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az országos hitelszövetkezet közremű-
ködésével, s a földművelésügyi miniszté-
rium támogatásával 1903-ban nem keve-
sebb, mint 25 szövetkezeti gabonaraktár 
kezdte meg tevékenységét. Monoron az 
1882-ben megszületett hitelszövetkezet 
kebelében működtek, amely májusban 
tartotta meg évi rendes közgyűlését. El-
mondhatjuk, hogy a pest megyében lé-
tesülő községi szövetkezetek közt el-
sőnek alakult meg. a kezdő lépéseket 
Lukácsovits Alajos monori asztalosiparos-
nak köszönhette, aki 1907-ben a hitelszö-
vetkezet igazgatója is volt. a szövetkezet 
fennmaradásáért sokat tett dr. Förster Au-
rél, kávai földbirtokos, az országos köz-

ponti Hitelszövetkezet igazgatóságának 
tagja, majd 1887-től elnöke. a szövet-
kezet tevékenysége a Monor környékén 
fekvő mintegy 10 község területére ter-
jedt ki. 1907-ben a már 20 község részvé-
telével gazdálkodó szövetkezetnek 403 
tagja volt 768 üzletrésszel, 38 400 koro-
na névértékben. 1907 őszén Monoron 
szövetkezeti kiállítást rendeztek, mely-
nek ipari és mezőgazdasági része is volt. 
az ipari kiállításon a helyi és környéki 
iparosok köréből 74-en vettek részt. a hi-
telszövetkezet fennállásának 25. évfor-
dulóját ünnepelve bemutatták Monor 
és környéke iparát, mezőgazdaságát.  

kÖzÖs nEVEzŐTAlálKozás oMAráVAl
Közös nevező című rovatban az elmúlt két hónapban Koday László és Kiss 
Adél festőművésszel ismerkedhettek meg olvasóink. Most Hitka Viktória, a 
Magyar Képzőművészeti Egyetem volt hallgatójának szakdolgozatának 
részletein keresztül ismertetjük meg az olvasót Oláh Mara művészetével.

(...) kéthetes kutatás, kikapcsolt telefo-
nok, válasz nélkül marad üzenetek után, 
amikor már szinte lemondtam arról, hogy 
beszélhetek oláh Marával, egy bará-
tom révén megkaptam a telefonszámát. 
azonnal tárcsáztam, kicsöngött, és még 
mindig fel voltam készülve rá, hogy vala-
ki teljesen más válaszol, mint akit én ke-
restem. Meglepett hát amikor a vonal 
másik végéről megszólalt egy rekedtes, 
vidám hang: 
 – Hálló, Mara vagyok, ki vagy? 
 – jó napot kívánok! Hitka Viktó-
ria vagyok a képzőművészeti Egyetem 
intermédia szakos hallgatója, és diploma-
dolgozatomhoz szeretnék interjút készíte-
ni önnel – hadartam. 
 – Veleeem? – hangzott a kérdés, hun-
cut rekedtes kacagás kíséretében. – Velem, 
gyémántocskám, hát az sajnos nem fog 
menni – folytatta. 

 arra már nem emlékszem, miket mond-
tam erre, csak hogy hirtelen egy kacifán-
tos történet kellős közepét hallgatom arról, 
hogy miként késett el a Magyar televízió 
kulturális műsorának stábja a művésznő-
vel megbeszélt forgatásról, aki pedig fő-
zött, sminkelt, öltözött, és várta őket. És 
hogy a Velencei Biennálé előtt már senki 
sem mehet hozzá, mert nem tud dolgozni. 
Lendülete, közvetlen stílusa és őszintesége 

– ahogyan mesélt mindenféléről össze-vis-
sza – magával ragadott. Csak hallgattam, 
hogy miként taxizta végig egész Magyar-
országot, hogy milyen volt az amerikai 
nagykövet látogatása, és egyre biztosabb 
lettem benne, találkozni szeretnék vele, de 
többé már nem az volt a fontos, hogy meg-
csináljam az interjút, maga a találkozás vált 
fontossá. kérdésére elmondtam, milyen 
nehezen szereztem meg a számát (...)

Folytatás a 22. oldalon

Helytörténet

A MonoriAK VisElT  
dolgAi 1907-bEn (ii. rész)
Voltak-e pénzintézetek a századfordulón Monoron? Mi történt 
az iparosok körében? Milyen gazdasági intézkedést tett az év 
során az elöljáróság? Mi történt a kereskedők világában?  Erre 
kaphatunk választ helytörténeti sorozatunk második részéből.

Folytatás a 10. oldalon



testületEgy HéTTEl Később
Az új évben egy héttel később, január 17-én 14 órai kezdettel tartotta első 
ülését Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. A csúszás azért 
volt, mert az ünnepek után kevés idő maradt a megfelelő előkészítésre.
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Monor Városi Önkormányzat képvi-
selő-testülete soron következő nyil-
vános ülését 2008. február 14-én 
(csütörtök) 14 órakor tartja a Város-
házán. 
Tervezett napirendi pontjai:
1.) interpellációk.
2.) a Monori sportegyesület beszá-
molója a 2007. évi önkormányzati tá-
mogatás felhasználásáról. tájékozta-
tó az egyesület 2008. évi támogatási 
igényéről.
3.) javaslat a 2008. évi költségvetési 
rendelet elfogadására (ii. forduló).
4.) 2008. évi összesített közbeszerzé-
si terv elfogadása.
5.) pályázati kiírás a bizottságok ke-
reteire.
6.) pályázati kiírás a városban műkö-
dő alapítványok számára.
7.) Útépítés kérdései – földutak asz-
faltozása, meglévő burkolt utak sző-
nyegezése, kátyúzása.
8.) járdaépítéssel kapcsolatos kér-
dések.
9.) tájékoztató a 2007. évben benyúj-
tott pályázatokról.
10.) a közoktatási intézkedési terv 
felülvizsgálata, az iskolák, óvodák 
felvételi körzetére és a beiskolázás 
szabályaira vonatkozóan.
11.) általános iskolai, óvodai beíratá-
sok időpontjának meghatározása.
12.) Óvodák nyári szünetének a meg-
határozása.
13.) a polgármesteri Hivatal pénzügyi 
irodájának átszervezése.
14.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
15.) polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és 
intézkedésekről, valamint a lejárt ha-
táridejű testületi határozatok végre-
hajtásáról.
Zárt ülés keretében:
javaslat Monorért Emlékplakett és ok-
levél kitüntetések adományozására.

