
kiszolgálással várja régi és leendõ vásárlóit!

Nyitva: hétfõn 9,00 – 12,00-ig, keddtõl péntekig
8,00 – 17,00-ig, szombaton 8,00 – 12,00-ig.

Monor, Forrás-köz 2. 29/413-944.
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AUTÓPEST KFT. MONORI AUTÓSISKOLA
OKÉV nyilv. tart. szám: 01-0253-04

tanfolyamot indít

M, A, B, C, D, E kategóriában.
Szerezze meg jogosítványát még az idén, hogy a 30%

adókedvezményt igénybe vehesse.
Tanfolyam helye: Monor, Bajcsy Zs. u. 6.

Tanfolyam kezdete: 2006. november 13-án 17,00 órakor
Jelentkezni lehet a helyszínen:

hétfõ: 8,00 – 16,00, szerda: 8,00 – 16,00, péntek: 8,00 – 14,00,
vagy a 29/410-532, 30/568-3858, 20/771-8102 telefonon.

10.000 Ft kedvezmény az elméleti tandíjból,
ajándék vizsga CD,

részletfizetési kedvezmény,
számítógépes gyakorlási lehetõség.

SZÕRTELENÍTÉS
VILLANÓFÉNNYEL!

Magas mûszaki fejlettségû DEKA márkájú Photosilk IPL
géppel, amely az egyedülálló technológiának köszönhetõen
FÁJDALOMMENTES valamint az eddig szokásos 10-

15 kezelés helyett 5-6 IS ELEGENDÕ a sikeres
szõrtelenítéshez a test bármely területén. A kezelõfej hûtött,
(folyamatosan 10 oC) a bõrre közvetlenül ráhelyezhetõ, nincs
energiaveszteség, minden villanással 8,3 cm2 területet lehet

kezelni, ezért gyors és biztonságos.
További információ:

Korb Csilla kozmetikus mester:
06-30-9705-525.

Az Oláh István Alapítvány a Monori József
Attila Gimnázium és Szakközépiskoláért
tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a részére
felajánlott 2003. évi személyi jövedelemadó
1% lekötött összegét, a 2004. évi személyi
jövedelemadó 1% teljes összegét:
1.196.426 Ft + 1.574.486 Ft = 2.770.909 Ft
a Monori József Attila Gimnázium
elektronikus beléptetõ rendszer kiépítésére,
és a számítógépes hálózat bõvítésére,
modernizálására használja fel.
Köszönjük minden adományozónak, az
alapítványnak nyújtott anyagi támogatást.

Oláh István Alapítvány kuratóriuma

TÁJÉKOZTATÓ

APRÓHIRDETÉSEK

Szeretnél AVON tanácsadónõ lenni?
A belépés díjtalan! Remek jövedelem-
kiegészítés! 15-30%-ig árengedmény!
Féléves ajándék-program!
Jelentkezés: 06-30-397-1055.

***

Hûtõgépszervíz!
Hûtõszekrény, fagyasztó javítás hétvégén is.
Nyugdíjasoknak kedvezmény! Akciós
lakásklíma szerelés. 06-30-397-1055.

Az influenza cseppfertõzéssel terjedõ fertõzõ
betegség, melyet az influenza A,B és C vírus
okoz. Köhögéssel, tüsszentéssel, de normál
beszéd közben is vírusok milliói kerülnek a
levegõbe, és ezek belélegezve. akár tömegek
fertõzését okozhatják. Zárt tér, zsúfoltság,
légkondicionáló berendezések kedvezõ feltételei
a járvány kialakulásának.

A vírus a légzõszervek (légcsõ, hörgõk és
tüdõ) nyálkahártyáját betegíti meg, a vírus elleni
küzdelem legyengíti az immunrendszert, lehetõ-
séget adva más fertõzéseknek, például a tüdõ-
gyulladást okozó pneumococcus baktériumoknak.
Ez az influenza leggyakoribb szövõdménye, mely
az idõsek és tartós betegségben szenvedõk
halálozásához jelentõsen hozzájárul. A
pneumococcus okozta tüdõgyulladás védõoltással
megelõzhetõ!

Az influenza hirtelen kezdõdik, magas lázzal,
erõs fejfájással, izomfájdalommal, gyengeséggel
és kaparó érzéssel a torokban. A “náthás tüne-
tek”: orrfolyás, orrdugulás, hörghurut más
vírusfertõzésre utal, nem jellemzõ az influenzára.

Megelõzésképpen járványos idõszakban
kerüljük a zárt tereket és a tömeget. A betegek
köhögéskor, tüsszentéskor takarják el szájukat
zsebkendõvel, és gyakran mossanak kezet! Saját
gyógyulásuk és a járvány megakadályozása
érdekében pár napig maradjanak otthon,
ágynyugalomban. A védekezés hatékony módja
az évenkénti védõoltás. Ismételt oltásokra azért
van szükség, mert a vírus változékonysága miatt

az elõzõ évben gyártott oltóanyag nem vált ki
védettséget a következõ évben elõforduló vírusok
ellen.

A betegség súlyosan, gyakran szövõd-
ménnyel zajlik krónikus tüdõ-, szív-, és vese-
betegségben, immunkárosodásban, cukorbajban
szenvedõknél, tartósan szalicilátot szedõk között
és 65 éves kor felett. Súlyos lefolyású és járvá-
nyos lehet az influenza a szociális és egészségügyi
intézményekben tartósan ápolt bármely korú
személyek körében.

A fent felsoroltak számára minden évben igen
jelentõs mennyiségû térítésmentes oltóanyag áll
rendelkezésre a háziorvosoknál.

Javasolt még az oltás azoknak, akiknek
munkája közérdekû: pedagógusoknak, közleke-
désben-, egészségügyben-, hivatalokban-, keres-
kedelemben dolgozóknak, vagy akik munkájuk
miatt zárt helyen, sok emberrel foglalkoznak.
Súlyos beteg, pici csecsemõ, fiatal terhes környe-
zetében lévõk is oltandók. Ha a terhesség utolsó
harmada vagy a szülés ideje a téli idõszakra esik,
a kismama oltása kivédheti az újszülött
fertõzõdését. A betegséget a 6-23 hónap közötti
csecsemõk is nehezebben vészelik át. Mindenki
oltható, akinek nem ellenjavallt az oltás.

Az oltás nem okozhat influenzát, mert nem
tartalmaz élõ vírust. Az oltóanyagban lévõ elölt
vírusok ellenanyagot termeltetnek a védekezõ-
rendszerrel, melyek majd megakadályozzák az
influenza kialakulását.

ÁNTSZ Monori Városi Intézete

AZ INFLAZ INFLAZ INFLAZ INFLAZ INFLUENZÁRÓLUENZÁRÓLUENZÁRÓLUENZÁRÓLUENZÁRÓL
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Monor Város Önkormányzata pályázat útján értékesít Monor területén kertvárosias lakóterületen építési telekingatlanokat.
A jelentkezési határidõ folyamatos!

Bõvebb felvilágosítás: Monor Város Polgármesteri Hivatala (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) Mûszaki Irodáján Bokros Károlyné és
Szûcs István ügyintézõknél ügyfélfogadási idõben személyesen, vagy munkaidõben telefonon a

(29)413-119/158-as melléken.

