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Bizonyára nem vagyok egyedül azzal, hogy a
monori fõtéren nap mint nap megfordulva érdek-
lõdve figyeltem azt a közel egy évig tartó mozgo-
lódást, mely a Vigadó épülete körül folyt.

A tõsgyökeres monoriak arról számolnak be,
hogy az épületben mulattak hajdanán nagyapáik,
hiszen régen – ahogy azt a neve is bizonyítja -
bálokat, különbözõ zenés, kulturális rendez-
vényeket tartottak itt. Aztán, ahogy az lenni
szokott, az épület lassan elvesztette eredeti
rendeltetését, egyre ritkábban használták a
kulturált szórakozás helyszínéül, végül amikor én
magam több mint tizenhét éve Monorra költözt-
em, már csak fagyizó mûködött benne.
Hamarosan végleg bezárták az épületet, átadva a
galamboknak és az apróbb rágcsálóknak lakhelyül.
A város talán legszebb épülete éveken keresztül
ott állt üresen, kihasználatlanul, ezért állapota
jelentõs mértékben leromlott. Jelenléte nemhogy
javította volna Monor városképét, hanem esztéti-

kailag igen szomorú látványt nyújtott. Állapota
tanúbizonysága volt egy régi, immár végleg letûnt
kornak, és legfeljebb már csak nagyszüleinkben
idézhetett föl kellemes emlékeket.

Aztán néhány évvel ezelõtt egy mûvészeteket
támogató vállalkozó gondolt egy merészet, és az
épület alsó részét felújította, gyönyörûen faragott
bútorokkal rendezte be, a környékünkön egyedül-
álló mûvész éttermet és galériát alakítva ki benne.
A célkitûzés az volt, hogy a Monoron nem túl
pezsgõ kulturális életet föltámassza csipkerózsika-
álmából, és helyet, lehetõséget adjon a környé-
künkön élõ mûvészeknek a bemutatkozáshoz,
kiállításokhoz. A fogadtatás vegyes volt: a lakosok
egy szûk csoportja örült a megrendezett irodalmi
esteknek, író-olvasó találkozóknak, képzõ- és
iparmûvészeti kiállításoknak, így ezeket lelkesen
látogatta. Nagyobb számban voltak azonban azok,
akik amellett, hogy üdvözölve fogadták az új
kezdeményezést, az ilyen „mûvészieskedésbõl”
köszönték szépen, nem kértek, és szabadidejük
eltöltésére inkább valamilyen „lazább” helyet
választottak. Hogy kinek a hibája volt: a vállalkozó
kedvû étterem- és galériavezetõnek, aki talán a
helyi viszonyokhoz képest túl magasra helyezte a
mércét, vagy a szkeptikus nagyközönségnek, aki
nem merte elhinni, hogy Monornak is lehet saját
kulturális élete – ennek igazságos eldöntésére nem
vállalkoznék. A végeredmény mindenesetre
ismert: többszöri újrakezdés és bérlõváltás, akiket

sajnos, de talán érthetõ módon nem a fentebb
mûvészi célok megvalósítása vezérelt, hanem az

anyagi profit. Gyorsétterem, salátabár, pizzéria,
fiatalok éjszakai szórakozóhelye – ez lett a
Vigadóból.

Mígnem körülbelül egy évvel ezelõtt Monor
Önkormányzata komoly munkálatokba kezdett:
ezúttal nem egy újabb étterem átépítés, hanem a
teljes épület rekonstrukciója volt a cél. A város,
részben pályázat útján, részben önerõbõl, teljesen
felújíttatta a Vigadó épületét, és ezzel együtt a
régi Mûvelõdési Házat. Az emeleten lévõ dísz-
termet hangversenyteremmé alakíttatta, hiszen
a szakemberek szerint a helyiség kivételesen jó
akusztikája lehetõvé teszi hangversenyek, elõadói

estek, kulturális események megrendezését. A
tervezések és munkálatok során figyeltek arra,
hogy a terem patinás jellegének megõrzése
mellett a mai kor ízlésvilágának is megfeleljen. A
terem legfõbb ékességét, a három hatalmas
üvegcsillárt egy iparmûvésszel terveztették meg,
de a kárpitozott székek, a hatalmas függönyök
színvilágában és stílusában is tökéletes összhangot
alkotnak. Az emeleten a díszterem mellett oktató-
és tanácskozótermeket alakítottak ki, továbbá itt
kapnak irodákat a különbözõ civil szervezetek. A
kétszáz férõhelyes díszterem egyúttal átveszi a
már kissé régimódi házasságkötõ terem szerepét,

ELKÉSZÜLT A VIGADÓ
így Monor jegyespárjai most már az esemény
ünnepélyességéhez méltó helyen esküdhetnek
örök hûséget egymásnak. A földszint kisebbik
helyiségében hamarosan internet kávézó nyílik.

A munkálatok befejezését kettõs megnyitóval
ünnepelték, fölavatva és kipróbálva a város legújabb
büszkeségét. Az elsõ, zártkörû rendezvényen
többek között a város vezetõi, intézmények igaz-
gatói, civil szervezetek képviselõi vettek részt,
mely eseményt a MÁV szimfonikusainak elõadása
tette emlékezetessé. A következõ napon Monor
városának lakói elõtt is megnyíltak a Vigadó kapui:
az Operaház Filharmonikusainak hangversenyében
gyönyörködhetett a nagyközönség. Aki szemé-
lyesen nem tudott részt venni a megnyitón, az
sem maradt le semmirõl, hiszen mindkét nap
eseményérõl összefoglalót tekinthettek meg a
Gemini Televízióban.

A végeredményt látva úgy gondolom, Monor
ismét egy nagy lépést tett elõre annak érdekében,
hogy a város ne csak alvóhelyül szolgáljon az itt
lakók számára, hanem szívesen éljen itt mindenki,
aki a fõváros forgatagából elkívánkozik, de
szabadidejét mégis értékesen szeretné eltölteni.

Péter Renáta

A TA TA TA TA TARARARARARTTTTTALALALALALOMBÓLOMBÓLOMBÓLOMBÓLOMBÓL

A város egyházi vezetõi megáldották az
épületet Pogácsás Tibor polgármester avató beszédet

mondott

A díszterem elõtti folyosó

Ülésezett a képviselõ-testület

Elfogadták a 3 éves gazdasági programot,

ami folytatja a városépítést, amit 1998-ban

megkezdtek.

Tûzgyújtási tilalom

Mindennemû tûzgyújtás, beleértve a parlag

és gazégetést tilos!

Parádés nyugdíjas kulturális

találkozó Monoron

Már V. alkalommal rendezték meg június 3-

án a találkozót.

Városi gyereknap

Sport bemutatók, világbajnok ugráló-

kötelesek, Ricsi bohóc, táncbemutató,

arcfestés pónilovaglás stb. várta a kicsiket

és nagyokat.

Pedagógusnap

Június 1-jén pedagógusnapi ünnepség volt a

Városházán.

Tekerõ és kavaró

Az erõpróba során „letekert” kalóriákat a

strázsa-hegyi pincékben készült finom-

ságokkal lehetett pótolni.

Monori sporthírek

Sportolóink minden szakosztályban meg-

állják a helyüket.
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-TESTÜLETTESTÜLETTESTÜLETTESTÜLETTESTÜLET
Június 21-én, igen meleg napon kezdte ülését

a képviselõ-testület. Az SZMSZ szerint elsõ napi-
rend az interpellációk voltak. Ketten tolmácsolták
a lakosság észrevételét, kérését.

INTERPELLÁCIÓK

Darázsi Kálmán képviselõ: Több lakos
panaszkodott, hogy tele van kutyákkal és
kutyapiszokkal a Kistói úti játszótér. Köztudott,
hogy ezzel veszélyeztetik a gyermekek egész-
ségét. Kéri, hogy mielõbb tegyenek intézkedé-
seket, hogy a játszótér területérõl és környékérõl
tiltsák ki a kutyákat.

Sinkovicz László képviselõ: Az Ady Endre és
Kazinczy utca sarkán nem régen volt vízvezeték
feltárás. A helyreállított aszfalt megsüllyedt,
eléggé veszélyessé vált az ott közlekedõk számára.
Kéri, hogy a KÖVÁL Zrt. javítsa ki.

Kéri továbbá a képviselõ-testületet, hogy a
Civil és Kulturális Központ üzemeltetõje õsszel,
az önkormányzat részérõl is rendezzen egy
ünnepséget a vasúton túli, immár 100 esztendõs
telep és a kistemplom tiszteletére. Az egyházak
június végén tartanak egy megemlékezést, de
véleménye szerint az önkormányzatnak is
méltóképpen meg kellene emlékezni errõl az
évfordulóról.

Pogácsás Tibor polgármester: Mindkét
interpellációra írásban fognak válaszolni.

RENDELETEK

Hatályon kívül helyezte a képviselõ-testület a
családi események szertartásaira igényelhetõ
szolgáltatásokról és annak díjairól szóló helyi
rendeletet. Erre azért volt szükség, mert elavult
volt, már nagyon régen nem voltak módosítva a
díjtételek, de azért is döntöttek így, mivel ezt a
feladatot július 1-jétõl a Vigadó Kft. fogja ellátni. A
házasságkötések is a felújított Vigadóban lesznek
megtartva. Az új díjtételeket külön közöljük.

Az úgynevezett lakásrendeletet is módosította
a képviselõ-testület, de csak a hatályba lépésének
a dátumát.

BESZÁMOLÓK, TÁJÉKOZTATÓK

Döntöttek a Vigadó Kft. létrehozásával
kapcsolatos kérdésekben, így jóváhagyták többek
között a Kft. alapító okiratát, megkötötték a
közmûvelõdési megállapodást, elfogadták a Kft.
üzleti tervét, és a családi események díjtételeit.

A képviselõ-testület elfogadta a 2007. II. félévi
munkatervét. Minden hónapban elõre tájékoz-
tatjuk - szokás szerint - olvasóinkat a következõ
hónap napirendjeirõl, és testület ülésének
idõpontjáról.

Az augusztus 20-i rendezvény megszerve-
zésével és lebonyolításával a testület a Mûvelõdési
Házat bízta meg. A rendezvény helyszíne a Fõ tér
lesz, és – az eddigiektõl eltérõen – nem egész
napos, hanem 18,00-tól 22,00 óráig fog tartani.
Tûzijáték természetesen lesz, ezzel zárul az
ünnepség.