NapireNdi poNtok jaNuárbaN

a nyilvános ülések jegyzőkönyvei, vala-
mint a rendeletek teljes szövege a Városi 
könyvtárban az érdeklődők rendelke-
zésére áll. a képviselő-testület nyilvános 
üléséről a GEMini tV minden esetben 
felvételt készít, amelyet az ülést követő 
szombaton a pátria tV csatornáján fi-
gyelemmel kísérhetnek. a rendele -
tek egységes szerkezetbe foglalt szö-
vege már olvasható és letölthető a  
www.monor.hu honlapról, ahol egyéb 
felhívásokról, tájékoztatásokról is érte-
sülhetnek.

további iNformációk

Elsőként Varga jenő tolmácsolta a la-
kosság kérdéseit, hogy karácsonykor 
miért nem volt díszkivilágítás a Főtéren, 
továbbá a kerékpárutak átvételre kerül-
tek-e, mivel a kossuth Lajos utcán meg-
épített kerékpárutat elég sok kritika éri.
 Horváth Ferenc tájékoztatta a képvi-
selőket, és rajtuk keresztül a lakosságot, 
hogy a DÉMász ismét tart ügyfélfoga-
dást Monoron, a Vigadó épületének 
földszintjén, minden hétfőn 12 órá-
tól, 20 óráig. nem kell Ceglédre járni az 
ügyeket intézni, itt helyben is megtehe-
tik a monori lakosok hetente egyszer.
 pogácsás tibor polgármester vála-
szában elmondta, hogy a Főtéren az 
elmúlt években kihelyezett lámpates-
tek mára már elavultak, és többek vé-
leménye szerint nem is voltak szépek. 
sajnos az önkormányzatnak nem volt 
most pénze arra, hogy ezeket kicserél-
je. a petőfi utca és a Főtér átépítése az 
idén megtörténik, és úgy tervezik, hogy 
az év végén új világítótesteket is vásá-
rolnak a város központi részének díszki-
világítása érdekében.

építkezés decemberben

a kerékpárutak teljes műszaki üzembe 
helyezése akkor történik meg, ha a köz-
világítással kapcsolatos kérdések is ren-
deződnek. a kerékpárutakat teljes hosz-
szukban egyedi világítással látják el a 
későbbiekben. Vannak félbehagyott 
munkák is, és a javításokat is el kell még 
végeztetni. akkor veszik át és fizetik ki 
a teljes összeget, ha mindent rendben 
találnak. sokakban felmerült a kérdés 
is, hogy miért télen, ilyen későn kellett 
a kerékpárutat megépíteni? Ennek az a 
magyarázata, hogy a kerékpárutak pá-
lyázati pénzből épültek, amivel decem-
berben el kellett számolni, viszont az 
először kiírt közbeszerzés eredmény-
telen volt, így elhúzódott a munka kez-
dete. Ha nem építették volna meg de-
cemberben, akkor elveszítette volna az 
önkormányzat a pályázati pénzt. a vál-
lalkozók elfogadták, hogy amíg a mun-
ka nincs befejezve, a teljes összeget 
nem kapják meg.

Helyi értékek

Elfogadta a testület a helyi építészeti 
örökség védelméről szóló rendeletter-
vezetet. Ez a tervezet az előkészítés fo-
lyamán több fórumot is megjárt, több 
lépésben történt egyeztetés a város-
ban. amennyiben a rendelet szövegét 

elfogadja a testület, a szükséges mel-
léklet, amely a védendő örökségek fel-
sorolását tartalmazza, fél éven belül  

– a civil szervezetekkel, szakemberekkel 
előzetesen egyeztetve – a képviselő-
testület elé kerül. Lapunkban is közzé 
tesszük majd az elfogadott felsorolást.

Kéményseprés

Hatályon kívül helyezték a szeptember-
ben elfogadott, a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás tevékenység városi el-
látásával kapcsolatos helyi rendeletet. 
Még 2005-ben döntött az önkormány-
zat arról, hogy a kéményseprő-ipa-
ri közszolgáltatást saját maga kívánja 
ellátni. a jogszabályok szerint az ön-
kormányzatnak lehetősége van erre, 
amennyiben a szükséges feltételeket 
megteremti. Ez meg is történt. a pest 
megyei Önkormányzatnak a közszol-
gáltatást bonyolító céggel közös meg-
egyezésre kellene jutni ahhoz, hogy 
Monor ezt a feladatot elláthassa, de et-
től a cég elzárkózik, így ebben az évben 
ez a munka nem indulhatott el annak 
ellenére, hogy a város már felkészült rá. 
Ha a megegyezés létrejön, visszatérnek 
az ügyre.

beszámolók

az idei önkormányzati költségvetést 
első fordulóban tárgyalta a képviselő-
testület. az elkészült anyag, a koncepci-
óban elfogadott számokat tartalmazza. 
a költségvetés hiánya jelenleg 320 mil-
lió forint, ami semmiképpen nem emel-
kedhet, mert az már veszélyeztetné az 
önkormányzat likviditását.  az év elején 
így is mindig gond van, hiszen az önkor-
mányzatnak ilyenkor alig van bevétele, 
viszont nagyon sok a kiadása. nagyobb 
bevételre márciustól lehet számítani. a 
megtárgyalt anyag még nem részletez-
te az intézmények kiadásait és bevéte-
leit, az a második fordulóra készül el, 
amikor is a 2008. évi költségvetést feb-
ruárban elfogadja a képviselő-testület.
az Uszoda kht. beszámolt a park-és 
közterület-fenntartási tevékenységé-
ről. Még nem telt el egy év azóta, hogy 
a kht. vette át ezt a feladatot. a társa-
ság részben a park- és közterület-fenn-
tartási munkák átvállalására alakult 
meg. a képviselő-testület hosszútávon 
is ebben a felállásban képzeli el a fel-
adat ellátását. Vadas Ferencné ügyveze-
tő elmondása szerint az alkalmazottak 
megfelelően dolgoznak. igyekeznek a 
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Monor Városi Önkormányzat képvise-
lő-testülete megalkotta és kihirdeti az 
alábbi rendeleteit:
1/2008. számú a helyi építészeti örök-
ség védelméről.
2/2008. számú a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatási tevékenység városi el-
látásával kapcsolatos 22/2007. (iX. 30.) 
számú rendelet hatályon kívül helye-
zése.

Új reNdeletek

város parkjait rendbe tenni, az elbur-
jánzott növényeket kiritkítani, tavasszal 
színes virágokkal díszíteni a közterüle-
teket. a kistónál a nádas frissítését is a 
lehetőségekhez mérten elvégezték.
 a közművelődési és oktatásügyi, a 
sport- és Egyesületi, valamint a szociá-
lis és Egészségügyi Bizottság beszámolt 
a képviselő-testületnek a 2007. évi ren-
delkezési alapjaik, valamint az alapít-
ványi pályázatok alapján odaítélt ösz-
szegek felhasználásáról. két alapítvány 
nem számolt el december 31-ig, de 
nem hanyagságból, hanem mert a ki-
adások áthúzódtak erre az évre is.
 Elfogadta a képviselő-testület a ki-
emelt célok megállapítását a polgár-
mesteri Hivatal, és a Monor Város 
Hivatásos tűzoltó-parancsnokság dol-
gozóinak teljesítményértékeléséhez.
 a következő napirendekben lakás- és 
egyéb ingatlanügyeket tárgyaltak meg.