50 évvel ezelõtt, 1956. október 23-án fõvárosi
tüntetéssel kezdõdtek azok az események,
amelyek elõbb forradalomba, majd szabadság-
harcba torkolltak, és az egész országra átter-
jedtek, végül a szovjet hadsereg segítségével
leverték. A budapesti eseményekben aktívan
többen is részt vettek a monoriak közül, emiatt
késõbb bíróság elé kerültek. A Monoron történ-
teket eddig helyben senki sem dolgozta fel, és
nem is hallani róla semmit. Magam is csak arra
emlékszem hallomásból, hogy az evangélikus
templom elõtt 1945 után felállított szovjet tiszti
emlékmûvet erõgéppel ledöntötték a helybeliek.
Hallottunk többek bebörtönözésérõl is, de errõl
sem akkor, sem azóta nem esett szó. Nagy kár,
mert az akkori résztvevõk és szemtanúk közül
ma már alig élnek. Megfelelõ információ hiányá-
ban az 1956-os Intézet kiadványai és a Pest
Megyei Levéltár dokumentumai segítettek az
október 23-át követõen itt történtek felidé-
zésében.

„A Budapest közvetlen vonzáskörzetébe
tartozó monori járás községeiben, a 25-én Üllõn
történt véres események után békésen zajlottak
a tüntetések. 26-án Monoron a járási rendõr-
kapitányságról az egyenruhás rendõrökön kívül
mindenkit hazaküldtek, így a tüntetõkkel
szemben nem volt ellenállás. Szabadon engedték
a járási bíróság épületébõl a foglyokat is. A tün-
tetõk 25-én még csak a politikai foglyok elen-
gedését követelték, ezt a börtönparancsnok
megtagadta. A tüntetés másnap a börtön elõtt
folytatódott, és végül a bíróság elnöke utasította
a parancsnokot, hogy most már ne csak a
politikaiakat, hanem valamennyi fogvatartottat
engedjék el. Mikor a rabok kijöttek, egyikük a
börtön elõtt elszavalta a Nemzeti dalt. A
honvédség megváltozott magatartására és a
tüntetõk iránti szimpátiájára utal, hogy az utasítás
végrehajtásának ellenõrzésére a börtönbe
irányított küldöttség tagja volt két helyi lakoson
kívül egy honvéd százados és két hadnagy.”

(A vidék forradalma, 1956. Szerk: Szakolczai
Attila. II. kötet. 273-74.old.)

„Október 27-én Monoron a tüntetõk a
fõvárosi események hatására követelték a
nemzeti bizottság megalakítását. Ez meg is
történt: a javasoltak nevét mikrofonon közölték
a tüntetõkkel, akik el is fogadták õket. Elnöknek
Rabár Pál ügyvédet választották. Tevékeny-
ségérõl jelenleg több adatunk nincs. A közbiz-
tonság megteremtése érdekében megkezdte
mûködését a két-háromszáz tagú járási
nemzetõrség is. Hármas tagolódás szerint mûkö-
dött: a katonák, a rendõrök és a polgári személyek
(akik részben önként jelentkeztek, részben
behívót kaptak) külön parancsnokok alatt, de
együtt látták el a járõrözési feladatokat. A
nemzetõrség megalakulását követõen a monori
járásban erõszakoskodásra, összecsapásra nem
került sor. Október 27-én a járási tanács elnök-

helyettese (egyben a HNF /Hazafias Népfront/
járási elnöke) a járási HNF keretén belül –
bevallottan azért, hogy a hatalom továbbra is a
„megbízható” emberek kezében maradjon –
kezdeményezte a járási nemzeti bizottság
megalakítását. A bizottság meg is alakult, elnöke
a kezdeményezõ Gronszki János tanácselnök-
helyettes lett. Gronszki azonnal kiadta az
utasítást, hogy minden községbõl két tag jöjjön
Monorra a járási forradalmi bizottság megala-
kítására, és hogy az egyik lehetõleg a község
párttitkára legyen. A gyûlésen megjelent
küldöttek elõtt Gronszki közölte, hogy forradalmi
bizottságot kell választani, és ismertette velük a
bizottság általa összeállított névsorát. A küldöttek
közül már ekkor is többen kifogásolták a testület
összetételét, és arra hivatkozással, hogy a
küldöttek többségének nincs írásos meghatal-
mazása, kérték a bizottság újbóli összehívását.
Az ülésen gazdasági és közellátási kérdéseket is
tárgyaltak.

Miután elterjedt, hogy kiket kívánnak a
forradalmi bizottságba választani, kommunis-
taellenes jelszavak jelentek meg a községi
hirdetõtáblán. Az október 30-i 100-150 fõs ülésen
már nyíltan támadták Gronszkit, és leváltották a
maga által adományozott elnöki funkcióból. Ezt
követõen Szente László általános iskolai tanárt
választották a járási nemzeti bizottság elnökének,
és sor került a 9 tagú ideiglenes intézõbizottság
megválasztására is. Az ülésen bejelentették, hogy
a járás irányítását a nemzeti bizottság átveszi
mindaddig, amíg a kormány más utasítást nem
ad. Az intézõbizottság tagjai felosztották maguk
között az igazgatási területeket, és október 31-
én átvették a járási tanács apparátusának
irányítását. A bizottság titkára, Baranyi Ferenc
átvette a hivatal kulcsait, továbbá ismertették
azoknak a vezetõknek a névsorát, akiknek a
munkájára nem tartottak igényt. Idõközben a
monori járás községeiben is megalakultak a helyi
nemzeti forradalmi bizottságok, több községben
bírót és jegyzõt választottak. Az újonnan válasz-
tott vezetõk részére november 2-án Monoron
tartottak megbeszélést, itt a községek választott
vezetõit megerõsítették tisztségükben. Többen
felvetették, hogy mi történjen ott, ahol a tanács
nem mûködik, válasszanak-e új vb-t, mi legyen a
megnevezésük. Hosszas vita után úgy döntöttek,
hogy a forradalmi bizottságok elnöke legyen az
elnök, titkára pedig a titkár, a tanács helyett pedig
az elöljáróság elnevezést használják.”

(Uo: 290-91.oldal)
1956. november 1-jén jelent meg a Valóság,

a Pest megyei dolgozók lapja, amelynek utolsó
oldalán a következõ kis hír olvasható: „Szántanak-
vetnek a monoriak.  A legfrissebb értesülések
szerint a monori járásban helyreállt a rend és a
nyugalom. A gépállomások traktoristái mindenütt
szántanak, vetnek, hogy a független, szabad hazában
jövõre kenyér is legyen a dolgozók asztalán.”

„A november 4-i szovjet támadás hírére több
Pest megyei településen felkészültek a véde-
lemre, megerõsítették a nemzetõrséget,
fegyvereket osztottak a lakosságnak, több helyen
tüzelõállást foglaltak. November 4-én kora reggel
Nagykátáról, Monorról és a környezõ
településekrõl érkeztek polgári személyek a
tápiószecsõi fegyverbázishoz, ahonnan – kihasz-
nálva, hogy az õrszemélyzet zöme hajnalban
megszökött – több száz kézifegyvert vittek el.”