A megválasztott önkormányzatnak hat
hónapon belül el kell készítenie 3 éves gazdasági
programját. Egy fordulóban már tárgyalta a
képviselõ-testület. Az anyag elõkészítésében részt
vett valamennyi bizottság. A képviselõ-testület
az elõzõekben úgy döntött, hogy célszerû az
akciótervvel együtt a gazdasági programot
elfogadni. Az akcióterv még késik, de a fõ vonalai
már látszanak. Pogácsás Tibor polgármester a
következõ szóbeli kiegészítést tette a napirend
kapcsán: „Jelentõs észrevétel az eltelt idõszakban
a gazdasági programhoz nem érkezett. A gazdasági
program folytatja azt a megkezdett városépítési
programot, amit 1998-99-ben elkezdtek. Monor
olyan versenyben van a környezõ településekkel,
amely verseny még nem dõlt el. A városnak el
kell érni azokat a gazdálkodási szinteket, amelyet
a környezõ települések elérnek. Természeti
adottsága Monornak nem olyan, hogy vonzza a
lakókat. A középosztály, középsõ rétege települjön
be elsõsorban, ez a cél, ezért a közszolgáltatásokat
és a közösségi tereket is így kell fejleszteni. A
gazdasági programban leírtaknak megfelelõen a
képviselõ-testületnek át kell gondolni a zártker-
tekkel, a Strázsa-heggyel és a pincékkel
kapcsolatos fejlesztési feladatát. Zártkerteket csak

úgy engedjenek beépíteni, hogy azok
mezõgazdasági célt szolgáljanak. A zártkertekben
szociális célú, nem túl színvonalas építmények is
megjelentek.

Az a cél, hogy a Strázsa-hegyen a szõlõ kultúrát
segítsék elõ azzal, hogy a zártkertekben csak a
mezõgazdasági termelést engedélyezzék. A
következõ évi szabályozási terv módosításánál ezt
felül kell vizsgálni, hogy a zártkerti rész egy
felértékelõdött tendenciát magába foglaló rész
legyen. A 3 éve múlva elkészülõ 4-es elkerülõ út
mellett kereskedelmi területek kialakítására van
szükség. Az elkövetkezendõ években el kell oda
jutni, hogy az önkormányzat és egy megfelelõ
tõkével rendelkezõ cég a város ipari célra kijelölt
területét gondozásba vegye, és mintegy katalizá-
torként közvetítsenek a jelenlegi tulajdonosok
között, a hatósági engedélyeztetéstõl kezdve az
önkormányzat és a magánszemélyek között. E
nélkül csupán, attól, hogy az önkormányzat
kijelölte a kereskedelmi gazdasági övezetet, ez
még magától nem megy, hiszen a tényleges kínálat
és a kereslet nem jelenik meg. Mindenképpen
egy külsõs szakértõ bevonásával látszik ez
megvalósíthatónak, elfogadhatónak.

A kormányzati intézkedések hatására az
iparûzési adóból az önkormányzat már annyit sem
kapott vissza, mint az ezt megelõzõ években. A
feladatokhoz nem rendelkeznek forrásokkal, hogy
egy ekkora intézményrendszert fenntartsanak.
Minden olyan lépést meg kell tenni, ami elõsegíti
azt, hogy a lehetõ legrövidebb idõn belül nagy
adófizetõk jelenhessenek meg a város területén.
Ezt az irányt kell tovább szorgalmazni, hogy az
emel-kedõ pályát kövesse a város. Fontosak a
közintézmények, de ha nem tudják megteremteni
a kiadások bevételi oldalát hosszú távon, ha a
közfeladatokhoz hozzá kell tenni pénzt, akkor hiába
mondják ki, hogy nagyon fontosak az intézmények.
A közvéleménykutatás is nagyjából ezeket az
észrevételeket igazolta vissza.”

A képviselõ-testület Monor Város Gazdasági
programját a 2007-2010-ig terjedõ idõszakra
elfogadta.

A VOLÁNBUSZ Zrt. tájékoztatta az önkor-
mányzatot, hogy a helyi autóbusz-közlekedés
üzemeltetése veszteséges, az év végéig elérheti
a 6 millió forintot is. Az önkormányzat nem
rendelkezik forrással a veszteség pótlására, ezért
úgy döntöttek, hogy a közszolgáltatási szerzõdést
az önkormányzat a VOLÁNBUSZ Zrt-vel fel-
bontja. A képviselõk hozzászólásukban elmondták,
hogy nincs kihasználva a helyi autóbuszjárat.

A továbbiakban lakás- és egyéb ingatlan-
ügyeket tárgyaltak meg.

Monor Városi Önkormányzat Képviselõ-
testülete megalkotta és kihirdeti az alábbi

rendeleteit:
14/2007. (VII. 1.) számú: A családi események
szertartásaira igényelhetõ szolgáltatásokról és
annak díjairól szóló 21/2001. (VII. 27.) számú helyi
rendelet hatályon kívül helyezése.
15/2007. (VII. 1.) számú: Az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére,
cseréjére, valamint elidegenítésére vonatkozó
szabályokról szóló 15/1996. (VII. 11.) számú helyi
rendeletet módosító 11/2007. (IV. 30.) számú helyi

A CSALÁDI ESEMÉNYEK SZERVEZÉSÉNEK DÍJTÉTELEI
Díszterem Elõadó terem

1. Terembérleti díj (max. egy óra) 15.000 Ft+ÁFA 8.000  Ft+ÁFA
(16 fõig az elõadóteremben ingyenes)
2. Technikus (nagyterem használata esetén kötelezõ) 5.000  Ft 5.000  Ft
3. Ügyeletes takarító (hétvégén) 3.000  Ft 2.000  Ft
4. Ünnepi mûsor szervezése (igény szerint)  versmondás, élõ zene 4.000  Ft/fõ
5. Lépcsõház, bejárat virágdíszítése (igény szerint) 10.000 Ft-tól
6. Asztali dísz (igény szerint) 3.000  Ft-tól
7. Szülõk, hozzátartozók köszöntéséhez csokor rendelése 3.000  Ft-tól
8. Fotós helyszínre rendelése (plusz a fényképek ára) 3.000 Ft
9. Videós helyszínre rendelése  (plusz a DVD ára, vágatlan anyaggal) 5.000 Ft
10. Pezsgõs koccintás (plusz igény szerinti pezsgõ ára) 200 Ft /fõ
11. Emléktárgyak eladása
- címeres monori emléklap+mappa 1.500  Ft
- anyakönyvi kivonat borító mappa 1.500 Ft
- emlékpohár (a.) kristály 3.500  Ft
(b.) sima 3.000  Ft
- gyertyagyújtás (+igény szerinti gyertyatartó+gyertya költsége) 500  Ft
- gyûrûtartó emléktárgy 4.500  Ft
12. Választás szerint gépzene (elõadóteremben, ha nem kérnek technikust) 1.000  Ft
13. Külsõ videós áramhasználati díja 500  Ft
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rendelet módosításáról.
A nyilvános ülések jegyzõkönyvei, valamint a

rendeletek teljes szövege a Városi Könyvtárban
az érdeklõdõk rendelkezésére áll. A képviselõ-
testület nyilvános ülésérõl a GEMINI TV minden
esetben felvételt készít, amelyet, az ülést követõ
szombaton a PÁTRIA TV csatornáján figyelemmel
kísérhetnek. Bõvült a tájékoztatási lehetõségünk,
így a rendeletek egységes szerkezetbe foglalt
szövege már olvasható és letölthetõ a www.monor.hu
honlapról. Itt egyéb fontos felhívásról, tájékoztatásról
is értesülhetnek.

Monor Városi Önkormányzat következõ
soros nyilvános ülését 2007. július 19-én
14,00 órai kezdettel tartja a Városházán.

Tervezett napirendi pontjai:
1.) Interpellációk.
2.) Monor Városi Önkormányzat közmûve-

lõdési feladatairól szóló 28/2000. (XII. 22.) helyi
rendelet módosítása.

3.) Önkormányzati közalapítványok (Segítõ
Támogató Közalapítvány, Monor és Környéke
Mentés Ügyéért Közalapítvány, Monor és
Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány)
kuratóriumainak beszámolója (az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcso-

lódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV.
törvény 1 § (2) bekezdés e.) pontja szerint).

4.) Az önkormányzati feladatok ellátásának
szervezésével kapcsolatos kérdések megtár-
gyalása.

5.) Az intézmények névhasználatának
felülvizsgálata a 31/2005 (XII. 22.) OM rendelet
alapján.

6.) Általános iskolák heti óraszámának és
álláskeretének meghatározása.

7.) A Kossuth Óvoda vezetõi álláshelyére
beérkezett pályázatok elbírálása.

8.) A Tesz- Vesz Óvoda vezetõi álláshelyére
beérkezett pályázatok elbírálása.

9.) Az Ökumenikus Általános Iskola vezetõi
álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása.

10.) Az Ökumenikus Általános Iskola
alapdokumentumainak módosítása a 265/2007. Kt.
határozat alapján.

11.) Városi ösztöndíjpályázatok elbírálása.
12.) Önerõs lakossági járdaépítések helyzete.
13.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
14.) Polgármesteri jelentés a két ülés közötti

fontosabb eseményekrõl és intézkedésekrõl,
valamint a lejárt határidejû testületi határozatok
végrehajtásáról.

Összeállította: Nagy Lajosné

A képviselõ-testület úgy határozott, hogy
a Strázsa önkormányzati újság szer-
kesztésére, kiadására pályázatot ír ki.
Több pályázat érkezett, és június 21-i
ülésén eldöntötte a testület melyik
pályázó nyert, így  júliustól már a nyertes
fogja készíteni a lapot.
Közel 15 évig – a lap megalakulásától -
szerkesztettem az újságot. Most meg-
köszönöm minden munkatársamnak a
segítséget, külön azoknak, akik a legne-
hezebb idõkben is kitartottak az újság
mellett, hogy a pénzhiány miatt ne
szûnjön meg. Név szerint senkit nem
említek, mert senkit nem szeretnék
kihagyni.
Köszönöm Kedves Olvasóinknak a
segítséget, az építõ kritikákat.

Nagy Lajosné

ELKÖSZÖN
A SZERKESZTÕ

Monor Város Önkormányzata, Monor,
Kossuth Lajos u.78-80. pályázat útján

értékesíti a kizárólagos tulajdonát képezõ
alábbi ingatlanait:

1. Monor, Batthyány u. 23. sz.  alatti, lakóház
és udvar megnevezésû ingatlan, melynek
legalacsonyabb igényelt vételára, egyben induló

ára: 7.200.000.-Ft
A monori 7314 hrsz-ú, 703 m2 területû ingatlanon
található egy 78 m2 alapterületû családi ház, mely
közlekedõ, fõzõfülke, étkezõ, 2,5  szoba, fürdõ-
szoba, speiz helyiségekbõl áll, + melléképület.