Fejlesztések

többször írtunk már arról, hogy az „ak-
cióterv” keretén belül, a polgármesteri 
Hivatal felújítására, bővítésére is sor ke-
rül. a hivatal épülete melletti két épü-
lettömb felújítására is pályázatot ír ki az 
önkormányzat, a kossuth Lajos utca és 
Bajcsy-zsilinszky utca által határolt te-
rületre. a februári testületi ülésen sze-
retnének dönteni a területfejlesztési 
pályázati kiírás konkrét szövegéről.
 a testület úgy döntött, hogy ismét 
pályázatot nyújt be a kossuth Lajos ál-
talános iskola bővítésére, az ehhez szük-
séges önrészt költségvetésében bizto-
sítja.
 a polgármesteri jelentésben több, a 
bizottságok által javasolt ügyet tárgyal-
tak meg. Így megbízták az Uszoda kht.-t, 
hogy a monori sportpálya fejlesztésére 
készíttessen el egy műszaki költségve-
tést, amely tartalmaz egy 20x40 méte-
res műfüves pálya elhelyezését, ami kis-
pályákra is osztható, világítás modult, 
és egy csarnokot világítással, fűtéssel.
 az önkormányzat folyószámlahitel-
keretét megemelték, hogy az év eleji 
likviditás biztosított legyen.

Összeállította: Nagy Lajosné

Évek óta heves vitákat vált ki pest megye 
önálló régióvá válása. a fejlettségét tekint-
ve a fővárostól jóval elmaradó  pest megyei 
települések komoly forrásoktól esnek el.  a 
Megyehét rendezvénysorozat keretein be-
lül  Monoron került  sor az „Önállóan többre 
jutunk” című teltházas szakmai  konferenci-
ára. a rendezvényen kormánypárti és ellen-
zéki polgármesterek, országgyűlési képvi-
selők, kistérségi elnökök, valamint jegyzők 
és  intézményvezetők  is részt vettek.
 számítások szerint 2013-ig 275 milliárd 
forinttól esnek el a pest megyei települé-
sek. Ez  évekre lebontva  közel 40 milliárd 
forint kiesést jelent, vagyis ennyivel több 
uniós támogatáshoz jutna a megye 187 te-
lepülése, ha önálló régiót alkotna pest me-
gye – hangsúlyozta beszédében pest Me-
gye közgyűlésének elnöke. Szűcs Lajos 
rámutatott, hogy Budapest érdekérvénye-
sítő képességével a megye képtelen verse-
nyezni. példaként említette, hogy budapest 
és a megyei megvalósuló projekttámoga-
tások összehasonlításánál az eredmény 75-
25 a főváros javára.  szavai szerint ez is azt 
támasztja alá, hogy a pest megyében élő-
ket „másodrendű” állampolgárnak tekinti 
a kormány, hiszen vélt vagy valós politikai 
érdekekből, az összes magyarországi me-
gyénél rosszabb feltételek mellett kell a fő-
várossal versenyeznie az amúgy is szűkös 
forrásokért. pest Megye közgyűlésének el-
nöke emlékeztetett rá, hogy az önálló régi-
óvá válás ügyében hozott legfrissebb köz-
gyűlési határozat  megfogalmazta a pest 
megye régió létrehozásának szükségessé-
gét. Hozzátette, hogy a közgyűlés felkér-
te a megyei településeket, írjanak ki helyi 
népszavazást a témában.  szűcs Lajos  alá-
húzta, a változtatásra mind a hazai, mind az 
uniós a jogszabályok lehetőséget adnak.
 pest  Megye Önkormányzatának fő-
jegyzője elmondta, hogy  a népszavazást 
nem a megyei önkormányzat, hanem ma-
guk a települések  kezdeményezik majd. 

Szép Tibor  hozzátette, hogy olcsóbb a   
népszavazás lebonyolítása,  ha azt az or-
szágossal egyidőben tartják.
 pest megye kitörési pontja lehet a nö-
vekvő lakosságszám, a kedvező földraj-
zi és közlekedési helyzet, valamint a jóval 
élhetőbb lakóterület a fővárossal szem-
ben – hangsúlyozta előadásában Pánczél 
Károly országgyűlési képviselő, Gyál alpol-
gármestere. pánczél károly azt is elmondta, 
támogatja az önálló régió létrejöttét, ám  
mértéktartó kampányra figyelmeztetett. 
Véleménye szerint a kampánynak nem Bu-
dapest ellen, hanem pest megye mellett 
kell szólnia.
 Magyarországot ma duális gazdaság 
jellemzi,  ez pedig azt jelenti, hogy  a gaz-
dasági élet szereplői a dübörgő multik, va-
lamint  a túlélésért küzdő kis- és középvál-
lalkozók – mondta Vereczkey Zoltán a pest 
Megyei kereskedelmi  és iparkamara el-
nöke.   a  szakember hangsúlyozta, hogy  
romló likviditás,  a körbetartozások elvisel-
hetetlenül magas szintje jellemzi a magyar 
gazdaságot, ráadásul  az állam a legna-
gyobb adós, késve teljesíti a kötelezettsé-
geit.   Vereczkey zoltán  szerint elégtelen  
az az összeg, amit a kis- és középvállalko-
zók fejlesztésre kapnak. a szakember arra 
is emlékeztetett, hogy 2003 óta folyama-
tosan növekednek a vállalkozói adóterhek, 
számítása szerint összességében éves szin-
ten mintegy 800 milliárd  forinttal. Mind-
emellett a gazdaságfejlesztésre fordítandó 
uniós források szintjét szintén elégtelenre 
értékelte.  a fenti tényekből pedig kérdés-
ként fogalmazódott meg számára, hogy 
mitől tudna megindulni 2009-ben a gaz-
dasági növekedés?
 a konferenciára videóüzenetet küldött 
Schmitt Pál fideszes európai  parlamen-
ti képviselő, Szájer József  fideszes európai  
parlamenti képviselő pedig levélben jutatta 
el gondolatait. Mindkét politikus támogatja  
pest megye önálló régióvá válását. 

közigazgatás

PEsT MEgyE  
KülönVálnA A FőVárosTól
Mínusz 275 milliárd forint. Összesen ennyi pénztől 
esnek el a Pest megyei települések 2013-ig.