(A vidék forradalma.  II. kötet, 296. oldal)
„November 4-én a Monori Magtermelõ

Vállalat igazgatójánál fegyvereket kerestek.
Ennek során több lövés történt, amelyek azonban
kárt vagy személyi sérülést nem okoztak”

(Böõr László: Adatok az ’56-os forradalom
Pest megyei történetéhez, Budapest, 1997. 72.
oldal)

„Monoron a Szente László vezette járási
nemzeti bizottság a tanácsi dolgozók vissza-
téréséig, november 9-ig tartotta kezében a
vezetést. Tagjai jelen voltak a november 12-i vb-
ülésen is, ahol Szente a rend mielõbbi helyre-
állítását nevezte a legsürgetõbb feladatnak. A vb
elnöke hozzá hasonlóan a dicsõséges forrada-
lomról beszélt és megdicsérte a nemzeti bizottság
vezetõit a közellátás zavartalansága érdekében
kifejtett munkájukért. A nemzeti bizottság tagjai
december elejéig rendszeresen megjelentek a
járási vb-üléseken, segítették munkáját, és a
tanácselnök még december elején is a további
együttmunkálkodásra kérte õket.”

(A vidék forradalma. II. kötet, 304-5. oldal),
(Pest Megyei Levéltár XXV. 2b. Pest M. Bíróság
Nb. 189/1957/49. Szente László és társainak
perirata alapján)

A város vezetése 2001-ben Czibor Éva
monori szobrászt bízta meg a református temp-
lom melletti 1956-os emlékmû elkészítésével,
amelyet október 23-án avattunk fel. Azóta ott
tartjuk az évfordulós emlékünnepségeket.

Az 1956 októberében Magócsi István
teológus hallgató (szül. Monor, 1934) orvlövészek
által sebesült meg, majd a kórházban meghalt.
Emlékét a református templom oldalfalán
elhelyezett márványtáblán örökítették meg,
illetve utcát is elneveztek róla. 1956
novemberében Falus Károly fotoriporter (szül.
Monor, 1917) szintén az utcai harcokban
veszítette életét.

1957 nyarán több volt monori nemzetõr ellen
emeltek vádat, mert a Monori járás több
községében sértegették és bántalmazták a
párttagokat. (Pl. Gombáról ÁVH-s tisztet vittek
be Monorra és közben bántalmazták.) A bírósági
ítéletek meglehetõsen súlyosak: az I. rendû
Szemerey István mûszaki rendezõ (1926) 9 év, a
II. rendû Misztl László (1921) villanyhegesztõ  10
év börtönbüntetést kapott, és további két
vádlottat ítéltek 2-4 évi börtönre.”

(Böõr: Adatok az ’56-os forradalom… 72-73. oldal)

AZ 1956-OS FORRAZ 1956-OS FORRAZ 1956-OS FORRAZ 1956-OS FORRAZ 1956-OS FORRADADADADADALALALALALOM ÉS SZABADSÁGHAROM ÉS SZABADSÁGHAROM ÉS SZABADSÁGHAROM ÉS SZABADSÁGHAROM ÉS SZABADSÁGHARCCCCC
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A forradalom leverését megtorlás követte, és
a vérbíróságok halállal illetve súlyos börtön-
büntetéssel sújtották a résztvevõket. A fõvárosi
eseményekben való részvételért három monori
lakost ítéltek halálra elsõ- és másodfokon: Kovács
Imrét, Kóté Sörös Józsefet és Tóth Józsefet. Az
évforduló alkalmából adjuk közre rövid
életrajzukat, amelyeket a Vidék forradalma II.
kötetében olvashatunk.

KOVÁCS IMRE (Monor, 1929. 10. 13. – Bu-
dapest, 1958. 10. 27.)

Kovács Dezsõ és társai, VII. kerületi
fegyveres felkelõk perében II. rendû vádlott.
1957. július 17-én tartóztatták le. Elsõ fokon a
Budapesti Katonai Bíróság Kiss István Gábor
hadbíró õrnagy vezette tanácsa szervezkedés
vezetése és gyilkosság vádjával halálra ítélte. Ezt
a másodfokon eljáró Legfelsõbb Bíróság Katonai
Kollégiumának Szimler János hadbíró alezredes
vezette különtanácsa 1958. október 4-én jogerõre
emelte. Három nap múlva, október 7-én
kivégezték.

A négy polgári osztály elvégzése után
küldöncként kezdett el dolgozni Kecskeméten,
a rendõrségnél. Ezt követõen a konzervgyárban,
majd rövid ideig szülõfalujában dolgozott, késõbb
Budapesten betonozó volt különbözõ építõ-
vállalatoknál. Nõtlen volt, de közös háztartásban
élt egy háromgyermekes elvált asszonnyal.

Október 28-án a rádió felhívására jelentkezett
nemzetõrnek a VII. kerületi rendõrkapitány-
ságon. Fegyveres járõrszolgálatra osztották be.
29-én a csoport átköltözött a Wesselényi utca 49-
be, majd az Almássy tér 2-be, egyben
megszüntették a csoport nemzetõr jellegét (a
továbbiakban a karszalagot sem használták).
Felvették a kapcsolatot Solymosi János
alezredessel, a VIII. kerület katonai parancs-
nokával. Az õ révén a BM raktárából jelentõs
mennyiségû fegyverzethez és egyéb katonai
felszereléshez jutottak. A csoport parancsnok-
helyettese lett. Részt vett a Köztársaság téri
pártház ostromában. Az épület elfoglalása után
védelmébe vette Méhes Lajos pártfunk-
cionáriust, akit közelben lakó sógorához õ kísért
el. Igyekeztek megakadályozni a fosztogatást,
majd amikor ez nem sikerült, teherautót
szereztek, és a pártház felszerelésébõl kétfuvar-
nyit szállítottak át a Péterfy Sándor utcai
kórházba. Az elkövetkezõ napokban az ÁVH-s
tisztek felkutatásában, házkutatásokban vett
részt. November 2-án õ irányította a Fõvárosi
Villamosvasút Vállalat Akácfa utcai központja
elleni támadást, ahol információik szerint ÁVH-
sok rejtõztek. Innen két teherautót zsákmá-
nyoltak. November 3-áról 4-ére virradóra
vezetésével lefegyverezték az Eötvös utcai
katonai fegyverraktár õrségét, ahonnan jelentõs
mennyiségû fegyvert és egyéb katonai felsze-
relést szereztek. Másnap a megnövekedett
létszámú és tûzerejû csoport áttette székhelyét
a Royal Szállóba. Itt részt vett a védelem meg-
szervezésében, november 4-e után egyik
irányítója volt a védekezõ harcoknak, melyek
során jelentõs veszteségeket okoztak a szovje-
teknek. Amikor november 7-én az épület
kigyulladt, kénytelenek voltak feladni a fegyveres

ellenállást. Kovács Dezsõ vezetésével a Honvéd
kórházban kerestek menedéket. Itt még 10 napon
át röplapokat fogalmaztak és terjesztettek, majd
a csoport beszüntette tevékenységét.

KÓTÉ SÖRÖS JÓZSEF (Monor, 1927. 07.
17. – Budapest, 1959. 02. 26.)

Wittner Mária és társai, Corvin közi
fegyveres felkelõk perében III. rendû vádlott.