2. Monor, Kossuth L. u. 88/a. III. emelet 6. sz.
alatti társasházi lakás ingatlan, melynek legalacso-
nyabb igényelt vételára, egyben induló

ára: 12.500.000.-Ft
A monori 6754/A/21 hrsz-ú, 71,25 társasházi
albetét, amely elõszoba, 2,5 szoba, takarítószer
tároló, közlekedõ, WC, fürdõszoba, garderobe,
konyha, speiz helyiségekbõl áll.
Az ingatlanok elõzetes bejelentkezés esetén
munkaidõben bármikor megtekinthetõk.

Pályázati ajánlat benyújtásának módja,
helye és határideje:

Pályázati ajánlatokat zárt borítékban, 2007. július
12-én 12 óráig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal
központi iktatójában, LAKÁS PÁLYÁZAT
megjelöléssel. A pályázati ajánlatnak tartalmaznia
kell a pályázó személyi adatait, elérhetõségét,
milyen célra kívánja megvásárolni az ingatlant, az
általa ajánlott vételár összegét, és a pályázati bizto-
síték befizetésének igazolását.
Az ingatlan értékesítésére kiírt pályázat érvényes-
ségének feltétele a pályázati biztosíték nyújtása.

A biztosíték mértéke: az igényelt legalacsonyabb
vételár 1%-a. A biztosíték befizetésének igazolását
a pályázathoz mellékelni kell. Nyertes pályázat
esetén a pályázati biztosíték a vételárba beszámí-
tásra kerül. A biztosítás visszajár: a pályázati felhí-
vás visszavonása, az ajánlatok érvénytelenségének
megállapítása esetén, valamint akkor, ha az
önkormányzat nem a biztosíték befizetõjével köti
meg az adásvételi szerzõdést. Nem jár vissza a
befizetett biztosíték, ha az adásvételi szerzõdés
megkötésétõl a nyertesnek nyilvánított pályázó
visszalép.

A pályázat elbírálásának módja,
határideje:

A határidõre beérkezett pályázatokat a Polgár-
mesteri Hivatal értékeli, véleményezi, és az
illetékes bizottságok elõminõsítését követõen a
Képviselõ-testület a soron következõ ülésén
határozattal dönt a benyújtott pályázatok elfoga-
dásáról vagy elutasításáról. Egy ingatlanra
elfogadott kettõ, vagy több pályázat esetén árve-
rést kell tartani.

A pályázat eredményérõl történõ
tájékoztatás módja:

A Képviselõ-testület döntésérõl a Polgármesteri
Hivatal a pályázót a határozat megküldésével
értesíti.

Bõvebb felvilágosítás:
Monor Város Polgármesteri Hivatal (2200 Monor,
Kossuth L. u. 78-80.) Mûszaki  Irodáján  Bokros
Károlyné ügyintézõnél ügyfélfogadási idõben
személyesen, vagy telefonon a (29) 413-119/158-
as melléken.

PÁLPÁLPÁLPÁLPÁLYÁZAYÁZAYÁZAYÁZAYÁZATI KIÍRÁSTI KIÍRÁSTI KIÍRÁSTI KIÍRÁSTI KIÍRÁS
Mindennemû tûzgyújtás, beleértve a

parlag és gazégetést is,
2007. június 20-tól átmeneti idõre tilos!

Az utóbbi idõben a csapadékmentes és rend-
kívül meleg idõjárása miatt fokozottan megnõtt
az erdõk tûz általi veszélyeztetettsége.

A tûzesetek megelõzése érdekében az ország
teljes területén az erdõkben és az erdõterületek
határától számított 200 méteren belüli területen
– a kijelölt tûzrakó helyen is – valamint a közút- és
vasút menti fásításokban mindennemû tûzgyújtás,
beleértve a parlag és gazégetést is, 2007. június
20-tól átmeneti idõre tilos.

A vágástéri hulladék égetése az erdõben a
megelõzõ tûzvédelmi elõírások betartása mellett
a tilalom idõszakában is végezhetõ. Az égetést a
12/1997. (II. 26.) BM rendelet 7.§, továbbá (4)-(8)
bekezdéseiben foglalt megelõzõ tûzvédelmi
elõírások szigorú betartása mellett lehet csak
végrehajtani. Az égetésnél figyelembe kell továbbá
venni a 35/1996. (XII. 29.) BM rendelettel kiadott
Országos Tûzvédelmi Szabályzat tûzveszélyes
tevékenység végzésére vonatkozó követel-
ményeit is.

Kérjük a közúton és vasúton utazókat, hogy
égõ cigaretta csikket és dohánynemût ne dobjanak
ki a jármûvek ablakán, mert a kiszáradt árokparton,
vasúti töltések mellett keletkezõ tüzek sok eset-
ben közvetlenül erdõ- és mezõgazdasági terüle-
teket is veszélyeztetnek.

Felhívjuk továbbá az erdõben kirándulók,
valamint a mezõgazdasági területeken dolgozók
figyelmét arra, hogy égõ dohánynemût eldobni
nem szabad, azt minden esetben gondosan el kell
oltani. Aki a tûzvédelmi rendelkezéseket meg-
szegi, szabálysértést követ el.

A tilalom feloldására a fokozott tûzveszély
elmúltával, késõbbi idõpontban intézkedik a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisz-
térium.

TÛZGTÛZGTÛZGTÛZGTÛZGYÚJTÁSIYÚJTÁSIYÚJTÁSIYÚJTÁSIYÚJTÁSI
TILALOMTILALOMTILALOMTILALOMTILALOM

A Pest Megyei Kéményseprõ és Tüzeléstechnikai Kft. értesíti a lakosságot, hogy a 27/1996. (X.
30.) BM rendelet 3-7. §-a értelmében elõírt, a kötelezõ kéményseprõ ipari közszolgáltatás körébe
tartozó feladatokat Monor közigazgatási határain belül

2007. július 1-tõl december 31-ig
arcképes igazolvánnyal rendelkezõ dolgozóik látják el, akik díjat is szednek.

ÉRÉRÉRÉRÉRTESÍTÉSTESÍTÉSTESÍTÉSTESÍTÉSTESÍTÉS
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KÖLYÖK ÁLOM
Minõségi bébi és

gyermek ruházat
a születéstõl 10

éves korig, széles
választékban.

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

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!

START
Gépjármûvezetõ-képzõ

Kft., Monor, Széchenyi u. 8.
Intenzív KRESZ tanfolyamot indít:

2007. július 4-én 9,00 órakor.
Diákok figyelem! 2 hét a nyárból!

számítógépes felkészítés,
részletfizetési lehetõség,

díjmentes elsõsegélynyújtó tanfolyam.
Érd.: TABAC dohány, ajándék bolt, Monor, Deák F. u. 2.

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

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

Díszítse, öltöztesse lakását a

Stílus lakástextilbõl!
Akciós, kész  függönyök már

2.950 Ft-tól!
Dekorok, sötétítõk már

490 Ft-tól!
Monori Piactér, 29-417-042.

Mini szélerõmûvek, napkollektorok gyártása, megújuló
energiaforrások kutatása-fejlesztése.

Termál- és ivóvízkutak fúrása, tisztítása szivattyúk javítása.

Telefon:
06-20/450-1187

Beri Imre

tanácsadó, energia auditor

2200 Monor, Bocskai u. 2.
E-mail: bezia netelek.hu

HOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓ

 Posta 
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APRÓHIRDETÉSEK

Németh András kõmûves vállalkozó vállal kõmûves,
burkoló, tetõfedõmunkákat.

Tel.: 06-20-4534-831, Monor, Szélmalom u. 169.
***

Hûtõgépszerviz hétvégén is, nyugdíjasok kedvezmény,
akciós lakásklíma szerelés. Hibabejelentés ingyen hívható
zöldszámon: 06-80-625-625, 06-20-467-7693.

***
Bármilyen kõmûves munkát vállalok, korrekt áron

garanciával.
Telefon: 06-30-449-7783, 06-30-290-1180.

***
Eladó Monorierdõn, nyugodt környezetben 150 négyszögöl

telek kis házzal. Gáz, villany van, víz az udvarban. Irányár: 4,5
millió forint. Érdeklõdni: 06-30-2515-616, 06-30-530-4807.

***
Pszichológus Monoron. 06-30-476-4416

***
Alig használt sátras utánfutó, 1 év mûszaki vizsgával eladó!

Telefon: 06-20-454-3789
***

Festést, mázolást, tapétázást vállalok. Tel.: 06-20-438-9473.

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.

Tandíjmentes OKJ-s képzések a

KARRIER
SZAKKÉPZÕ ISKOLÁBAN

Gyömrõn induló képzések: (2230 Gyömrõ, Szabadság tér 2/b.)
- számítástechnikai
  szoftver-üzemeltetõ - önköltséges nyelvi kurzusok
- számítógép kezelõ (használó) - ECDL vizsga lehetõség
- rendszerinformatikus Felsõfokú képzések:
- multimédia fejlesztõ - médiatechnológus asszisztens
- gépíró szövegszerkesztõ - intézményi kommunikátor
- dajka - számviteli szakügyintézõ

Érdeklõdni: Telefon/fax: 29/331-231,
illetve 70/933-6300, 70/933-6301, 70/933-6302

Beiratkozás: 2007. június 29-30. 9,00-17,00 óráig Gyömrõ,
Szabadság tér 2/b.

MONORON A GIMNÁZIUMBAN INDULÓ
KÉPZÉSEK:

- számítástechnikai szoftver-üzemeltetõ (ECDL vizsga lehetõség)
- számítógép kezelõ (-használó)

Érdeklõdni lehet: Hajdu Ákosnál 06-70-933-6312
Beiratkozás: 2007. június 29. 9,00-18,00 óráig a monori

gimnáziumban.

Képzéseink tandíjmentesek, a képzéstõl függõen csak 15.000 – 35.000 Ft/
tanév (felsõfokú szakmák esetében 55.000 Ft/tanév) beiratkozási díjat kell
fizetni, mely tartalmazza egy 2 Gb-os UDB drive árát is! Tanulóinknak
diákigazolványt biztosítunk!

 TRANSZPORTBETON

      AKCIÓ !
    Kedvezményes transzportbeton akciót

  hirdetünk MONORI keverõüzemünkben,
   melynek során rendkívül kedvezõ áron

          juthat hozzá termékeinkhez.
SZOLGÁLTATÁSAINK:

  -segítünk a mennyiség pontos kiszámításában
   és a minõség kiválasztásában
  -megrendelését az Ön által kért idõpontokban
   házhoz szállítjuk
  -betonpumpát biztosítunk
 -próbakockát kérésére minõsítjük

Az árból engedünk, a minõségbõl nem!
 Pl. C10-32 KK  12170 helyett 9190 ft/m3

              Akciónk visszavonásig érvényes.

  KK KAVICS BETON Kft.