VáltozásEgyéni VállAlKozóK FigyElMébE
tájékoztatjuk Önöket, hogy az európai 
parlamenti és tanácsi rendelet értelmé-
ben 2007. január 19-én hatályba lépett, és 
2008. január 1-jétől az EU tagországok szá-
mára kötelezően alkalmazandó tevékeny-
ségi osztályozás a naCE rev.2 (magyar 
nyelvű megfelelője a táor ’08). a magyar-
országi végrehajtásra megjelent 2007. évi 
CXXVi. tv. 479.§ (2) értelmében a szakága-
zati besorolás változását az egyéni vállal-

kozó a 2007. év végét követően előterjesz-
tett első változásbejegyzési kérelmében, 
de legkésőbb 2008. július 1-éig köteles be-
jelenteni az okmányirodában, kérve a vál-
tozás átvezetését, illetve a vállalkozói iga-
zolvány cseréjét.
 az okmányiroda ügyfélfogadási ideje:
 Naponta 8-tól 12 óráig.
 Hétfőn 13-tól 17.30-ig.
 Szerdán: 13-tól 16 óráig.
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a „jászai téri Óvódás Gyermekekért 
közhasznú alapítvány” tájékoztatja a 
nyilvánosságot, hogy a 2005. évi sze-
mélyi jövedelemadó 1 %-nak felaján-
lásából a bevétel bankkamattal együtt 
254 759 Ft. a kiadás 14 630 Ft a bank-
költségre. a 2006. évi eredményt, amely 
így 240 129 Ft, az alapítvány tartalékol-
ta a számláján, mert a 2007. évben jóvá-
írandó egy százalék felajánlással együtt, 
nagyobb összegű ráfordítást tervez. 
 köszönjük minden adományozónak, 
az alapítványnak nyújtott anyagi támo-
gatást!

A Jászai Téri Óvodás Gyermekekért  
Közhasznú Alapítvány Kuratóriuma

tájékoztató

LakásTexTiL
méteráru-rövidáru

Látogasson el hozzánk,
óriási választékkal

várjuk kedves vevőinket!
Monor,

Bajcsy Zs. u. 1.
tel.: 06-29/417-388

Üllő, kossuth L. u. 1.
tel.: 06-20/410-8655

06-29/320-067

Lánglovagok

A Monori  
TűzolTóság 2007. éVE

január 1. és december 31. között összesen 
889 bejelentés érkezett a tűzoltó ügyeletre, 
ebből 481 tűzeset, 361 műszaki mentés. a 
működési területen kívül 47 eset volt.

A számok magukért beszélnek

a tűzeseti bejelentésekből 52 bizonyult té-
ves jelzésnek vagy vaklármának, azaz feles-
leges volt a riasztás. avar- nádas-, szemét-, 
gaz- és erdőtűz oltására 223 alkalommal ke-
rült sor, 92 lakás- és melléképülettűz és 18 
gépkocsitűz történt.
 a 361 műszaki mentésből a felázott ta-
laj és a viharos időjárás miatt 192 fakidő-
léshez és 14 vízeltávolításhoz kellett ki-
vonulni. Ezeken kívül 103 
baleset, 22 életmentés, és 9 
értékmentés adott munkát 
a tűzoltóknak. 
 Ez a magas szám erő-
sen igénybe vette a tűzol-
tó-járműveket és a tech-
nikai eszközöket, emiatt 
több meghibásodás is tör-
tént. a kivonulások mellett 
a kiképzés szerinti helyismereti foglalko-
zások, begyakorló- és vezetési gyakorla-
tok is megtörténtek. a 2007. évben az iFa 
tartalék gépjárműfecskendő 4815 km-t 
tett meg, és 895 liter gázolajat használt, a 
Mercedes fecskendő 27 374 km-t tett meg, 
és 8148 litert használt, a renault fecsken-
dő 27 478 km-t és 7106 liter gázolajat fo-
gyasztott el. Ez a folyamatosan emelkedő 
gázolajárak mellett komoly anyagi meg-
terhelést jelentett a parancsnokság pénz-
gazdálkodásában.

zsúfolt épületek

az elmúlt évben – részben a munkaidő 
csökkentésére – áthelyezéssel és újfelvé-
tellel 17 fő érkezett, ugyanakkor nyolcan 
távoztak, közülük négyen nyugdíjba vo-
nultak, ketten más parancsnokságra kértét 
áthelyezésüket, kettőt pedig elbocsátottak. 
a január 1-jei összlétszám 56 fő. Mivel janu-
ár 1-től a parancsnokság kategória-besoro-
lását felemelték, újfelvétellel még 16 fő kez-
di meg az alapfokú tűzoltótanfolyamot. a 
már most is túlságosan zsúfolt épületek mi-
att az újonnan beálló tűzoltók elhelyezése 
komoly problémát jelent a parancsnokság 
vezetésének.
 immár 14 éve húzódik egy megfelelő el-
helyezést biztosító tűzoltólaktanya építé-
se, mert a jelenlegi helyen a működés szin-
te lehetetlen. Ígéretek mindig vannak, de a 
megvalósítás egyre késik.

 a tűzmegelőzés helyzete is elég sok gon-
dot mutat. az elmúlt években a térségünk-
ben megszaporodtak a nagyberuházások, 
és ezek engedélyezési és használatbavételi 
eljárása a két tűzmegelőzési előadóra igen 
nagy terhet ró. Ezeken kívül is hatalmas ad-
minisztratív munkát, helyszíni ellenőrzést 
kell végezniük. nézzük a számadatokat. a 
tűzvédelmi ellenőrzések száma 57, a tűzvé-
delmi előírások érvényesítésére 12 hatósá-
gi felhívás és 3 tűzvédelmi bírság kiszabá-
sa történt. a szakhatósági ügyek száma 912, 
ebből 209 építési, 189 használatbavételi eljá-
rás, 158 üzlet működési engedély, 36 telep-
engedély, 56 rendeltetésváltozás ügyében 
hoztak határozatot. tűzvédelmi ügyekben 

120 konzultációra került sor. a 
tűzoltóság 8, a rendőrség 18 
tűzvizsgálatot végzett.
 itt kell megjegyeznünk, 
hogy a két tűzmegelőzési 
előadó méltatlanul szűk iro-
dában végzi munkáját, ahol 
egy nagyobb tervrajz tanul-
mányozására nincs is lehe-
tőség. a szakhatósági ügyek 

miatt akkora az adminisztráció, hogy a fel-
gyülemlett iratok elhelyezése, megőrzése 
egyre kilátástalanabb.