1957. július 18-án tartóztatták le. Elsõ fokon
a Fõvárosi Bíróság Tutsek Gusztáv vezette
népbírósági tanácsa mozgalomban való részvétel,
valamint egyéb vádak alapján 1958. július 23-án
halálra ítélte. Ezt a másodfokon eljáró Legfelsõbb
Bíróság Népbírósági Tanácsa Borbély János
elnökletével 1959. február 24-én jogerõre emelte.
26-án kivégezték.

Cigány családban született, tízen voltak
testvérek (egyik bátyját a nyilasok lõtték agyon).
Kiskunfélegyházán nevelkedett, itt végezte el az
általános iskola négy osztályát. Cigány vándor-
iparosként dolgozott mint bádogos, lakatos és
alkalmi zenész. 1948-tól három évig sorkatonai
szolgálatot teljesített, akkor büntették elõször
önkényes eltávozásért és parancsmegtagadásért.
1952-ben belépett a pártba. 1954-ben a monori
járásbíróság ítélte el orgazdaság címén 200 forint
pénzbüntetésre. Nõs volt, házasságából három
gyermeke született (a harmadikkal volt várandós
a felesége, amikor Kótét letartóztatták).

1956. október 29-én, a vele egy perben halálra
ítélt Tóth Józseffel, a Vöröskereszt által össze-
gyûjtött élelmiszert szállították Budapestre. A két
teherautónyi élelmet és bort a kórházakba vitték.
Ekkor találkoztak a Vajdahunyad utcai fegyveres
csoport néhány tagjával, akik rábeszélték õket,
hogy csatlakozzanak a felkelõkhöz. Fegyvert
kaptak és részt vettek az utcai harcokban, vala-
mint járõr- és õrszolgálatot teljesítettek. A
bíróság a Köztársaság téri pártház ostromában
való részvétellel is megvádolta, de ezt nem tudták
bizonyítani. A november 4-i Üllõi úti harcban a
combján megsérült. Ekkor a kilátástalannak
bizonyult küzdelmet föladva hazament a
családjához, majd Ausztriába menekült. Az

amnesztiarendelet hírére a magyar követség
segítségével tért vissza.

TÓTH JÓZSEF (Monor, 1927. 07. 24. – Bu-
dapest, 1959, 02. 26.)

Wittner Mária és társai, Corvin közi
fegyveres felkelõk perében IV. rendû vádlott.

1957. július 18-án tartóztatták le. Elsõ fokon
a Fõvárosi Bíróság Tutsek Gusztáv vezette
népbírósági tanácsa mozgalomban való részvétel,
valamint egyéb vádak alapján 1958. július 23-án
halálra ítélte. Ezt a másodfokon eljáró Legfelsõbb
bíróság Népbírósági Tanácsa Borbély János
elnökletével 1959. február 24-én jogerõre emelte.
26-án kivégezték.

Házasságon kívül született, apját nem
ismerte, a nagymamája nevelte. Nyolc elemit
végzett. Elõbb segédmunkásként dolgozott a
Kertimag Termelõ Vállalatnál, majd kocsikísérõ
lett a FÜSZÉRT-nél. 1952-ben kéthónapos
tartalékos katonai szolgálatot teljesített, ugyan-
ebben az évben orgazdaság címén négy hónapi
börtönre ítélte a monori Járásbíróság. Megnõsült,
felesége a Gábor Áron Vasöntödében volt formá-
zó. Házasságából egy fiú és egy lány született.

1956. október 29-én a vele egy perben elítélt
Kóté Sörös Józseffel élelmiszert szállított
Monorról Budapestre, ekkor csatlakoztak a
Vajdahunyad utcai fegyveres csoporthoz. Több
fegyveres akcióban is részt vett. Egyik
járõrszolgálata során elõállított két ÁVH-s tisztet.
A vádirat szerint részt vett a Köztársaság téri
pártház ostromában. Egyik szervezõje volt annak
a november 4-i támadásnak, melynek során
kilõttek egy szovjet lõszerszállító kocsit, és lelõt-
ték az azt kísérõ páncélkocsiban lévõ katonákat
is. November 6-án a kilátástalan küzdelmet
föladva hazament a családjához.

Október 23-án, nemzeti ünnepünkön rájuk
is emlékezünk.
Forrás: 1956 kézikönyve. Megtorlás és
emlékezés. 1956-os Intézet. Budapest. 1996. III.
kötet.

(folytatjuk)
Németh László

Magyarországon egy új, egyedülálló lehetõség
keretében Budapest öt vezetõ gimnáziuma
(Apáczai, Fazekas, Karinthy, Radnóti és a
Városmajori) összefogott, és egy érettségire
elõkészítõ szakmai mûhelyt alapított a diákok
hiteles forrásból történõ felkészítése érdekében.
Ez gyökeres fordulat a középiskolák korábbi
álláspontja után, mely szerint nincs szükség
elõkészítõkre. A Matura Oktatási Stúdió
képzésein az említett középiskolák vezetõ tanárai
oktatnak, akiknek célja nem a profitszerzés,
hanem tudásuk és szakmai felkészültségük
legjavának átadása a diákok számára, elérhetõ
áron.
A szervezet alapkoncepciója a „minõség a profit
elõtt”, ami a képzés struktúráján túl a diákok
számára biztosított széles körû választási
lehetõségekben is megnyilvánul. A tanfolyamra

jelentkezõ hallgatók eldönthetik, hogy az öt
alapító iskola közül melyik helyszínen és milyen
idõpontban (hétköznap délután, vagy szombat
délelõtt) kívánnak részt venni az oktatáson. A
„klasszikus” érettségi tantárgyakon túl tanfolyam
indul francia, olasz, spanyol, orosz, latin, kémia,
földrajz, informatika, rajz és vizuális kultúra,
filozófia, valamint mûvészettörténet tárgyakból
is. A kis csoportokban történõ oktatás
személyessé és hatékonnyá teszi a közös munkát
tanár és diák között.
A szervezõk még várják a diákok jelentkezését,
de az évfolyamok keretlétszámai folyamatosan
telítõdnek. További információkért érdeklõdni és
a képzésekre jelentkezni lehet a
www.matura.suli.hu internetes oldalon, továbbá
a (20) 552 6332-es hivatali telefonszámon. Elõre
a sikeres érettségi útján!

HASZNÁLHATÓ TUDÁSSAL,
ne pénztárcával készülj az érettségire!

MONORI ESEMÉNYEI ÉS MÁRMONORI ESEMÉNYEI ÉS MÁRMONORI ESEMÉNYEI ÉS MÁRMONORI ESEMÉNYEI ÉS MÁRMONORI ESEMÉNYEI ÉS MÁRTÍRJTÍRJTÍRJTÍRJTÍRJAIAIAIAIAI
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Tóth Anikó – Dénes László,
Mészáros Ágnes – Bus András.

Markovics Lajosné, Böjtös Etelka, Nagy Miklós,
Lehoczki János, Negyedi Józsefné Futó Julianna,
Pokornyik Ferenc Lászlóné Antal Lidia.

ÁLLAMPOLGÁRI ESKÜT TETT:
Nagy Etelka

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretett halottunk fiam,

Nagy Zoltán (28)
temetésén részt vettek, elkísérték utolsó
útjára, sírjára virágot, koszorút helyeztek,
mély fájdalmunkban együttérzésüket fejezték
ki.