  Monori keverõüzem
 MONOR, Ady E. út 62.
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Csodálatosan szép napra ébredt Monor
lakossága június 3-án reggel. Izgatottan
gyülekeztek a nyugdíjas klubok tagjai a Kossuth
Lajos Általános Iskola elõtt. Várták az idesereglõ
vendégeiket, akik az ország különbözõ részeibõl
érkeznek majd, és õk fogják kalauzolni kedvesen
és szeretettel a városban vendégcsoportjaikat. A
vendégek az V. Monori Országos Nyugdíjas
Kulturális Találkozóra jönnek és az impozáns
Fesztiválcsarnokban mutatkoznak majd be, és
megmutatják,  hogy mire is képesek még ebben a
nyugdíjas korban is.

Jól szervezetten meg is érkeztek a fellépõk
és a látogatók, akiket a vasútállomáson Kovács
Imre vállalkozó autóbusza várta, és Turáni Mihály
gépkocsivezetõ szállította a Fõ térre, majd az Ilzer
Bajor Sörözõbe. A vendégek szállítását ellenszol-
gáltatás nélkül vállalták.

Városlátogatás után a fellépõ vendégeink
ebédelni mentek vezetõik kíséretében. Az egyik
csoport az ebédet Szõnyi János birkózó olimpiai
bajnokunknak a város közepén található Sport
vendéglõjében igen jutányos áron fogyaszthatta
el. A vendégek másik  csoportja viszont inkább a
Strázsa-hegyi pincefaluban választotta az ebédelési
lehetõséget. Czeglédi György és Csuzi László
pincegazdák örömmel várták visszatérõ vendé-
geiket, de az újakat is. A pincefaluban elköltött
ebédnek különös hangulata van, egy-két
személlyel több mindig elfér a ragyogó kilátást is
élvezõk között.

Az országos, megyei, városi és csoport-
vezetõk, valamint a mûvészeti tanácsadók az Ilzer
Bajor Sörözõben ebédelhettek, ahol Varga Jenõ,
Monor Város Önkormányzata Mûvelõdési Bizott-
ságának elnöke köszöntötte kedvesen a jelenlé-
võket és kívánt a szereplõknek sikereket, a
látogatóknak és vezetõknek jó szórakozást.

A nagy parádé ezután következett. A színpom-
pás, népviseleti ruhákba öltözött fellépõk és
kísérõik az iskola elõtt gyülekeztek és városuk,
falujuk táblái mögött Monor utcáin vonulva, az
újhartyáni rezesbanda kíséretével alkották a
parádét. Bevonultak a Fesztiválcsarnokba ahol õket
az ott már helyet foglalók hangos ovációval és
ütemes tapssal fogadták. A színpad elõtt sorakoztak
a színes táblák a települések neveivel.

Köszöntõk következtek. Elsõnek dr. Dudás
Jenõ, a Nyugdíjasok Pest Megyei Szövetségének
elnöke üdvözölte a megjelenteket, a „szépkorú
és idõtálló” nyugdíjas társait. Nagy örömmel
köszöntötte

- Jankovits György urat, a Nyugdíjasok
Országos Szövetsége elnökét, az Idõsügyi Tanács
tagját;

- Sinkovicz László
urat, Pest megye
Önkormányzatának
alelnökét;

- Barabás Tiborné
asszonyt, a NYU-
BUSZ elnökét, az
Idõsügyi Tanács tagját;

- Radács Béla
urat, a Székesfehér-
vári Nyugdíjasok
Baráti Körének elnö-
két;

- Kolozsi Sándor urat, a Hajdú-Bihar megyei
Nyugdíjas Szövetség elnökét;

- Vámosi Tiborné asszonyt a Szabolcs-Szatmár
megyei nyugdíjasok képviselõjét;

- Varga Ernõné asszonyt, a Komárom megyei
Nyugdíjas Szövetség elnökét;

- Sasvári Istvánné asszonyt és Bodnár Gábor
urat, az Életet az Éveknek nyugdíjas szövetség
Pest megyei elnökét és alelnökét,

- Kolonics István urat, a Pest megyei BM
nyugdíjasok elnökét,

- Kravecz Magda asszonyt, Révkomárom
város nyugdíjasainak elnökét, Szabó Ferenc
karnagyot és a fellépõ Klapka György dalkör
tagjait;

- Varga Mária asszonyt, a zirci kistérségbõl,
Csetényrõl;

- Úri-Sûlysáp kistérségi,  Isaszeg, Cegléd-
bercel, Nyáregyháza, Göd, Budapest-Angyalföld,
Nagykõrös, Újfehértó, Balmazújváros, Tápió-
szecsõ, Üllõ, Berhida, Székesfehérvár, Enying
kistérségi csoportjait, a budapesti Nyugdíjas
Agrárszakemberek Klubját.

 A város vezetése nevében dr. Babinszki
György alpolgármester köszöntött. Pest megye
Önkormányzata részérõl Sinkovicz László alelnök
kívánt a jelenlévõknek kellemes idõtöltést,
elismeréssel adózva annak a ténynek, hogy az
évekkel ezelõtti elsõ találkozó óta sokat fejlõdött
ez a rendezvény. A Nyugdíjasok Országos Szövet-

ségétõl Jankovits György elnök üdvözölte a
megjelenteket és megerõsítette azt a tényt, hogy
a mi korosztályunk az, amely a sok-sok megpró-
báltatás után is képes olyan szórakoztatást
szervezni, mellyel magukat és másokat is
szórakoztatni tudnak.

    A mûsort a monori Õszirózsa Nyugdíjas
Tánccsoport nyitotta meg lendületes       mazso-
rettjével. Az alaphangulatot megadva – Bimbó Edit
moderálásával – folytatódott a találkozó. A fellépõk
színes ruháikkal és õszinte igyekezetükkel

megnyerték a közönség rokonszenvét, amely nagy
tapssal jutalmazta a színvonalas produkciókat.
Gördülékenyen következtek egymás után a falusi
táncok, népdalcsokrok, nosztalgiadalok. A
közönség az ismert dalokat a fellépõkkel együtt
énekelte. A tombola elõtt jött a meglepetés. A
székesfehérvári Anna Molett Divatház divatbe-
mutatót tartott és a bemutatott ruhák igen nagy
tetszést arattak. A ruhák bemutatása után a
modellek is nótáztak egyet. A bemutatót egy  újabb
követte a mûsor végeztével. Az est bállal
folytatódott egészen sötétedésig, ahol a zenét
Petrik Sándor szolgáltatta.

Az V. találkozó nagy sikerrel zárult, pártatlan

vélemények szerint is igen színvonalas, értékes
mûsorszámok követték egymást. Nehezen
eldönthetõ, hogy melyik tetszett a legjobban.
Általános vélemény, hogy így együtt színességével,
változatosságával, vidámságával volt kerek a
találkozó. Osztoztunk egymás örömében és

mindenki a legnagyobb jókedvvel indult haza. A
távolra utazók nem szívesen hagyták el a hangos
jókedvtõl zsibongó csarnokot, de ígérték, jövõre
visszajönnek. Mindenkit szeretettel visszavárunk!
A találkozó fõszponzora a
- Pest Megyei Önkormányzat elnöke,
- Monor Város Önkormányzata,
- a Nyugdíjasok Országos Szövetsége és a helyi
vállalkozók: Két Kisfestki, Veróczkiné Babyka
Kínai Bolt, Szánthó Üzletház, B and K Kft, lzer
Sörgyár, Hevesiné zöldséges üzlet, Rigolettó
cukrászda, Panning Pékség, Pál Istvánné virágüzlet,
Ajtai Minerál Enterpriese, Dankos Antal
gépkocsioktató, Piactéri Lángos sütöde, Magócsi
Imre ruhatisztító, Tóth Zöldséges üzlet, Varga
Attila és Laufer Lajos fuvaros, Újtelepi Reál Faház
üzlet.

Csak az õ anyagi támogatásukkal tudtuk magas
színvonalon megrendezni az V. Országos Monori
Nyugdíjas Kulturális Találkozót.

(Dné)
Fotók: Fekete Benõ

PARÁDÉS NYUGDÍJPARÁDÉS NYUGDÍJPARÁDÉS NYUGDÍJPARÁDÉS NYUGDÍJPARÁDÉS NYUGDÍJAS KAS KAS KAS KAS KULULULULULTURÁLIS TTURÁLIS TTURÁLIS TTURÁLIS TTURÁLIS TALÁLKALÁLKALÁLKALÁLKALÁLKOZÓOZÓOZÓOZÓOZÓ
MONORONMONORONMONORONMONORONMONORON



MONORI STRÁZSA 2007. június 30.

7

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
ügyintézõnél ügyfélfogadási idõben személyesen, vagy munkaidõben telefonon a (29)413-119/158-as melléken.

Monor városa – a Monori Evangélikus Kultú-
ráért Alapítvány szervezésében – immár hagyo-
mányosan központi programokkal köszönti a
gyermekeket. A tavalyi év tapasztalatából kiindulva
most egy héttel elõbb, május 19-én szombaton
vártunk minden gyermeket a sportpályára. Ezáltal
nagyobb lehetõsége lett mindenkinek arra, hogy
a Monori Májusi Napok Strázsahegyi Tekerõ,
valamint az Orbán Napi programokon is szüleikkel
együtt részt tudjanak venni.

Minden évben arra törekszünk, hogy a
megszokott lehetõségeken kívül újdonságok is
várják a gyermekeket.

A nagyszínpadon Pogácsás Tibor polgármester
úr megnyitója után a Jászai Mari Általános Iskola
gyermekprodukciói mellett láthattuk a világbajnok
ugrálókötelesek igazán egyedi élményt adó
produkcióját. Ricsi bohóc idén is belopta magát –
leginkább – a kisgyermekek szívébe. Színvonalas

VÁROSI GYEREKNAP 2007VÁROSI GYEREKNAP 2007VÁROSI GYEREKNAP 2007VÁROSI GYEREKNAP 2007VÁROSI GYEREKNAP 2007
bemutatót tartott a Fasion
Dance Tánccsoport és a
Monori Sportegyesület
Taekwon-Do Szak-
osztálya.

Tizenhárom kézmû-
ves sátor széleskörû
lehetõséget biztosított
minden résztvevõnek. Az
elkészült tárgyakat
örömmel vitték haza a
gyermekek.

A Polgárvédelem
sátra körül idén is nagy
volt az érdeklõdés.
KRESZ-totó, ügyességi
játékok adtak lehetõ-
séget az idei gyermek-
napi pénz, a Fabatka

gyûjtésére. Fabatkáért lehetett „vásárolni” zsíros
kenyeret, üdítõt, pattogatott kukoricát, vatta-
cukrot, mézeskalácsot, jégkrémet.