Tűzmegelőzés már az óvodában is

kétszázötven iskolásnak és száz óvodásnak 
szerveztünk tűzmegelőzési foglalkozást. a 
televíziók 3 kiemelt tűz- és káresetnél készí-
tettek felvételt. a Gemini tv-ben az első fél-
év során 13 műsor készült a monori tűzol-
tók munkájáról, a Monori strázsában pedig 
negyedévenként adunk tájékoztatást a la-
kosság részére.
 Egyfordulós vetélkedőn 200, többfor-
dulós vetélkedőn 100 fő vett részt. a tűzol-
tólaktanyát 6 alkalommal 145 gyermek lá-
togatta meg. Lakossági rendezvényeken 
(gyermeknap, falunap) 8 esetben mintegy 
3200 fő vett részt. a Monori tűzoltóság ha-
gyományőrző csoportja több bemutatón 
és versenyen szerepelt, jó eredményekkel.
 Decemberben Székely Attila alezre-
des, tűzoltóparancsnok és Pogácsás Tibor 
monori polgármester tárgyalást kezdemé-
nyezett az országos katasztrófavédelmi 
Főigazgatóságon a leendő új tűzoltólak-
tanya építése ügyében. a kapott ígéretek 
több éves várakozást jelentenek, de ta-
lán megindul egy közelebbi kivitelezés le-
hetősége is, mivel a megfelelő terület már 
megvan.

Monor Város Önkormányzat 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

A monori tűzoltók igen mozgalmas évet tudhatnak maguk mögött, 
mivel az alakulás óta a legtöbb kivonulás történt tűz- és káresetekhez.

„Immár 14 éve 
húzódik egy meg-
felelő elhelyezést 
biztosító tűzoltó 

laktanya építése.”

a pest Megyei kéményseprő és tüze-
léstechnikai kft. értesíti a lakosságot, 
hogy a kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás körébe tartozó fel-
adatokat Monor közigazgatási határa-
in belül, 2008. január 2-től június 30-
ig, arcképes igazolvánnyal rendelkező 
dolgozóik látják el, akik díjat is szednek.

értesítés

januári számunkban hely hiányában nem 
tudtuk teljes terjedelmében leközölni 
Darázsi Erzsébet írását. Most a szerző kéré-
sére megjelentetjük a kimaradt részeket:
 a kiállításon saját paravánokkal je-
lentünk meg Gál Lajos, Szemők György 
Győző és Kasperné Ferency Gabriella jó-
voltából.
 Ha a kiállítók és hozzátartozóik  nem 
jöttek volna el, a csupán hét fő érdeklő-
dőtől üres lett volna a terem. Hiányzott 
a művészetet kedvelő, lokálpatrióta  ér-
telmiség, a város polgársága! Biztosan 
több reklám kellett volna, esetleg a Viga-
dó programjában is szerepelhetett volna. 
a zűrös két hét alatt – más rendezvények 
miatt ide-oda tologatták a kiállítási anya-
got – mégis sokan látogatták tárlatunkat.

Guruló GyöNGyök - ami kimaradt
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...Simorka Sándor festményeinek és 
szobrainak a Vigadóban, ami kará-
csony előtt csupán egy szűk héten át 
volt látható. 
 a káván élő művésznek a közvetlen 
környezetén – Gombán, Bényén – kí-
vül köztéri szobrai többek között a fő-
városban, szerencsen és Erdélyben is 
vannak. alkotásait csoportos tárlato-
kon már többször láthattuk Monoron, 
önálló kiállításon viszont csak most 
mutatkozott be.
 a megnyitón – simorka sándor 
munkásságának egyik legjobb ismerő-
je és támogatója – Veres László tanár úr 
hozzáértő módon emelte ki a művész 
munkásságának tartalmi és formai jel-
lemzőit. az alkotó fia által ott elmon-
dott Wass Albert vers pedig utalt arra, 
hogy a kiállítót intenzíven foglalkoztat-
ja – a bibliai témák mellett – a magyar 
történelem elmúlt kétezer éve.
  a képzőművészeti Főiskolán – Kő Pál 
tanítványaként – 20 éve végzett és az-
óta számos díjat nyert simorka sándor a 
bronz kisplasztikáival bemutatta, hogy 
az égi szellem („regnum Marianum”) és 
a földi realitás („Földi igazság”), vagyis a 
kereszt és a kard határolja létünket.
 Mindezek azt sugallták, amit ő 
maga így fogalmazott meg egy írá-
sában: „álmodjunk egy jobb, különb, 
emberibb világot!”

BG

szép kiállítása volt...

Éljen egészségesen, mindeközben 

DOLGOZZON OTTHONRÓL
számítógép és internet segítségével 

az évezred sikerüzletágában!

INGYENES és kötelezettségmentes 

regisztráció, további információk: 

www.keressmagadnak.com

Irha- és bőrkabáttisztítás, -festés most 15% kedvezménnyel!

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitva tartás: H-P: 8-18, Szo: 8-12

   Magócsi Ruhatisztító

Teljes körű ruhatisztítás és festés

Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű-tisztítás

Háztól házig szőnyegtisztítás, 
ingyenes szállítással

a közelmúltban alakult Monori nyugdíjas 
katedra klub december 18-án tartotta ka-
rácsonyi összejövetelét a felújított Művelő-
dési Házban. a felállított díszes kis fenyőfa 
előtt az ünnepséget a kossuth Lajos álta-
lános iskola kisiskolásai által előadott mű-
sor nyitotta meg, melyben szavalat, kö-
zös ének és szerepjáték is volt. a gyerekek 

– mintegy 25-en – izgatottan gyülekeztek 
már jóval korábban, a szülők felügyelete 
alatt, és alig várták, hogy a nagy igyekezet-
tel, szívvel-lélekkel készített műsorszáma-
ikat csillogó szemmel előadhassák. a sok 
szép kívánságot gyertya- és csillagszóró-
gyújtással tették emlékezetessé. a műsor 
végeztével, a klub elnöke, dr. Dudás Jenőné 
és Vedres Lászlóné elnökhelyettes köszönte 
meg Mihályi Anita és Konczné Szolnoki Erika 
nevelők és a gyerekek közös munkáját.
 Ezután versmondással és karácsonyi 
történetek mesélésével folytatódott a dél-
után, karácsonyi dalok hallgatása mellett. 
közben illatos teát és házi készítésű süte-
ményeket fogyasztott a jókedvű társaság. 
Megköszöntötték az éppen most, vagy a 

közeli időkben aktuális névnaposokat és 
születésnaposokat. ajándékokat is adtak 
egymásnak. koccintottak a maguk, és tár-
saik egészségére, és vidáman emlegették 
a közösen megélt, régi eseményeket. né-
melyek a jövőt tervezték, hogy 2008-ban 
minden alkalommal meg tudjanak jelenni 
az adott hónap harmadik keddjén, ahogy 
az a klub munkatervében áll. terveik kö-
zött szerepel kastélylátogatás Gödöllőn, a 
szitakészítés történetének megismerése, 
kedvenc verseik összegyűjtése és előadá-
sa, egészségügyi előadás meghallgatá-
sa és sok-sok emlék felelevenítése. Min-
den klubtag saját ötleteivel járul hozzá a 
klub életéhez, kényelmesebbé és ottho-
nosabbá, színesebbé téve azt, ebben Bar-
tók Istvánné jár az élen.
 a katedra klub rövid élete során is bebi-
zonyította azt, hogy az embereknek szük-
ségük van egymásra, és ha szeretettel for-
dulunk egymás felé, a kevés is sokat ér. Egy 
mosoly, egy jó szó, a zárkózott szíveket is 
megnyitja.