Szabó Panni és a gyászoló család

Köszönetet szeretnénk mondani azoknak, akik
férjem

Nagy Miklós
temetésén részt vettek, és sírjára virágot
hozta.
Külön köszönetet mondunk dr. Burzuk Valéria
odaadó munkájáért.

A gyászoló család

Monor község csatlakozása a nemzeti ellenálláshoz II.
Szeptemberi lapszámunkban röviden ismertettük az 1904-6. közötti idõszak országos

eseményeit, amelyeknek közvetlen hatásuk jelentkezett Monoron is. A képviselõ-testület
csatlakozott a 65-ös bizottság ellenállási mozgalmához. Ennek idõrendi fejleményeit adom
közre Monor község képviselõ-testületi jegyzõkönyvei és a Monorkerületi Lapok korabeli
tudósításai közlésével.

1904. december 4.
„A Tisza István miniszterelnök és Percel képviselõházi elnök által november 18-án

kierõszakolt házszabály revízió ellen az egyesült ellenzék Monoron is rendezett tiltakozó
népgyûlést múlt vasárnap (nov.27.), melyre a központból Gabányi és Sümegi képviselõk
is lejöttek hozzánk. A mi népünk azonban már  –úgy látszik– kezdi megunni a nagy politika
csinálást, mert ha a közeli vidékrõl nem jöttek volna néhányan, és ha történetesen a ref.
templomból nem akkor jöttek volna ki a hívek, hát a szónokok beszélhettek volna
maguknak. A szónokok közül Szemere Huba és Benedek Antal lelkesítette fel szép
beszédben a hallgatókat, valamint igen tetszett Gabányinak a már tõle megszokott ötletes,
jó magyaros beszédje. A népgyûlés határozati javaslatot fogadott el, melyben az
alkotmánysértés ellen tiltakozik, a kormány eljárását elítéli  és bizalmat szavaz az egyesült
ellenzéknek.”

1905. január 1.
Az országgyûlés várhatóan január 4-én történik meg, de már megindultak a választási

mozgalmak. A monori kerület szabadelvû pártja Kégl János urat szándékozik felléptetni,
kinek van esélye.

1905. február 6.
A Függetlenségi Párt Szemere Huba gombai földbirtokost, a Szabadelvû Párt dr. Kégl

János monori ügyvédet jelölte.
1905.június 25. Megyegyûlés.

Vármegyénk törvényhatósági bizottsága rendes nyári közgyûlését e hó 19-20-21-én
tartotta meg. Az adminisztratív ügyek elõtt tárgyalták Heves, - Zemplén,- Arad- és Vas
vármegyék törvényhatóságának az alkotmányosság megvédését célzó átiratait, melyet a
gyûlés egyhangúlag elfogadott, s ezen kívül Kossuth Ferenc és Prónay Dezsõ báró
indítványára kimondotta, hogy az alkotmányellenes kormánynak újoncot nem ad, adót
nem szed, a már beszedett adókat a kormánynak ki nem adja. Hatvan tagú bizottságot is
választottak a vármegye törvényes ellenállásának szervezésére.

1905. június 30.
A koalíció fölhívásának aligha volt akkora hatása széles Magyarországon valahol, mint

itt nálunk Monoron. Mert a mi népünk annyira megy az adófizetés megtagadásával, hogy
nem csak az állami adók, de a megyei és községi adók fizetését is beszüntette, és teljesen
nyugodt lehet mindenki, hogy egyetlen közigazgatási tisztviselõnket sem fogja
fölfüggeszteni a kormány azért, hogy az önként befizetni akaró adózót visszautasította.

1905. augusztus 6.
PPSK vármegye aug. 10-én rendkívüli bizottsági közgyûlést tart, melynek

tárgysorozata: 1. Bizottsági leirat, mellyel az állami adók beszedése és az újoncok elõállítása
tárgyában hozott 923.számú törvényhatósági határozatot megsemmisíti. 2. A
belügyminiszternek az összes törvényhatósághoz kiadott Intõ Szózata a passzív rezisztencia
tárgyában. 3. A 65-ös jóléti bizottság elõterjesztése.

(Forrás: Monorkerületi Lapok 1904-5.)
1905. november 8. Községi testületi közgyûlés. 4. Napirend.   216-217.oldal
„Olvastatott a pestmegyei 65-ös bizottságnak 1905 évi szeptember 18-án tartott

ülésébõl kibocsátott felhívása.
Határozat.

A képviselõ testület a felhívást tudomásul veszi. A fogyasztási adóknak beszedését
továbbra is elrendeli, a befolyt pénzek azonban továbbra is a helybeli pénzintézeteknél
lesznek gyümölcsözõleg elhelyezendõk. A község mint erkölcsi testület tulajdonához
tartozó ingatlanok után 1905 évre esedékes állami adók összege a 65-ös bizottság felhívása
értelmében, annak rendelkezésére a Magyar általános takarékpénztárhoz lesz e czímen
beküldendõ. Ezen felül a lakosság hirdetmény útján szintén önkéntes befizetésekre lesz
felhívandó.” (Forrás:Monor község képviselõ-testület közgyûlési jegyzõkönyvei)

N.L.

KÖZLEMÉNYÉRÕL
SZINTE

VALAMENNYI
MONORI LAKOS

ÉRTESÜL!

A városban megjelenõ helyi lapok közül a
legnagyobb példányszámban hirdethet, és már a
www.monor.hu web-oldalon is olvashatják
hirdetését! A hirdetések, és más írások leadási
határideje, minden hónap 15. napja.

1/4 oldal 14.000 Ft
1/8 oldal 7.000 Ft
1/16 oldal 3.500 Ft
apróhirdetés: 35 Ft/szó

A hirdetési árak az ÁFA-t is tartalmazzák!
Munkatársunk készséggel áll rendelkezésére:

Nagy Lajosné
Polgármesteri Hivatal 2200 Monor,  Kossuth L.
u. 78-80.112-es iroda.

Tel.: 29/412-215/159-es mellék,
mobil:06(20)479-8317

e-mail: nlajosne monor.hu
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MONORI SPORMONORI SPORMONORI SPORMONORI SPORMONORI SPORT HÍREKT HÍREKT HÍREKT HÍREKT HÍREK
Labdarúgás: NBIII-(felnõtt)
mondhatni elég nagy porszem került
felnõtt csapatunk gépezetébe, a csapat