Arcfestés, henna, pónilovaglás, motorozás,
csúszdázás, ugrálóvár után városnézõ kisvonattal
utazhattak Monor utcáin.

A gyerekek számára szervezett focitorna nagy
sikerrel zajlott.

Köszönjük a Jászai Mari Általános Iskolának –
különösen a fõszervezõ igazgatónõ, valamint
Pásztorné Piroska és Lukácsné Mariann mindenre
kiterjedõ szervezõmunkáját.

Tisztelettel köszönjük a szponzorok – külö-
nösen fõ támogatóink: Monor Város Önkor-
mányzata, Pest Megye Önkormányzata, valamint
az OTP Bank - anyagi és egyéb segítségeit, mellyel
hozzájárultak a gyermeknap színvonalas megva-
lósításához.

Viczkó Istvánné

A Vöröskereszt Telepi Szervezete 2007.
május 6-án tartotta, az anyák napjával egybekötött
idõsek napját. Dr. Misuth Gábor elnök úr
köszöntõje után Dr. Zelen Béla, a Vöröskereszt
megyei elnöke szólt a vendégekhez, majd
Sinkovicz László, a Pest Megyei Közgyûlés
alelnöke következett, s Vladár István tiszteletes
úr a biblia szavaival élve lelkiekben is megerõ-
sítette vendégeinket.

Következett az ünnepi mûsor. Elõször Jónás
Gyuláné mondott egy szép verset, majd az üllõi
Árpád Fejedelem Általános Iskola diákjai
következtek, Balázsné Varga Gizella és Dudinszki
Gézáné tanárnõk vezetésével. Öröm volt nézni a
sok mosolygó arcot. Nagy tapssal köszöntük meg
a mûsorukat, és azt a 160 db, a diákok által készített
kis ajándékot, ami láttán sokan el is sírták magukat.

Kedves színfolt volt Jári Noémi furulya játéka.
Ezután a Monori Strázsák Néptáncegyüttes
következett. Lendületes, vidám táncuktól, még
az öreg, fájó lábak is megmozdultak. Béres Jánosné
szavalata után a monori Mûvelõdési Ház énekkara
régi szép nótákat, dalokat énekelt. A zenérõl két
vöröskeresztes tagunk Vincze András és Hajdú
Károly gondoskodott.

Itt szeretném megköszönni a Monor Városi
Önkormányzat Szociális és Egészségügyi
Bizottságának, hogy pályázati pénzükkel
hozzájárultak az ünnepség megrendezéséhez.
Köszönet illeti a monori Jászai Mari Általános
Iskola vezetõségét is, hogy évek óta biztosítják
rendezvényünknek a helyszínt. Köszönjük a
GEMINI TV közremûködését is.

Mindenkinek jó egészséget kíván:
Sinkovicz László né vk. titkár

Anyák napjával egybekötött

IDÕSEK NAPJA

Változott a tetanusz elleni oltásokkal
kapcsolatos eddigi gyakorlat. Továbbra is a sérülést
ellátó orvos mérlegeli a tetanusz elleni védõoltás
beadásának szükségességét. Alapvetõen két
dologtól függ, hogy valakit sérülés esetén kell-e
oltani tetanusz fertõzõdés ellen, vagy nem:

a) sérülés (sebzõdés) körülményeitõl és
b) a sérült személy sérülés elõtti tetanusz

elleni védõoltásainak mennyiségétõl.
Nem tartjuk tetanusz fertõzõdésre gyanús

sérülésnek, ezért tetanusz ellen nem kell beoltani
azokat a személyeket: akiknek sérülése (sebe) friss
(6 órán belül kezelni tudja az orvos) és tiszta (tehát
porral, földdel, nyállal, stb. tudottan nem
szennyezett) és akiknek kicsi, nem mély a sérülése
és azt éles eszköz (üveg, kés) okozta.
Természetesen a szakszerû sebellátásnak
(tisztításnak) ilyen esetekben is meg kell történnie.

Tetanusz-fertõzõdésre gyanús sérülésnek

tartjuk a szakított, roncsolt sebeket (égés, szúrás,
lövés, fagyás, stb.)!  Ilyenkor az orvosnak tisztáznia
kell, hogy a sérült személy korábban mikor és
mennyi tetanusz elleni védõoltást kapott, hiszen
ettõl függ, hogy kell-e oltást adni. Ha az orvos
megállapítja, hogy a már korábban megtörtént
oltások alapján a sérült személy védett tetanusz
betegség ellen, akkor az oltás elmarad. Ha az orvos
azt állapítja meg, hogy a már korábban megtörtént
oltások ellenére sem védett a sérült, akkor az
oltást el kell végezni.

Ne feledje!
Tetanusz-fertõzõdésre gyanús sérülés estén

keresse fel orvosát, mert az alapos sebellátás
mellett dönteni kell a tetanusz elleni védõoltás
szükségességérõl is!

A védõoltás életet ment.
ÁNTSZ Monori, Nagykátai

       Kistérségi Intézete

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A TETANUSZ

ELLENI VÉDÕOLTÁSOKRÓL
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Június 1-jén, pedagógusnapi ünnepségre hívta
Pogácsás Tibor polgármester az oktatási intéz-
mények, a bölcsõde, valamint a GESZ vezetõjét.
A „Lármafa” zenekar mûsora után a polgármester
köszönte meg a pedagógusok munkáját, majd
átadta a Monor Város Nevelési, Oktatási és
Közmûvelõdési Díjait a képviselõ-testület döntése
alapján azoknak, akik az elmúlt években a legtöbbet
tették a gyermekek neveléséért, oktatásáért, a
város közmûvelõdéséért.

Bakos Koppányné, a monori József Attila
Gimnázium és Közgaz-
dasági Szakközépiskola
magyar-történelem
szakos tanára.

Diplomáját 1967-
ben szerezte meg,
azóta a gimnáziumban
tanít. Az ott töltött idõ
alatt meghatározó
személyisége volt a
tantestületnek. A

szakma szeretetén és energikus munkáján túl a
nevelési kérdésekben is élen járt. Morális
emelkedettsége minden körülmények között
hitelessé tette mind tanítványai, mind tanártársai
elõtt. Tanári munkáját közmegelégedés kísérte.
Tanítványai az érettségi vizsgákon, a tanulmányi
versenyeken eredményesen szerepeltek. 1984-
tõl 2000-ig a magyar munkaközösség vezetõ-
jeként jelentõs fejlesztési munkákat végzett. A
tantervi átalakítás intézményi vezénylése, a
fakultáció bevezetése, a helyi tantervek kidol-
gozása, az érettségi követelmények megha-
tározása, a kétszintû érettségi fejlesztõ munká-
latainak elvégzése jelzi a munkaközösség-vezetõi
feladatainak sokszínûségét. A város közoktatási
feladatellátásában 1992-ben jelentõs változást
hozott a 6 osztályos gimnáziumi képzés beveze-
tése. Ebben a munkában a szakterületén alapvetõ
értékrendet alakított ki.

Évtizedeken keresztül érettségi elnöki teen-
dõket is ellátott. Sok iskolának ismerte meg a
stílusát, követelményszintjét, gyakorlatát. Minden
elnökség után a szerzett jó tapasztalatokat, gyakor-
latot a gimnáziumi munka jobbítására fordította.

A Monoron eltöltött tanári életpálya eredmé-
nyeként több mint 2 ezer diák sajátította el tõle a
magyar és történelem tantárgy ismereteit, kapta
meg a haza iránti elkötelezettség érzését, és
alakította a tanulókban az erkölcsös életre való
fogékonyságot tudásával, személyes példamu-

tatásával. Sok tanítványa követte a pályán. Az
osztályfõnöki munkáját a felelõsség és az odaadás
jellemezte több mint 20 éven keresztül.

Burján Sándorné, a Jászai Mari Általános
Iskola tanítója.

Fõiskolai tanulmá-
nyait Esztergomban
végezte, miközben
Gombán, majd Mono-
ron, az 1. számú
Általános Iskolában
tanított. 1990-tõl a Jászai
Mari Általános Iskolában
folytatta munkáját, mint
tanító. Alsó tagozato-

sokat tanít felmenõ rendszerben 1971-tõl. Legfõbb
jellemzõje a szerénység, egyszerûség , munkáját
nagy türelemmel, szeretettel végzi.

Az osztályába járó tanulókat egyéni bánás-
módban részesíti, az oktatás és a nevelés területén
egyaránt. Foglalkozik a tehetséges gyermekekkel,
de fokozott türelmet tanúsít a szociálisan hátrányos,
gyenge képességû tanulók iránt. Jó osztály-
közösségeket alakít ki, melyekben aktívan segí-
tenek az ott tanuló diákok szülei is.

A tanulók viselkedéskultúrájára szintén nagy
hangsúlyt fektet. Elve, hogy minden gyermek
tehetséges valamiben. Tanulói minden tanévben
sikeresen szerepelnek az iskola farsangi rendez-
vényén, a vers- prózamondó versenyen, valamint
a városi KI MIT TUD?-on. Rendszeres szereplõje
tanítványaival a Városi Könyvtár karácsonyi
megemlékezéseinek.

Több évtizeden keresztül volt az alsó tagozat
munkaközösség vezetõje, hatékonyan összefogta
és irányította annak munkáját.

Sintárné Bekker Klára, a Nemzetõr
Általános Iskola tanára.

Általános iskolai
tanulmányait Monoron,
a Kossuth Lajos Álta-
lános Iskolában végezte,
majd szintén Monoron,
a József Attila Gimná-
ziumban érettségizett.
Ezt követõen a fõvárosban
tanult, a Budapesti
Tanítóképzõ Fõiskolán.

1980-ban kezdett el tanítani a mai Nemzetõr
Általános Iskolában, majd férjhez ment, és egy
gyermeke született, aki szintén Monoron járt
általános és középiskolába is.

Klári az általános és a középiskolai évei alatt
aktívan sportolt, és nagy lelkesedéssel vett részt
az irodalmi színpadok munkájában is. Ennek
köszönhetõen az iskolában is szívén viselte úgy az
iskola sportéletét, de a tanulók kulturális tevé-
kenységét is. Éveken át vezetett különféle sport-
szakköröket, készítette a fel a gyerekeket verse-
nyekre, és –fõleg az atlétika terén- szép eredmé-
nyeket ért el a tanulókkal. Szívesen képzi magát,
a kötelezõ 120 órás továbbképzést a legelsõ évben
teljesítette, egy OKJ-s számítógép-kezelõi és
használói képzéssel. Szívesen használt ki minden
továbbképzési lehetõséget, fõleg a dráma-
pedagógiával kapcsolatban. Szervezte az iskolában

a vers- és prózamondó versenyeket, rendezte a
karácsonyi és egyéb ünnepi mûsorokat, vers-
mondókat készített fel a városi KI MIT TUD?-
okra. Gyakran vállalt bemutató órákat a belsõ
továbbképzéseken. Az idei tanévben pedig körzeti
bemutatóra kérte fel a körzeti alsós munka-
közösség vezetõje. A jelenlévõ tanítók nagy
elismeréssel nyilatkoztak Klári teljesítményérõl.