Dr. Dudás Jenőné elnök

nyugdíjasokA KATEdrA Klub KArácsonyA

„Bízzál az Úrban és jót cselekedjél!” Ezek-
kel a (37. zsoltárból idézett) szavakkal 
nyitotta meg Schaller Tamás lelkész úr a 
monori református nagytemplom hagyo-
mányos karácsonyi jótékonysági Hang - 
versenyét.
 Sziklai Kinga (a Magán zeneiskola fuvo-
laművész vezetője) – e hagyomány kezde-
ményezője –, Erdő Krisztina (zongoratanár 
kolléganője) és a nemzetközi elismerést 
szerzett Mocsári Károly zongora- és orgo-
naművész dicsérhető azért, hogy 12. alka-
lommal is felemelő zenei élményben ré-
szesülhetett a szép számban megjelent 
karitatív közönség.
 a presbitérium és a Gyülekezet szer-
vezése és a jó hírű előadók a templom-

ba csaltak olyanokat is, akik nem szokták 
egyébként látogatni.
 Élvezhettük – többek között – Bach, 
Mozart, Beethoven, Gounod és Chopin 
magas színvonalon tolmácsolt dallamait, 
miközben lelkileg is egy kicsit a hétközna-
pi gondok fölé emelkedhettünk.
 sokan meghallották a lelkész úr kérését, 
hogy a szeretetintézményeknek szüksé-
gük van a támogatásra. a rászorultakat kör-
zetünkből is fogadó Ceglédi református 
Egészségügyi Gyermekotthon javára ezút-
tal 224 ezer forint perselypénz gyűlt össze.
 Valóra vált a lelkész úr kívánsága: nem 
az ajándékvásárló tülekedésben, hanem a 
szívünkben született meg a karácsony.

Bolcsó Gusztáv

reformátusokJóTéKonysági HAngVErsEny
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kétlábasok lehetőségei sem sérülnek. Most 
már csak azt tehetjük, hogy együtt oldjuk 
meg az egymásrautaltság leckéjét. ideges-
kedés nélkül, udvariasan, egymás iránti fi-
gyelmességgel.

csonkolás vagy frissítés?

„Uramisten!?... Micsoda brutalitás áldozatai 
lettek ezek a szerencsétlen fák!” „Mikor lesz-
nek ezek újra épek?” „Hogy fognak ezek ár-
nyékot adni nyáron?”
 ilyen és ehhez hasonló mondatok kíván-
koztak ki mostanában többekből Monor 
főterén, amikor először csodálkozhattak 
rá – nem kis megdöbbenéssel – a számuk-
ra meglepő mértékben megcsonkolt fa-
sorokra. arról a 64 vaskos japánakácról van 
szó, amelyek a történelmi városközpontot 
díszítik (díszítették?!) a kossuth Lajos utca 
két oldalán. jelenleg tényleg úgy festenek, 
mint a végtagjaikat vesztett, tiltakozásra 
képtelen, rokkanttá tett óriások. akik átél-
ték már az előző ilyen faápoló akció tapasz-
talatait, optimista választ adhatnak az aggo-
dalmaskodó kérdésekre.

célszerű megoldás

a kétkedők megnyugtatására fordultunk 
Vadas Ferencnéhez, a Monor Uszoda kht. el-
nökéhez. júniustól az ő irányítása alá tarto-
zik a kövál zrt.-től átörökölt városüzemelte-
tési feladatkör is.
 Elmondta, hogy ezt megelőzően a régi 
módon metszették vissza e fákat, most – a 
Városfejlesztési Bizottság utasítására – egy-
séges gömbkoronát alakítanak ki, úgy, hogy 
közben a sebeket is szakszerűen kezelték és 
a betegségeket is megszűntették. 
 Csonkolni természetesen nem kötelező, 
de praktikus módszer. a szertenyúló ágak 
magassága veszélyeztette a patinás régi 

szemet szúrKié Az Előny?
Mindennapi örömeink gyakran párosulnak kisebb-nagyobb bosszúságokkal. 
Jártunkban-keltünkben mindkettőről hallhatunk véleményeket, sokszor egy 
témán belül. Így áll a helyzet az új városi kerékpárutakkal kapcsolatban is.

természetesen mindenki örül annak, hogy 
– városiasodásunk újabb jeleként – nálunk is 
anyagi áldozatot hozott az önkormányzat 
annak érdekében, hogy a két keréken közle-
kedő lakosaink is biztonságosan közleked-
hessenek. Hogy legforgalmasabb útjainkon 
erre mekkora szükség volt, arra már halál-
esetek is felhívták a figyelmet.
 kár viszont, hogy ahol ezt csak a meglévő 
gyalogjárda kettéosztásával sikerült megol-
dani, ott ez nem érhette el tökéletesen cél-
ját (ahogy például a fővárosban sem). a gya-
logosoknak kihasított szürke sáv ugyanis az 
eredeti felénél is kisebb, mivel a piros szí-
nű kerékpáros részben – elvileg – mindkét 
irányban biztosítani kellett a közlekedést. 
Miközben tehát Monor centrumában – az új 
épületekkel, felújításokkal – javult a polgári 
közérzet; a korzó (vagyis a társasági érintke-
zésre is szolgáló divatos sétány) egykori le-
hetősége csorbult. Egy babakocsival vagy 
kisgyerekekkel sétáló házaspár például ne-
héz helyzetbe kerülhet; de ugyanúgy a ke-
rékpáros is. Vagy a szülőknek kell állandóan 
hátrafelé figyelni, vagy a kerékpárosoknak 
megállni vagy csengetni – utóbbi viszont 
udvariatlanságnak is tűnhet.

nehezen értelmezhető

a főtértől a vásártérig kiépített szakaszon 
sikerült megfelelő megoldást találni. a re-
formátus nagytemplommal szembeni – au-
tósbolt előtti – rész viszont nehezen ér-
telmezhető. a teljesen piros burkolat – ha 
komolyan vesszük! – azt jelentené, hogy ott 
csak kerékpárosok közlekedhetnek, gyalo-
gos rá sem teheti a lábát. akkor hogy lép 
be az üzletbe? Ha a parkolóhelyet (az egyéb 
előírások miatt) meg kellett tartani, nem le-
hetett volna ezt a részt is osztottá tenni?
 Egy szó mint száz, örülhetünk a kétke-
rekesek védelmének, de jó lett volna, ha a 

Az új kerékpárút mellett nehéz helyzetkbe kerül-
het egy  kisgyerekkel sétáló házaspár