képtelen nyerni, sorozatban nyolc
mérkõzést veszített el, és most már a bajnoki cím
helyett sajnos a kiesés ellen küzd. Eredményeik:
Monor- Algyõ 1-2, Gyula- Monor 3-1, Monor-
Mezõtúr 1-2, Hódmezõváserhely- Monor 5-1,
Cegléd- Monor 1-0. Csapatunk 10 forduló után a 11.
helyen áll 8 ponttal. A kupában 1000 nézõ elõtt pedig
az NBI-es Honvéddal szemben maradt alul 6-2
arányban. A hátralévõ fordulókban pontokat kell
szerezni a gárdának, mert nagyon nehéz tavasz
várhat rá. Novemberben egyetlen mérkõzés lesz
már 2006. 11. 04. 13,30 Monor - Szarvas.
Ifjúságiak: U19: Százhalombatta - Monor1-0,
Monor- Taksony 8-0. Gólszerzõink: Bokros Bálint
4, Németh Keve 2, Papp Zoltán, Cselõtei Erik. Paks-
Monor 5-0, Monor- Tököl 0-1, Monor- ESMTK 3-
2. A csapat 10 forduló után a 8. helyen áll 12 ponttal.
U17: Százhalombatta- Monor 10-1, Monor- Taksony
3-1. Gólszerzõink: Paput Róbert 2; Rajna Zoltán (a
találkozón, Paput Norbert a 22. másodpercben
szerzett vezetést(!), a Tökölnek pedig mester-
négyest rúgott), Paks- Monor 4-0, Monor- Tököl
10-0. Gólszerzõink: Paput 4, Szemõk 2, Kürtösi 2,
Szente, Fekete. Monor- ESMTK 0-1. A csapat 10
forduló után 6. 15 ponttal. 2006. 11. 05. 10 és 12 óra
Szent István - Monor SE 2006. 11. 12. 9 és 11 óra
Monor SE - Nagykáta.
Kevés szó esett eddig a BLASZ ’93-as A-csoporttal
megegyezõ korosztályú MSE-csapat tagjairól, akiket
Jockey fiai mellett tavaly B-csapatként neveztünk
meg. Idén körzetiként indultak, és két hetente
vívnak csatákat a környéken, az ide sorolt csapa-
tokkal 3 meccses rendszerben. Eddig 3 fordulón
vannak túl, mindegyikrõl beszámoltunk. Viszont
adósok vagyunk egy nagyon fontos felsorolással,
hisz csapatunk tagjait még nem ismertettük ezen
az oldalon: Németh Nikolasz, Silberer Richárd,
Nádosi Gergõ, Zsíros Márton, Kupai Dániel, Papp
Gergõ, Zákó Martin, Tokai Richárd, Pintea Dániel,
Nyitrai Ádám, Seres Gábor, Oláh Gábor, Varga
Attila(kapus), Kurucz Márton, Burián Áron,
Klement Richárd. Edzõjük: Földesi Zoltán. A
játékos-keretet kiegészítik még alkalmanként Csõke
István, és Árvai Zoltán focistái ha éppen szükséges,
és nincs az alapcsapatuknál elfoglaltságuk. Eddig
nagyon szép teljesítményt nyújtottak: 6 mérkõzésen
5 gyõzelem és 1 döntetlen a mérlegük.
A serdülõ és gyerek mérkõzések eredményei:
BLASZ, ’94., A- csoport, RTK-Monor: 0-3 BLASZ
’94. A-csoport, 4. forduló: ESMTK- Monor: 0-15
Gólszerzõink: Magyar Bence 3, Bencsik Roland 3,
Medgyes Zoltán 2, Molnár Ákos 2, Kovalecz Márk,
Czövek Roland, Gál Martin, Fazekas Krisztián,
Fazekas Richárd.
BLASZ ’93. A- csoport, 4. forduló: Monor - II. ker.
UFC Pénzügyõr: 1-0. Gólszerzõnk: Magyar Gergõ.
U13, Körzeti Bajnokság: Monor- Gyömrõ: 1-1.
Gólszerzõnk: Seres Gábor. Gyömrõ- Erõs (Irsa) FC:
5-0,Monor- Erõs FC: 4-0. Gólszerzõink: Zsíros
Márton, Kupai Dániel, Zákó Martin, Sirberer
Richárd.
BLASZ ’94: Csõke István „fiai” Halásztelekre
látogattak, és 3-2-re múlták felül a házigazdákat.
Góljainkat Farkas Krisztián 2, és Magyar Bence
szerezték. Ezzel a sikerrel a csapat a tabella ezüstös
dobogóját foglalja el.
BLASZ ’93. A-csoport: Nagykáta - Monor: 0-1.
Gólszerzõnk: Magyar Gergõ.
Körzeti U13: Cegléd - Monor: 1-2 MSE- gólszerzõ:

Németh Niko 2, Monor - Mende: 5-0, MSE-
gólszerzõk: Kupai 2, Sirberer, Németh, Papp.
Szuperkupa Tápiószecsõn. Rangos labdarúgó-
utánpótlástornát rendeztek szeptember 23-án,
szombaton Tápiószecsõn. Az 1999-es korosztályban
hét csapat mérte össze tudását körmérkõzéses
rendszerben. A rendezvényre olyan együtteseket
hívtak meg a szervezõk, amelyek korábban már
valahol torna, vagy kupagyõztesek voltak, ezért is
lett e viadal Tápiószecsõ Szuperkupa néven meghir-
detve. A végeredmény: 1. UTE, 2. Ferencváros „A”,
3. Monor SE, 4. Tápiószecsõ FC, 5. Goldball ‘94,
FC, 6. Debreceni OFS, 7. Ferencváros „B”.
Különdíjak: A legjobb védõjátékos, Molnár Krisztián
,Ferencváros „A”. A legjobb mezõnyjátékos,
Palincsár Martin UTE, és Erdélyi Botond Monor
SE. A torna gólkirálya, Ficsor Márk Tápiószecsõ FC.

Kosárlabda:
Pest Megye, nõi kosárlabda, 1. forduló: Szomor-
Zsámbék - Monor SE: 41-79 Szomor, Városi
sportcsarnok, 30 nézõ Monor SE: Kocsis Klára 4,
Kovács Bernadett 11, Németh Ágnes 12, Visinka
Marianna 12, Mészáros Andrea 18, Kovács Katalin,
Kocsis Ágnes 10/6, Szvitek Lászlóné 2, Rácz Hanna
10/6. Edzõ: Kecsmarik András.
Az elsõ mérkõzésen két új arc is feltûnt a Monornál,
a fiatal és tehetséges Rácz Hanna, aki a Csata és a
Montensi csapatában játszott. Szintén magasabb
osztályt is megjárt Visinka Marianna, illetve
visszatért szülés után Kovács Katalin, és sérülésébõl
felépült Kocsis Ágnes. A meccs 6, percig volt igazán
szoros ezután pazar játékkal nyertek a csajok.
2. forduló: A Monor volt jó “formában” Monor SE-
Vác Forma SE 57-41, Monor, Szterényi csarnok, 60
nézõ. Monor SE: Mészáros Andrea 7, Kocsis Klára
2, Kovács Bernadett 13, Németh Ágnes 16, Visinka
Marianna 8. Cserék: Rácz Hanna 8/3, Jámborné
Kécskei Ilona 2, Baki Beáta, Balku Zsoltné,
Magócsiné N. Katalin, Szvitek Lászlóné 2. Edzõ:
Kecsmarik András. Végig vezetve jó védekezésének
köszönhetõen nyert a remek hangulatú csarnokban
a Monor SE.
Novemberi mérkõzések: 2006. november 11.
(szombat) 9.00 Dabas – Monor SE (Városi
Sportcsarnok), 2006. november 20. (hétfõ) 18.30
Monor SE – Hernád SE (Monor, Szterényi csarnok),
2006. december 4. (hétfõ) 18.30 Monor SE – Monor
JAG (Monor, Szterényi csarnok).
Férfiak: Magyar Kupa, 3. forduló: Monor SE(NBII)-
Jászberény(NBI/B) 71-92, Monor, Szterényi csar-
nok, 50 nézõ. Monor SE: Stalter 6/6, Gajdos,
Klenczner-, Burján 4, Kovács 12/3, Kurucz 24/
9,Pataki 2, Sinka 1, Nagy 2, Oláh 4, Csuba 16/3. Edzõ:
Kecsmarik András. 14. percig vezetett csapatunk
ezután döntött a magasabb osztály rutinja.