Csöndes, szerény pedagógus, aki munkáját
nagy odaadással és lelkesedéssel végzi. A szülõk
tisztelik, elismerik, megbecsülik. Ennek
köszönhetõ elsõsorban, hogy az osztályában soha
nincs kirívó fegyelmezetlenség. Évek óta
megfigyelhetõ, hogy az általa tanított osztályok
megállják helyüket a felsõ tagozaton, 5. osztályban
sincs jelentõs visszaesés tanulmányi eredmé-
nyükben. Nyugodt, kiegyensúlyozott egyéniség,
ezért is szeretik a munkatársai.

Sokáig volt az alsó tagozatos munkaközösség
vezetõje, de errõl a tisztségérõl késõbb lemondott,
hogy minden idejét és erejét a tanításnak szentel-
hesse.

Mindig örömet jelent olyan emberekkel
találkozni, akik már nyugdíjban vannak, de több
évtizedig tanítottak, neveltek. Erre az ünnepségre
kapnak minden évben meghívást az arany,
gyémánt, és vas diplomát kiérdemelt tanítók,
tanárok.

Arany diplomát kapott Szilva Márta, aki
1936. február 18-án
született Zsujtán,
Abaúj megyében.
Édesapja Báj köz-
ségben, Szabolcs
megyében volt
református lelkész.
Általános iskolai
tanulmányainak egy
részét itt végezte, de
Nyíregyházán fejez-
te be, majd a Nyír-
egyházi Zrínyi Ilona
G i m n á z i u m b a n
érettségizett. Innen az egri Pedagógia Fõiskola
matematika-fizika szakára nyert felvételt, ahol
ösztöndíjat is kapott. 1957-ben államvizsgázott,
és általános iskolai tanári képesítést nyert. Ebben
az évben, augusztus 15-én kezdett tanítani a monori
Szabó Dezsõ Általános Iskolában, a mostani
Nemzetõr Általános Iskola elõdjében. Nem lévén
akkor kémia szakos nevelõ, õt bízták meg a kémia
tanításával. A tanítás közben megszerette ezt a
tantárgyat, ezért felvételizett a szegedi fõiskola
kémia kiegészítõ szakára, ahol 1962-ben meg is
szerezte a képesítést. Még a kémia-munka-
közösség vezetõje is volt  az akkori járásban, holott
csak matematika szakos tanárnak készült.

Mikor elkezdte a pályáját, megállapította, hogy
ez az iskola, ahova került, az igazgató és
tantestülete olyan, mint ahogy tanulták a „nagy
könyvben”, hogy milyennek kell lennie. Nagyon
hálás, hogy ebben az iskolában tanított 34 évig.
Nyugdíjba menetele óta is szívesen emlékszik
erre. Visszavágyni nem vágyik, mert jelenlegi
életmódjával is elégedett, amit kíván mindenkinek.

PEDPEDPEDPEDPEDAGÓGUSNAPAGÓGUSNAPAGÓGUSNAPAGÓGUSNAPAGÓGUSNAP
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Gyémánt diplomát kapott Magócsi Károlyné,
aki 1928. augusztus
15-én született Mo-
noron.

Elemi és polgári
iskolai tanulmányait
is itt végezte. 1942-
ben felvételt nyert a
Budapest VII. kerü-
leti Tanítóképzõ
Intézetbe, ahol 1947-
ben végzett jeles
eredménnyel. 1948-

ban férjhez ment, férje Magócsi Károly nyugdíjas
iskolaigazgató.

Pedagógiai pályáját 1949-ban kezdte
Csévharaszton, tanítói beosztásban. 1950-ben saját
kérésére Monorra helyezték, mivel ekkor fia
született. Ez év decemberében férjét kinevezték
az érdi iskolába igazgatónak, s vele együtt õt is
áthelyezték. Ebben az évben kezdte meg fõiskolai
tanulmányait, és 1953-ban végezte el kitûnõ
eredménnyel az orosz nyelvtanári szakot.

Érdrõl Tápiószecsõre kerültek, majd 1957-
ben saját kérésükre hazakerültek Monorra, ahol
Magócsi Károlyné a Kossuth Lajos Általános
Iskolában tanári beosztásban dolgozott, majd 1971-
tõl kinevezték az 1. számú Általános Iskola
igazgatójának. Nyugdíjazásáig irányította az
intézményt.

Vezetõi munkája idején létrehozták a telepen
a napközi otthont, megszervezték a dolgozók esti
iskoláját, melynek szintén a vezetõje volt. Évekig
irányítója volt a járási szakmai munkaközösségnek.
Létrehozták városunkban az igazgatói munkakö-
zösséget, melynek vezetésével is megbízták.
Sikerült jó kapcsolatot kialakítani az óvodától a
gimnáziumig az intézmények között.

Munkája elismeréseként számtalan mozgalmi
és állami kitüntetésben részesült.

Jelenleg is nyugdíjasként több civil szerve-
zetben aktívan tevékenykedik.

Vas diplomát Benedek Andrásné kapott, aki
1923. augusztus 26-án
született Miskolcon.

Iskoláit szülõvá-
rosában, az Érseki
Római Katolikus Leány-
nevelõ Intézetben
végezte. Négy elemi,
négy polgári, majd öt
tanítóképzõi év után
1942. június 11-én vet-
te át a tanítói oklevelet.

1942. október 1-tõl
1944. október 23-ig a
Miskolci Vörösmarty Római Katolikus Elemi
iskolában helyettesítéssel, ideiglenesen megbízott
tanítónõként dolgozott. Pedagógiai ténykedését
az ostromállapot miatt kényszerült félbeszakítani.

1945-ben férjhez ment, utána Monoron telepedett
le. Tanítói mûködését nem folytathatta, mivel
édesapja és férje egyaránt katonatisztek voltak a
háború elõtt, és alatt, így nevelõi munkára nem is
pályázhatott. 1946 és 1957 között három gyerme-
ket szült, leányuk pedagógusi diplomát, míg két
fiuk orvosi diplomát szerzett.

1956-ban adatott meg a lehetõsége arra, hogy
pályáját, melyre készült, és melyet szeretett,
folytathatta. Ezen idõponttól egészen 1980.
december 31-i nyugdíjba meneteléig a monori
Kossuth Lajos Általános Iskola tanítójaként
dolgozott. 1975-ben kétéves szakmai-módszertani
tanfolyamot végzett az Esztergomi Tanítóképzõ
Intézetben.

Munkájáért 1977-ben miniszteri dicséretben
részesült. 1981-tõl 1988. november 30-ig, már
nyugdíjasként, de tovább tanított. Ekkor –
bármennyire is sajnálta- meggyengült egészségi
állapota kényszeríttette pályája elhagyására.

1992. június 18-án vette át alma matere
jogutódja, a Sárospataki Comenius Tanítóképzõ
Fõiskola által kiállított aranyoklevelet. Nyugdíjas
éveit családja körében tölti.

Mindannyiuknak jó egészséget kívánunk!

Összeállította: Nagy Lajosné
Fotó: Fekete Benõ

Három éve olyan új sportkezdeményezés
indult a város életében, mely nagyban hozzájárult
ahhoz, hogy egy napra biztosan Monorra irányítsa
a környékbeli lakosok figyelmét. A próbálkozásból
siker, a sikerbõl hagyomány vált, hiszen Orbán
napon évrõl évre többen, több helyrõl látogatnak
el a Srázsa-hegyre.

A Strázsahegyi Tekerõ Amatõr Kerékpár-
versenyt a sportolás népszerûsítésén kívül azzal a
céllal hozták létre, hogy felhívják az emberek
figyelmét: közvetlen környezetünkben egy olyan
természeti kincs található, melyet még mindig
nem fedeztek fel kellõképpen sem a helyi, sem az
ország távolabbi részén élõ turisták. A 187 méter
magas Strázsa-hegy sok helyen még érintetlen
természeti szépsége, a szûk ösvények kanyarulata,
az egyenes vonalban sorakozó szõlõtõkék, a városra
nézõ kilátó panorámája, a tiszta levegõ és az
országban egyedülálló pincefalu olyan kirándulási
és sportolási lehetõséget kínál a természet-
kedvelõk számára, amely hazánk legrangosabb

kirándulóhelyei közé emelhetné környékünket.
Ezt fölismerve és segítve a Monor Környéki
Strázsa Borrend, Monor Város Önkormányzata
valamint a Giant-Gyömrõ Kerékpáros Szakosz-
tálya május 26-án ismét megrendezte a strázsa-
hegyi kerékpárversenyt. Az elmúlt két év tapasz-
talatát fölhasználva, az észrevételeket, javaslatokat
elfogadva és az eddigi hibákat korrigálva új pályákat
jelöltek ki a résztvevõk számára. A kis- (1,5 km),
közepes (5,3 km) és nagykör (8,4 km) útvonalain,
az amatõr és sport kategóriákban mindenki
megtalálhatta a biciklijének és kondíciójának
megfelelõ terepet illetve versenytársakat.

Az erõpróba során „letekert” kalóriákat a
strázsa-hegyi pincékben készült finomságokkal
lehetett pótolni. Az idén elsõ alkalommal megren-
dezett Strázsahegyi Kavaró sütõ-fõzõ fesztiválon
mindazok részt vehettek, akik izmaik helyett
inkább ízlelõbimbóikat versenyeztették. A Tégla-
gyári dûlõ pincéiben a versenyzõk és szurkolók
egyaránt fogyaszthattak a helyben készült fenséges

fogásokból, melyekhez a gazdák pincéik legjobb
borait kínálták. Az étkeket országos hírû szakácsok
zsûrizték. A reggeltõl tartó kerékpár- és fõzõver-
seny eredményhirdetése után átsétálva az Orbán
szoborhoz a hagyományos Orbán napi mulatság
vette kezdetét. A színpadon elõadott színvonalas
zenés-táncos mûsor, na és a strázsa-hegyi jó borok
valóban vigadalmi hangulatot varázsoltak. A szép
számmal összegyûlt közönség egészen estig
zeneszó mellett élvezhette a kora nyári délután
gondtalan örömét.