Csonkolni természetesen nem kötelező, de prak-
tikus módszer. A szertenyúló ágak magassága 
veszélyeztette a patinás régi épületeket
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tervezők és a kivitelezők. Így mindenki jól 
járt volna. aki próbált már egy kerékpárt 
vagy egy babakocsit le és felvinni a lép-
csőkön, esetleg úgy, hogy emellett még 
egy gyereket is cipelnie kellett, az tudja, 
miről beszélek.  Egyszer talán még köny-
nyen elviseli az ember, de sokan naponta 
végigcsinálják ezt a tortúrát.
 a rendszeresen vonattal járók dolgát 
tovább nehezíti, hogy a Budapestről be-
érkező vonat rendszerint nagyon elől áll 
meg, úgy, hogy az utolsó kocsi a harma-
dik szélfogónál van.  az érkezők gyalo-

olvasói levélAz ingázóK VédElMébEn golhatnak vissza, lépcsőn le, lépcsőn fel, 
majd a buszt is el kell érni valahogy. ilyen 
körülmények között ki ne próbálna meg 
egyszerűbben átjutni a síneken, még ak-
kor is, ha az szabálytalan. Ha a forgalmis-
ták átmehetnek a kis közlekedőn, az uta-
zók miért nem követhetik a példájukat? Ez 
a megoldás igazán áttekinthető, így akár 
a korlát alatt átbújókat – ami valóban igen 
veszélyes – is jogosan büntethetnék meg. 
 Végezetül szeretném köszönetemet 
kifejezni a forgalmistáknak, akik valame-
lyest emberivé teszik a rosszul átgondolt 
állomást.

Madócs Lajosné 
egy minden nap bejáró

szeretnék néhány gondolatot fűzni a 
Monori strázsa januári számában megje-
lent Öröm és Üröm című íráshoz. 
 az valóban nagyon jó, hogy a gyerekek 
biztonságban kelhetnek át a sínek egyik 
oldaláról a másikra. nekünk, felnőtteknek 
viszont nagyobb bosszúság az új állomás. 
a lépcsők rosszul vannak kivilágítva, rá-
adásul az idősek átkelését nagyon meg-
nehezíti az állandó lépcsőzés. 
 a mozgáskorlátozottak – működés-
képtelen – felvonójára költött pénzt eset-
leg mozgólépcsőre is fordíthatták volna a 

épületeket. Így jobban látszanak majd a vá-
rosképi homlokzatok, állaguk könnyebben 
megóvható. a polgármesteri Hivatalnál a 
tervezett felújítást is zavarta volna a válto-
zatlanul hagyott állapot és a kerékpárút is 
kivilágosodott.
 Új, és sokféle szempontból az eddigiek-
nél célszerűbb megoldás volt, hogy a levá-
gott nagy ágmennyiséget most a közmun-
kások helyben darálták fel. (a város több 
helyszínén készülnek még egyébként a par-
kok – fapusztítás nélküli – bozótirtására, ta-
karítására, kellemesebbé tételére.)
 Vadas Ferencné szerint is várható, hogy 
az első évben hiányosabb lesz majd az ár-
nyék az eddigieknél, az említett területen. 
Örülhetünk viszont majd annak, hogy e fris-
sítés után tisztábbá, kezelhetőbbé, kivilágo-
sodottá, áttekinthetővé válik a főtér.
 (A japánakác főleg idősebb korában érzé-
keny az erős szélre, ágai könnyen letörhetnek. 
Rendszeres ápolása ezért nem csak esztétikai 
szempontok miatt fontos – a szerk.)

Bolcsó Gusztáv
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a Monori strázsák néptánc Egyesület már 
második alkalommal, 2007. december 01. 
napjára hirdette meg adventi kézműves 
foglalkozását, ahol kicsik és nagyok iga-
zi remekműveket (koszorúkat, kopogta-
tókat) készítettek, továbbá toboz fenyőt, 
csillagot. Még a Mikulás is ellátogatott a 
rendezvényre.
 December 29-én pedig az Előszilvesz- 
teri táncházát rendezte meg az egyesü-
let. a gyermektáncokat Laza István, a fel-
nőtt tánclépéseket Valach Gábor, az egye-
sület tánctanára és kolléganője, Gömöri 
Éva mutatta és tanította meg. a tánchá-
zi programot színesítette a meghívott tá-
rogatóművész, Vesztergám Miklós és meg-
lepetésvendégeink, a görög zooDoHU 
Egyesület tánccsoportjának előadása.

néptáncMonori sTrázsáK
Február 2-3.
Dr. Zöldi Lajos
2200 Monor, kossuth L. u. 224.
tel.: 30/98-58-122, 29/410-618
Február 9-10.
Dr. Zimonyi Károly
2217 Gomba, rákóczi u. 25.
tel.: 29/433-839, 20/311-92-97
Február 16-17.
Dr. Szakács Árpád       
2200 Monor, Mátyás király u. 10.            
tel.: 30/390-85-26    
Február 23-24.
Dr. Varga János
2200 Monor, Dózsa Gy. u. 63.
tel.: 29/412-613, 20/95-77-226

Dr. Stájer Attila

állatorvosi üGyelet moNoroN

Új és használt számítógépek 
szervizelése és értékesítése

    Pentium 5-ös számítógép
             49 000 Ft-tól

ÚJ! MON-COMP Bt.
Monor, Virág u. 10.

Telefon: 06-29/417-512
Kicsik és nagyok a kézműves fogalkozáson

Előszilveszteri táncház

A Mikulás is ellátogatott közénk
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interjúin MEMoriAM rAKó ATTilA
Egyszerű szüleid kései, egyetlen gyermeke-
ként jöttél a világra – éppen 50 éve. Ennyit 
éltél csupán. Mi már csak itt, végső nyug-
helyed mellett köszönthetünk 
fel – feketében, megrendülten, 
gyászkoszorúkkal. s szép neved 
napján végső búcsúra jöttünk 
össze. Micsoda ellentmondás! 
talán a sors akarta így, hiszen te 
magad is az voltál. jellegzete-
sen egyedi, különc, sokak szá-
mára megdöbbentően igény-
telen külsőd mögött igaz ember 
rejtőzködött. ám ezt csak az tudta, aki kö-
zelebbről ismert. Mi: kollégáid, munkatár-
said, tanítványaid, barátaid. 
 az élet sosem volt bőkezű hozzád. szegé-
nyen, szerény körülmények között lettél pe-
dagógussá. az Üllőn elvégzett általános isko-
la után Budapesten, a Latinka sándor Gép- és 
Villamosipari szakközépiskolában szereztél 
szakközépiskolai érettségit, s lettél gépsze-
relő szakmunkás. ám humán érdeklődésed 
a tanári pályára irányított. Hivatásodat fiata-
los lendülettel két évig péteriben, majd 1977. 
szeptember 1-től Monoron, az akkori ady, 
ma jászai Mari általános iskolában gyako-
roltad. képesítést tanítás és napközis nevelői 
munka mellett szereztél szegeden, a tanár-
képző főiskola magyar-történelem szakán.