Bajnoki mérkõzések, remek gyõzelmek!
NBII, Férfiak, A- csoport, 3. forduló- MAFC
Kosársuli-Monor SE 81-94. A sokkal esélyesebb
MAFC otthonában kitûnõ játékkal nyert a Monor, a
gyõzelmet a csapat Pataki Károlynak, a csapat-
társuknak ajánlotta születésnapjára. 4. forduló:
Monor SE- Malév Human Rent: 98-88, Monor,
Szterényi Sportcsarnok, 60 nézõ Monor: Stalter 3,
Gajdos, Burján 25/15, Kovács P. 22/3,CSuba 27/3.
Cserék: Klenczner-, Kurucz 16/6, Pataki 2, Sinka,
Nagy 3, Oláh. Edzõ: Kecsmarik András.
Remek hangulat fogadta a csapatokat a B középnek
köszönhetõen. A nézõk szárnyakat adtak
vágyaiknak, és belehajtották fiaikat a gyõzelembe.
A fiúk novemberi mérkõzései: 2006. 11. 04.  14:30
VSTR Hungária - Monor SE (Bercsényi Miklós
Szakközépiskola 1106 Budapest, Maglódi út 4.),

2006. 11. 10. (péntek)  18:45 Monori SE - Budafoki
KK/A (Monor, Szterényi csarnok), 2006. 11. 15
(szerda)18:45 Monori SE – Corvinus (Monor,
Szterényi csarnok), 2006. 11. 22 (szerda),18:45
Közgáz-Monor SE (Közgáz terem 1092 Budapest,
Kinizsi u. 1-7.), 2006. 11. 24. (péntek), 18:45 Monori
SE - Salgótarjáni Beszterce KK (Monor, Szterényi
csarnok).
A X. Pest megyei utcai kosárlabda bajnokság, 13.
forduló (Budapest) eredmények: Férfi(2): 2. Easy
Rider (Monor), Férfi(3): 2. Tesi óra Hõsei (Monor)
Férfi (4): 3. Husik (Monor), Vegyes: 3. MTE(Monor/
Budapest). Férfi 3 pontos dobóverseny: 1. Varga
István, Büntetõdobó-verseny: 1. Varga Zoltán. 14.
forduló: (Dunakeszi) eredmények: Férfi-nõi: 3.
Jóbarát (Monor), Férfi (2): 1. Easy Rider, Férfi 3: 1.
A tesi óra hõsei 3. Vízirájder (Monor), Férfi 3 pontos
dobóverseny: 1. Varga István,

Delfin hírek:
Legutóbbi versenyeredményünk: 2006. szeptember
24-én vasárnap, a minden évben megrendezendõ
SYNUS kupán két versenyzõnk vett részt.
Legnagyobb örömünkre mindketten dobogós helyen
végeztek. Micsu Katrin az elõírt gyakorlatok I-es
kategóriájában ezüstérmes, míg Molnár Rebeka
ugyanebben a kategóriában bronzérmes lett.
Szeretnénk ezen oldal hasábjain kihasználni a
lehetõséget, és felhívni minden 6-12 éves leány
figyelmét, hogy a monori DELFIN SC. felvételt
hirdet! Aki kedvet érez a szinkronúszáshoz, jelent-
kezhet tagjaink sorába. Edzések megtekinthetõk
hétfõn és szerdán 16-19 óra, valamit szombaton 7,30
és 10 óra között, a monori uszodában. Részletes
információ: Dr. Szõke Zsuzsanna vezetõedzõtõl
kérhetõ a 06-30-953-7197-es telefonszámon
Birkózás: A Kenéz Béla Emlékverseny 2006. évi,
Ifjúsági kötöttfogású Birkózó Országos Bajnokság.
Monor SE színeit három tehetséges fiatal
képviselte: Balatoni Mátyás, Figur Gábor és Toman
Bence. (mérkõzés lapzártával egyidõben eredmény
jövõ havi számunkban)
Tenisz: Városi házibajnokság  végeredménye: Lány
16 (éves): 1. Bernula Nóra  9 pont, 2. Antal Laura
6p, 3. Achátz Aliz 5p. Fiú 16 (éves): 1. Poncz Lajos
21 p, 2. Poncz Róbert 16p. 3. Juhász Márton 16 pont.
Lány 14 (éves): 1. Kovács Réka 35 p, 2. Burján Vera
18p, 3. Kispál Szimoneta 12 p. Fiú 14 (éves): 1.
Szanyi Krisztián 17p, 2. Mészáros Márk 10 p. Lány
12 (éves): 1. Hajdú Eufrozina 15 p, 2. Tuskán Kitti
6p. Fiú 12 (éves): 1. Szanyi Tamás 13p, 2. Orbán
István 4p, 3. Pölös Péter 2p. Lány 10 (éves): 1. Guth
Krisztina 17p, 2. Bajári Boglárka 7 p. Fiú 10 (éves):
1. Schrem Olivér 21p, 2. Városi Ferenc 18p, 3.
Hevesi Gergõ 5p.
Felnõtt amatõr bajnokság: 1. Szabó Balázs, 2.
Adorján András, 3. Záray Emil. Férfiak OBIII- Bérc
SE- Monor SE 5-4, a 7. helyen zárt, és nem esett ki
csapatunk, aki a legsportszerûbb csapat díját is
megérdemli, hiszen Bérc ellen 0-9 helyett (mivel
csak 3 játékosa volt a hazaiaknak) lejátszották a mér-
kõzést. Bár kikaptunk, sportemberi magatartásból
jelesre vizsgázott a gárda. Elkészült a legfrissebb
országos veterán magyar ranglista, ahol nagyon szép
helyeket foglalnak el versenyzõink, nekik külön
dicséret: Hölgy (45) 18. Orosz Mária. Férfi: (35) 11.
Piladelfi Zsolt, (45) 25. Erdõ Endre, (60) 33. Adorján
András. Minden versenyzõnek nagyon sok sikert!
Hajrá Monor!
Amerikai foci, a Monor SE új szakosztálya: alakul
már az amerikai football csapat! Akit érdekel az
edzések kedden és csütörtökön 18:00-tól a pályán!

Sport rovatot összeállította:
Szedlák Csilla és Szalai Zsolt
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Német példa alapján a Monori Polgárvédelmi
Kirendeltség „túlélõ” tábort szervezett 10-14
éves diákok számára. A tábor célja a gyermekek
katasztrófa-helyzetekre való felkészítése,
illetve ezeknek a megelõzésének elsajátítása. A
gyermekek túlnyomó többségének mindez már
nem volt újdonság, hiszen valamennyien szép
eredménnyel szerepeltek a Monorierdõn meg-
rendezett polgári védelmi versenyen. Szerettük
volna azonban elmélyíteni a veszélyhelyzeti
ismereteiket. A gyerekek elszakadván az otthon
melegétõl, a szülõk féltõ szeretetétõl és gondos-
kodástól, kissé megszeppenve indultak a táborba,
de félelmeiket félretéve fantasztikusan
könnyedén „vették” a rájuk váró akadályokat.
Mindezekben segítséget nyújtott nekik az õket
elkísérõ 6 felnõtt vezetõ és a két ifjúsági vezetõ.