Azok, akik személyesen nem tudtak kilátogatni
az eseményekre, a Gemini Televízió bõvebb
összefoglalójából kaphattak kedvet a következõ
évi Tekerõhöz, Kavaróhoz. A szervezõk pedig
ezúton is mindenkit bíztatnak: máris kezdhetik a
felkészülést, hiszen a nap sikerétõl motiválva
jövõre is megrendezik az Orbán napi versenyeket.
Ha pedig nem a megmérettetésre készülünk,
akkor is kiránduljunk, biciklizzünk ki néha a hegyre.
Az sem baj, ha közben elfáradunk: egy-egy pincébe
betérve biztosan szívesen lát bennünket a monori
gazda egy jó pohár strázsa-hegyi borra.

Péter Renáta

TEKERÕ ÉS KTEKERÕ ÉS KTEKERÕ ÉS KTEKERÕ ÉS KTEKERÕ ÉS KAAAAAVVVVVARÓARÓARÓARÓARÓ
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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

Halász Piroska – Lomen Sándor, Baranyi Linda –
Misányi Zoltán, Benes Dóra – Nagy Zoltán Tamás,
Tönköly Edina – Fitos Attila, Dr. Kiss Éva –
Mátékovics István, Szûcs Rita – Kéri András

Szabó Károly, Fû Attila István
Állampolgársági esküt tettek, magyar

állampolgárrá váltak:
Elekes Attila, Elekes Éva, Elekes István, Elekes
Csaba, Csatári József, Csatári Erzsébet, Kalló-Peti
Ferenc, Kalló-Peti Enikõ, Kalló-Peti Kinga, Kalló-
Peti Edina, Sántha János, Sántha Rozália

A monori közigazgatás ellenállása 1904-6-ban. VIII. Befejezõ rész
1906. április 22. Megyegyûlés.
Vármegyénk törvényhatósági bizottsága f. hó 18-án rendkívüli ülést tartott a bizottsági tagok
óriási érdeklõdése mellett. A gyûlés a most megalakult kormányt föliratilag üdvözölni
határozta. A volt darabont kormánnyal ellenálló tisztviselõket nagy lelkesedéssel üdvözölte.
Elhatározta továbbá, hogy a vármegyénk ellenállását szervezõ 65-ös bizottság vezérének,
Prónay Dezsõ bárónak arcképét megfesteti a vármegye közgyûlés terme számára.
Azokat a tisztviselõket, kik a volt királyi biztos rendeleteit a törvényhatósági bizottság tilalma
ellenére végrehajtották, fegyelmi alá vonja. Azokat pedig, kik kinevezést fogadtak el Rudnaytól,
állásukról lemondottnak tekinti. Forrás: Monorkerületi Lapok 1906.
1906. május 3. Rendkívüli közgyûlés. 293-295.oldal 2. Napirend.
„Palcsik János elnök a közgyûlési tárgysorozat elõtt átadja a szót Gál Antal képviselõnek, a ki
is a következõ indítványokat adja elõ:

1.) Az alkotmányos élet helyreállása alkalmából a képviselõ-testület fejezze ki
jegyzõkönyvileg e feletti örömét. 2.) Dr. Wekerle Sándor miniszter elnök és miniszter társai
a képviselõtestület által üdvözlendõk. 3.) Méltóságos Gulner Gyula Pestmegye fõispánjának
arcképe a tanácsterem részére beszerzendõ. 4.) Méltóságos Gulner Gyula Pestmegye fõispánja
kineveztetése alkalmából a képviselõ-testület által átiratilag üdvözlendõ. 5./ A képviselõ-
testület az elöljáróság összes tagjait, különösen Kovách Miklós adóügyi jegyzõt, a hazafias
ellenállás keresztülviteléért a legmelegebben üdvözli, részükre bizalmat szavaz, ezt
jegyzõkönyvileg megörökítetni rendeli.
Határozat.  A képviselõ testület az elõterjesztett indítványokra a következõ határozatot
hozta.

Ad.1. Az alkotmányos élet helyre állta alkalmából õszinte örömének ad kifejezést.
Ad.2. Az elöljáróság az e részbeni felterjesztést már megtette, kedvezõen vétetik

tudomásul.
Ad.3. Mélt. Gulner Gyula fõispán arczképe a községi tanácstermébe beszereztetni

rendeltetik, s annak beszerzésére Kovács Gyula jegyzõ megbízatott.
Ad.4. Az elöljáróság az e részbeni felterjesztést már megtette, kedvezõen vétetett

tudomásul.
Ad.5. A képviselõ testület a hazafias ellentállásért bizalmat szavaz az elöljáróság összes

tagjai, különösen Kovách Miklós adóügyi jegyzõnek s õket továbbra is hazafias magatartásra
serkenti, õket melegen üdvözli s ezen határozatot jegyzõkönyvileg megörökítetni rendeli.”
Forrás: Monor községi képviselõ-testületi jegyzõkönyvek 1906)

Örülök, hogy nyolc részben, korabeli dokumentumok és újsághírek alapján bemutathattam
településünk 100 évvel ezelõtti történetének egy olyan részletét, amely az akkori helyi
községi elöljárók és képviselõ-testületi tagok bátor helytállását és kitartását bizonyítja. Ezek
az események Monor múltjának szép példáit gazdagítják.

N. L.

NAPTÁRNAPTÁRNAPTÁRNAPTÁRNAPTÁR

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretett halottunk

Kovács László
temetésén részt vettek, és sírjára
elhelyezték az emlékezés virágait.

Felesége, két fia, édesanyja,
nõvére és családja.

A Pest Megyei Bíróság és a Monori
Városi Bíróság fájdalommal tudatja, hogy

Dr. Lukács Tibor
a Monori Városi Bíróság bírája

életének 54. évében, 2007. május 24.
napján elhunyt.
A Pest Megyei Bíróság saját halottjának
tekintette.

A Szterényi József
Szakközépiskola és

Szakiskola nappali tagozaton
a szakközépiskolai

osztályokba pótfelvételit tart.
Ugyanitt három éves,
érettségivel záródó

felnõttoktatás is indul.
Érdeklõdni lehet:

29/413-822 telefonszámon.

FELHÍVÁS!FELHÍVÁS!FELHÍVÁS!FELHÍVÁS!FELHÍVÁS! KÖZLEMÉNYÉRÕL SZINTE
VALAMENNYI MONORI LAKOS

ÉRTESÜL!
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MONORI SPORMONORI SPORMONORI SPORMONORI SPORMONORI SPORT HÍREKT HÍREKT HÍREKT HÍREKT HÍREK
Labdarúgás NBII: Befejezõdött a bajnokság,

csapatunk a 4. helyen zárta a szezont a tavaszi
eredményeinek köszönhetõen. A 25. fordulóban
4-2-re verte Túrkevét, majd zárásként Szarva-
son nyert 5-1-re.Újságunk a sokak által kedvelt
Magyar Tamással a csapat alap emberével készített
interjút:

- Ha jól tudom, támadóként szerepeltél Nagy-
kõrösön, de Monoron a kapusposztot kivéve, talán
mindenhol megfordultál. Mi az igazi posztod, hol
érzed magad a leginkább jól?

- Ami igaz, az igaz, már több poszton játszot-
tam, de mégis a kedvencem a pálya középsõ része,
mint védekezõ szûrõ. Nagykõrösi éveim alatt
támadó középpályásként számítottak rám,
serdülõként pedig csatárként ontottam a gólokat.

- Melyik volt a tavasz legjobb monori meccse?
- Talán a Hódmezõvásárhely elleni 2-1-et, vagy

a már bajnok Cegléd elleni 1-0-s gyõzelmünket
emelném ki, mint igazi rangadókat. Bár ezeken
még csak csereként léphettem pályára.

- Mit lehet tudni a civil Magyar Tamásról?
Van valamilyen hobbija?

- Ha igazán ki akarok kapcsolódni, akkor a
barátnõmmel találunk ki programokat. Bár
mindkettõnk számára a futball többet jelent, mint
egy hobbi, nagyon sok idõt fordítunk rá
szabadidõnkben a kötelezõ NBIII-as bajnokságon
kívül is. Szívesen járunk mások meccseire, illetve
teremtornákon szoktam részt venni.(Az idei
szentmártonkátai teremtornán a legjobb játékos
címet érdemelte ki. a szerk.megj.) Fontos a
családom és a barátaim is, így a munka és a foci
mellett azt a kevés idõt próbálom velük eltölteni.

- Akikkel csak beszéltem, mind azt mondták,
Magyar Tamásnak nem az NB III-ban lenne a
helye. Te is így érzed?

- Nem akarok nagyképûnek tûnni, de szerin-
tem megállnám a helyem az NBII-ben is.
Magasságom kicsit a hátrányom, de küzdeni
tudásommal és szorgalmammal ezt kompenzálom.

- Mikor jöhet el az idõ, hogy magasabb
osztályban is kipróbáld magad?

- Szerintem már itt van, de ettõl a jó csapattól
nehéz lenne elszakadni.

- A Monor szereplése elég hullámzó volt az
idényben.

- Õsszel nagyon gyengén szerepeltünk, de úgy
érzem, hogy tavasszal bebizonyítottuk, az Alföld
csoportban mi vagyunk az egyik legerõsebb gárda.

- Tavasszal sokáig nem játszottál. Mi volt az
oka?

- A februári téli szünetben, a kókai
edzõmérkõzés 5. percében szenvedtem részleges
bokaszalag-szakadást. 2 és fél hónapot voltam
kénytelen kihagyni. De most már minden
rendben.

Végül lássuk a bajnokság végeredményét: 1.
Cegléd 57, 2. Hódmezõvásárhely 51, 3. Örkény
49, 4. Monor 46 ponttal, 14. Szarvas 13pont.

Ifjúságiak: NB II-ben az Ul9-es csapat a 8.
helyen zárt 33 ponttal, míg az U17 a 4. helyen
végzett 47 pontot gyûjtve. U17-es edzõmérkõzés:
Monor-Bp. Honvéd: 3-1. Simon Zsolt

“mesterhármasával” nyertünk.
U13, Körzeti bajnokság: Sülysáp-Monor: 0-5,

gólszerzõink: Németh (2), Silberer (2), Kupai
Dani. Monor - Nagykáta: 4-2, gólszerzõink:
Németh (2), Oláh, Papp Gergõ.

Így csapatunk 17 gyõzelemmel és 1 döntet-
lennel veretlenül bajnok! Bajnokcsapatunk tagjai:
Varga Attila, Seres Gábor, Nádosy Gergõ, Papp
Gergõ, Kupai Dániel, Burián Áron, Zsíros Márton,
Oláh Gábor, Klement Richárd, Zákó Martin,
Silberer Richárd, Németh Nikolasz, Nyitrai Ádám,
Pintea Dániel.(Oláh Mihály, Bokros Krisztián,
Száva Dániel, Kolompár Róbert.) Edzõ: Földesi
Zoltán.

Kutyás-szakosztály híre és versenye, 2007.
május 26-27.: “Budapest Frisbee Bajnokság”

Ezen a néven két napos kutyás korong verseny
került megrendezésre. Seftsik Péter, Csoki
kutyája, Monor SE színeiben elhozta az elsõ
helyezést. A gyõztes futamairól készült videó a
szakosztály honlapján megtekinthetõ:
www.monorikutya.fw.hu

Szikronúszás:
Monori Vénusz Szinkronúszó Egyesület

bemutatót tart 2007. 07. 26.-án Tõserdõn, a
Tõsfürdõben, a XII. Tõserdõ Szépe Tiszavirág
Fesztivál keretében. Ha te is kedvet kaptál a
szinkronúszáshoz, gyere el a monori Városi
Uszodába, nézz meg egy edzést, próbáld ki.
Edzések:  kedd-péntek 15,20-18,30 szombat:
9,30-13,00-ig.

Kosárlabda:
A monori József Attila Gimnázium fiú

kosárlabda csapatai az elmúlt évek
legnagyobb sikereit érték el a
különbözõ szintû bajnokságokban.
A kadett és ifi csapat nem csak a
diákolimpiákon, hanem a megyei
Kosárlabda Szövetség által
rendezett versenysorozatban is
részt vett. A 2006/2007-es bajnoki
évadban, a Pest megyében
megrendezett összes bajnokságot
fölényesen nyerték meg. Az elért
eredmények a következõek: V.
korcsoport (kadett): Pest Megyei
Diákolimpia 1. hely, Pest Megyei
Szövetségi Bajnokság 1. hely,
Országos Diákolimpia elõdöntõje
2. hely.

VI. korcsoport (ifi): Pest
Megyei Diákolimpia 1. hely, Pest
Megyei Szövetségi Bajnokság 1.
hely, Országos Diákolimpia
elõdöntõje 4. hely

A két csapatból összeállított
válogatott az iskola sport-
történetének egyik legszebb
eredményét érte el. 2007.
március 24-25-én a Nagykõ-rösön
megrendezett Országos Amatõr
Diákolimpián - ahová az ország 18
legjobb csapata jutott be - a
selejtezõ és elõdöntõ mérkõ-

zéseket biztosan nyerve, veretlenül kerültek az
országos döntõbe. A döntõt a tavalyi országos
bajnok Pannonhalmi Bencés Gimnázium csapata
ellen játszották a JAG-os fiúk, ahol kiélezett
küzdelemben, hosszabbítás után kaptak ki, és így
ezüstéremmel térhettek haza. A csapat játékosai:
Bukai Csaba, Bódi Miklós, Bürgés Tamás, Habina
Tamás, Kaszás Péter, Laza Máté, Nagy István,
Sinkovicz Máté, Trincsi Robin, Venczel Gergõ,
Verovszki György, amelybõl kiemelném a kezdõ
ötös játékosait: Bukai Csaba, Habina Tamás, Laza
Máté, Nagy István, Venczel Gergõ. A csapat
irányítója Bukai Csaba a döntõ 5 legeredmé-
nyesebb játékosának járó díj egyikét nyerte el,
továbbá kimagaslott a mezõnybõl technikai
tudásával és ponterõsségével Laza Máté. Dicséret
illeti a játékosokat odaadásukért, a sport iránti
szeretetükért és kitartó edzésmunkájukért,
amelyet iskolájuk hírnevének öregbítéséért tettek.
A csapat edzõje Zátrok Tamás, akinek a Magyar
Diáksport Szövetség elnöksége, és a verseny-
bíróság az 5 legsikeresebb edzõnek járó díj egyikét
adta át. A csapat felkészítésében segítséget nyújtott
Zátrok Károly, aki közel 40 éve dolgozik a monori
kosárlabdázók sikereiért.

Nõk: Végeredmény : 1. Monor SE 21 pont, 2.
Vác 20 pont, 3. Szent Pál 19 ponttal. A dobó listán
Németh Ágnes 162 ponttal az 5. lett, mindössze 3
ponttal maradva le a 3. helyrõl. További
pontszerzõk: Mészáros Andrea 130., Rácz Hanna
95, Visinka Mariann 91, Kovács Bernadett 87, Baki
Beáta 8., Kocsis Ágnes 33, Balku Zsoltné 19,
Kocsis Klára,  Magócsiné Katalin 16-16, Jámborné
K. Ilona 13, Szvitek Lászlóné 9, Kocsis Katalin 6
pont.

A rovatot készítette : Szedlák Csilla,
Ecsedi Dávid, Szalai Zsolt.

“Kellene ma éjjel egy kis hacáré, hacacáré”
címmel, válogatás Eisemann Mihály, Fényes

Szabolcs, Lajtai lajos, Márkus Alfréd és
Cerkovic Béla dalaiból.

Fellép: Horváth Melinda, Kamenik Klaudia és
Mohácsi Attila a Gyõri Nemzeti színház tagja.
Jegyek kaphatók a Polgármesteri Hivatalban,
a Helytörténeti Kiállításon és Vigadó emeleti

pénztárában. Információ: 412-215, illetve
Gál Zoltánnál a
06- 70-943-4773
 telefonszámon

GÁLA  A VIGADÓBAN
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PEST MEGYEI CSAPATBAJNOKSÁG
VÁC

Csernák Mariann úszói ismét bebizonyították
a kis csapatok létjogosultságát a válogatott
kerettagokat is felvonultató patinás együttesek
között.

Április 14–én Vácon került megrendezésre a
Pest megyei csapatbajnokság II. fordulója, ahol
teljes létszámmal rajthoz állt a monori csapat. A
kicsik minõsítõ vizsgáját követõen a profik
versenye következett. A Pest megyei bajnokság,
a fõváros után az ország egyik legerõsebb férfi és
nõi mezõnyét vonultatja fel. Korosztályonként és
nemenként több országos ranglistavezetõ is
rajthoz állt a versenyen. Ebben a színvonalas, erõs
mezõnyben is versenyzõink több éremmel a
nyakukban térhettek haza. (6 arany, 2 ezüst és 3
bronz)

Eredményeink:
  66 m hátúszás: 1 helyezett

Bokros Blanka (2000)
  66 m hátúszás: 1 helyezett

Botka Dóra  (1999)
  66 m hátúszás: 3. helyezett

Botka Anita (1999)

  66 m hátúszás: 1 helyezett
Bacskai Attila (1999)

100 m mellúszás: 1 helyezett
Városi Brigitta (1998)

100 m pillangóúszás: 1 helyezett
Városi Brigitta (1998)

200 m pillangóúszás: 1 helyezett
Bacskai Csilla (1996)

200 m mellúszás : 2. helyezett
Bacskai Csilla (1996)

200 m mellúszás: 2. helyezett
Ponyi Péter (1996)

200 m hátúszás: 3. helyezett
Ponyi Péter (1996)

200 m hátúszás: 3. helyezett
Séllei Gergõ (1995)

Másnap április 15-én utánpótlás versenyen a
budapesti Komjádi uszodában versenyeztek a
legkisebbek, Botka Dóri 50m hátúszásban
bronzérmet szerzett, még Bacskai Attila 50m
háton és 50m pillangón is ezüstérmes lett.Városi
Brigitta 50m mellúszásban 4.helyezett lett.

BUDAPESTI NEMZETKÖZI VERSENY
A BVSC USZODÁBAN

2007. május 25 – 26-án a BVSC sport-

ÚSZÁSEREDMÉNYEKÚSZÁSEREDMÉNYEKÚSZÁSEREDMÉNYEKÚSZÁSEREDMÉNYEKÚSZÁSEREDMÉNYEK
uszodában 12 nemzet, 55 csapat közel 600
versenyzõjének részvételével nemzetközi
úszóversenyt rendeztek. A népes mezõnyben a
monori csapat kis létszáma ellenére derekasan
helytállt.

Eredményeink:
Botka Dóra: 1 ezüst, 1 bronz
Botka Anita: 1 bronz
Bokros Blanka: 1 arany, 2 ezüst, 1 bronz
Bacskai Attila: 1 ezüst, 2 bronz

Az 1998-as születésû lányoknál Városi Brigitta
100 m mellúszásban tized másodpercekkel
lemaradva a dobogóról a 4. helyet szerezte meg.

2007.június 03-án Budapesten a Komjádi
uszodában az 1999-ben és késõbb született
gyermekek részére rendeztek országos szintû
úszóversenyt, ahol 3 fõ képviselte csapatunkat.

Eredményeink:
Botka Dóra: 50 m mellúszás: 1. helyezett

50 m gyorsúszás: 2. helyezett
Botka Anita: 50 m mellúszás: 6. helyezett

50 m hátúszás: 5. helyezett
Bacskai Attila: 50 m hátúszás: 2. helyezett

50 m gyorsúszás: 4. helyezett
Versenyzõinknek gratulálunk!

Bizonyára Ön is szeretné vállalkozását gondtalanul
irányítani anélkül, hogy mindennapi tevékeny-
ségét beárnyékolnák vállalkozásának gondjai,
megoldásra váró feladatai.

Bízza ránk cége teendõit!
- Javítani akar vállalata pénzügyi eredményén?
- Új vállalkozást alapít?
Keresse tanácsadó irodánkat, ahol komplex gazda-
sági tanácsadással, számviteli szolgáltatásokkal
várjuk jelenlegi és leendõ partnereinket.

Egyéni és társas vállalkozások:
Cégalapítástól, a mûködése során felmerülõ
problémáinak megoldása, teljes körû bonyolítás
minden területen.
Bízza meg irodánkat a bérek számfejtésével, a
munkaügyek intézésével is.
Gyõzõdjön meg szolgáltatásaink gazdaságos-
ságáról!

Számoljunk velünk!
- Aludjon nyugodtan!
Készüljön fel most a munka- és tûzvédelmi ellenõr
váratlan érkezésére! Elõzze meg a munkahelyi
balesetekbõl adódó problémákat!
Szakértõ kollégáink az Ön cége számára is komp-
lex megoldást kínálnak a munkavédelmi és a
tûzvédelmi elõírások maradéktalan betartásához, a
munkahelyi balestek és tûzesetek megelõzéséhez.
- És még egy ötlet!
Készítsen honlapot! Ezt az nPirio, ingyenes
honlapkészítõ és karbantartó rendszer segítsé-
gével villámgyorsan programozás nélkül teheti
meg! Részletekért kattintson honlapunkra, a
www.ecofact.hu címre!
Vagy Ön egyedi honlapot szeretne?
Akkor keresse a www.netpeople,hu veboldalt.
Forduljon hozzánk bizalommal! (X)
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Hanzelik Andrea
a Vigadó “háziasszonya”

Kívül-belül megszépült az épület

A Díszterem bejárata

A fotókat Fekete Benõ készítette

A Díszterem