Táborunknak változatos programja volt, nem
volt idõnk unatkozni. Volt többek között
városismereti helyzet-felismerési gyakorlat,
ahol a gyermekeknek önállóan kellett különbözõ
intézményeket megtalálniuk, és  arról a megadott
kérdése választ  adni. A játék lényege mégis az
volt, hogy csak a saját ismereteikre, tájékozodó-
képességükre hagyatkozva egyedül is boldo-
guljanak. Tartottunk tereptant, amelyen a
megtanulhattuk, hogyan jutnak ki az erdõbõl, ha
eltévedünk. Részt vettünk vízimentési gyakor-
laton, melyet a helyi, Oázis Fitness Centrumban
tartottak a gyáli Poszeidon Speciális Mentõ-
szervezet tagjai. Itt a gyerekek kipróbálhatták a
mentõmellényeket és különbözõ mentõesz-
közöket, mentési módokat. Monori cserkészek
tartottak elõadást, mely alatt megismerhettük a
kirándulások veszélyeit és a veszélyek
megelõzését. Megtanulhattuk, hogy mit vigyünk
magukkal, és mit nem a kirándulásokra, hogyan
állíthatjuk fel könnyen és gyorsan a sátrakat. A
tábotûzrakás fortélyait is elsajátítottuk. Felkészí-
tettek minket a hétköznapi élet veszélyeinek
elhárítására,  megelõzésére is. A gyerekek
kedvenc programja a szigetszentmiklósi tûzoltó-
ság megtekintése volt, ahol nagy lelkesedéssel

tettük fel a tûzoltó õrmes-
ternek a témával kapcsolatos
kérdéseinket.

A táborlakók a konyhai
szolgálatuk keretében
segítettek az étkezések elõ-
készítésében és a mosoga-
tásban. A táborban résztvevõk
be voltak osztva tábori
õrségre és éjjeliõrségre is,
ahol kiválóan teljesítették a
feladatokat, még egy
besurranó betörõbandát is
sikerült megriasztaniuk.
Kézmûves foglakozást is
tartottunk, melynek keretén
belül mindneki elkészítette a
saját díszes bemutató lapját,

zsugorka technikával medált is készíthetett. Este
a vacsora után szívesen ültünk össze megbeszélni

A TÚLÉLÉST TA TÚLÉLÉST TA TÚLÉLÉST TA TÚLÉLÉST TA TÚLÉLÉST TANULNUNK KELL…ANULNUNK KELL…ANULNUNK KELL…ANULNUNK KELL…ANULNUNK KELL…
Monori diákok a szigetszentmiklósi „Túlélõ” táborban

a nap történéseit szépségeit és hátrányait.
Táborunk végére egy összetartó közösség alakult
ki, akik akkor és ott segítették egymást, ahol csak
szükség volt rá. A legnagyobb szó pedig az volt,
ami tulajdonképpen táborunk lényegegét is
kifejezi, hogy megtanultuk mit jelent a bajban az
összefogás, a közösségi munka.

Ezúton is köszönjük a szponzoroknak a
támogatást, hiszen nélkülük nem jöhetett volna
létre ez a tábor:

Gyömrõért Alapítvány, Lehoczki László
Spider Mentõcsoport, Monor Város Polgári
Védelemi Kirendeltség,

Oázis Fitness Centrum, Pest Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Polgári
Védelmi Szövetség, Poszeidon Speciális
Mentõcsoport, Sulibolt Maglód)

Antós Péter és Veres Violetta
 polgári védelmi ifi-vezetõ

A Magyar Olvasótársaság kezdeményezésére
szeptember 30-át, Benedek Elek születésnapját
a népmese napjaként tiszteljük.

2006-ban a Monori Városi Könyvtár is
csatlakozott – a felhívás értelmében – mindazokhoz,
akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a
mesékben élõ bölcsesség továbbhagyományozódása.

A könyvtárunkban szervezett program
központi gondolata a következõ volt. Õseinktõl
kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de
mintha egyre gyakrabban tétlenül néznénk ennek
hátrébbszorulását, elfelejtését. Vegyük birtokba,
ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább
az eleinktõl kapott, élethosszig érvényes, érté-
kes, unokáink számára is feltétlenül megõrzendõ,
mesebeli kincseket.

A programunk egyik célja volt, hogy e napon
minden gyermek legalább egy népmesét
tarisznyájába tegyen. Házilag készítettük el a
gyerekek körében tetszést aratott tarisznyát,
amelyben a mese mellett só, kevéske föld, és
hamubasült pogácsa is volt. Az utóbbi a Panning
pékség önzetlen ajándéka.

Honnan gyûjtöttük a meséket? Lehetett
volna könyvtári állományunk szép kínálatából.
Ám mi meseírásra kértük a monori kisdiákokat.
Örömünkre szolgált, hogy mintegy 30 mese
érkezett be, amelyeket
egy füzetbe gyûjtöttük
össze, és adtuk át az
„alkotóknak”.

A ragyogó mun-
kákból kiemelnénk és
idéznénk a Kossuth
iskola 6.a osztályos
tanulója, Fekete Fanni
meserészletét:

„Hol volt hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú,
aki az édesanyjával egy szép nyári napon kiment
a piacra vásárolni. Ahogy bámészkodott a kisfiú,
akit Dávidnak hívtak, megakadt a szeme a
játékboltos standján, mert megpillantott egy
focilabda formájú különleges órát. Kérlelni kezdte
az anyukáját:
- Légy szíves vedd meg azt az órát, anyu!
Dávid édesanyja elõször megrázta a fejét:
- Sietünk haza, most nem érek rá órát vásárolni.
De a kisfiú olyan kérlelõen nézett rá, ráadásul az
árus is bíztatta:
- Vegye meg a kisfiúnak, úgysem drága.
Dávid édesanyja végül megvette az órát.
- És a pontos idõt is mutatja? – kérdezte az
árustól.
Az árus, akinek egyébként hosszú lila ruhája volt,
mosolygott.
- Ez az óra mindig annyi idõ mutat, mint szeretné
– mondta titokzatosan.
Miután Dávid anyukája kifizette az órát, kisfiával
elindult hazafelé. A fiú visszapillantott az idõs
férfira, aki még mindig mosolygott. Volt valami
különleges a tekintetében.. És a ruhája.. Mint egy
varázslónak…”

Knakál Józsefné, Surmanné Megyeri
Erzsébet gyermekkönyvtárosok
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MEGNYÍLT
ALEXA gyermekbirodalom

Állandóan bõvülõ, színvonalas árukészlettel „Olcsótól a Drágáig”,
várjuk kedves vásárlóinkat! Olasz márkák: Dodipetto, Bambibell

A szórólap felmutatójának egyszeri 10%-os kedvezmény!
Nyitva tartás:

H-P: 9,00 – 17,00
Szo.: 9,00 – 13,00

2200 Monor, Ady Endre u, 43.