 Harminc év egyazon munkahelyen! itt 
bontakoztál ki, itt adtad át magadból rejtett 
értékeidet. itt döbbentettél rá minket, hogy 

a törékeny, gyönge testben mi-
csoda erő, akarat, béketűrés lako-
zik a nem ritkán ért bántalmakkal 
szemben. Finom humorérzékkel 
is megáldott a teremtő. Hány-
szor zökkentettél ki bennünket 
a padagógusi szürkeségből diá-
kok dolgozataiból kicsempészett 
aranyköpésekkel – vetélkedve 
ebben Dudásné Marikával! 

 Mindenhez értettél. Humán vagy reál 
tantárgy? neked nem okozott gondot. ott-
hon voltál az irodalomban, a történelem-
ben, a képző- és népművészetben, a hon-
ismertben. zenei műveltséged kivételesen 
széles körű. olvasottságod irigylésre méltó. 
a folyamatos önképzést neked a könyvek 
jelentették. szinte faltad őket. 
 nagy tudásodat igyekeztél kamatoztatni 
órákon s külön foglalkozásokon egyaránt. a 
diákok bármilyen feladattal fordulhattak hoz-
zád. olyan kérdésekre tudtál rögtön válaszol-
ni, melyekre mi utánanézve sem. Mindenről 
volt véleményed, mindenhez hozzá tudtál 
szólni napi szinten. Érdekelt minden itthon 
és a nagyvilágban, a jelenben és a múltban. 
a televízióban nem egyszer remekeltél isten-

adta lexikális és nagy szorgalommal szerzett 
tudásoddal. a Vágó-műsorokban pl. Emlék-
szel? Egyszer Elvis Presliről kérdezve okosabb-
nak bizonyultál a kvízmesternél. zenei jártas-
ságodat a rádió ki nyer ma? című népszerű 
játékában többször is kamatoztattad. soha 
nem dicsekedtél; szerénységed tiltotta.
 áldott jó lelked volt. Mindenben minden-
kinek segítettél. Önzetlenül, köszönetet nem 
várva. te elsőként gratuláltál mások sikerei-
hez, őszintén. sosem mondtad, hogy neked 
is jólesett volna. természetes egyszerűséggel 
tetted, amit a bensőd diktált. 
 Fájdalom, hogy makulátlannak sosem 
mondható egészségedre oly hirtelen ron-
tott rá a legyőzhetetlen kór! Még egy hó-
napot sem töltöttél a kórházban a szörnyű 
tudattal: áttétes nyelőcsődaganat. te ezt is 
némán tűrted. szerencsére nem szenved-
tél. s utolsó napjaidban, mint már annyi-
szor, kegyes hazugsággal csaltál meg min-
ket. „Nem hagyom el magam. Most is sétáról 
jöttem be. Hiányoztok.” E szavakat hallottam 
tőled utoljára. pedig már fel sem tudtál kel-
ni. s két nappal később… rád illettek Radnó-
ti sorai: „Látjátok, annyi szenvedés után most 
pihen e hűvös, barna test. I Csak csont és bőr 
és fájdalom…”
 Mára már az sem. Már csak por és hamu 

– testetlenül. De az áldott jó lélek, mely ben-
ne élt, nem száll el nyomtalanul. Emlékét 
megőrizzük nemzedékeken át.

Pecznyik Ibolya Kazinczy-díjas magyartanár

CukorbetegekKözös ÚT
a Magyar Cukorbetegek országos szövet-
sége a zalaegerszegi Diabetes Egyesüle-
tet bízta meg a Diabetes Világnap országos 
megrendezésével, amely 2007. november 
10-11-én zajlott le. a Monori Cukorbetegek 
Egyesületéből is igen szép számmal vet-
tünk részt a zalaegerszegi előadáson, aho-
va külön busz vitt minket. 
 a rendezvény gazdag programot kínált: 
voltak előadások neves szakemberek közre-
működésével, számos szűrőprogram, élet-
módtanácsok, gyógyszer és gyógyászati se-
gédeszközök kiállítása, diabetikus és reform 
élelmiszert gyártó cégek is képviseltették 
magukat, ezen kívül kulturális programok 
színesítették a világnapot, amelyről novem-
ber 17-én egyesületünk is megemlékezett.
 2007-ben utolsó összejövetelünket de-
cember 15-én tartottuk, amely már ünne-
pi hangulatban telt. Eltért ugyanis az eddi-
giektől – a szűrővizsgálatok, a vércukor- és 
a vérnyomásmérés megtörtént – a szokásos 
előadás azonban elmaradt, helyette jó han-
gulatú, szép karácsonyi műsort láthattunk. 
Felléptek a Bartók Béla táncegyüttes tagjai, 
táncoltak, énekeltek, verset mondtak. a nép-
dalkör tagjai régi kedves nótáinkat adták elő. 
Vladár István tiszteletes úr lelki vigaszt nyúj-
tott betegeinknek, és a kossuth Lajos általá-
nos iskola 4. osztályos tanulói is egy kis mű-

sorral kedveskedtek nekünk. az egyesület 
még arról is gondoskodott, hogy egy-egy 
ajándékcsomag kerüljön mindenki kezébe.
 Ezúton is szeretnénk megköszönni ál-
landó előadónk, Dr. Kiss Éva diabetológus 
egész évi színvonalas, mindenre kiterjedő 
előadásait, valamint Jámbor Miklósné, az 
egyesület vezetőjének és segítőinek – Kun-
sági Lászlóné, Buzás Sándorné, Bán Mihályné, 
Acél Józsefné, Éger Katalin, Béres Jánosné, 
Derzbach Sándorné, Szokola Ferencné, Kaszás 
Eta, Károsi Rózsa, Hankó Pálné, Lajtner Imréné 

– munkáját. Ők szabadidejükben azon fá-
radoznak, hogy mi jól érezzük magunkat, 
havonta eljuttatják a meghívókat minden 
érintetthez, az uzsonnákat csomagolják és 
kiosztják, előkészítik az előadás helyszínét.
 nem utolsó sorban köszönjük a szak-
asszisztensek – Babinszki Pálné, Rigó Má-
ria, Szemerey Ivánné – áldozatos munkáját 
is, akik szintén szabadidejükben végzik el a 
szűrővizsgálatokat.
 Befejezésül kérjük, idén se felejtsék el sa-
ját, vagy hozzátartozójuk adójának 1%-ával 
támogatni az egyesületet, amely összeget 
oktatásra szeretnénk felhasználni. adószá-
munk: 18680566-1-13. köszönjük.
 jó egészséget mindenkinek a 2008-as 
évben is!

Fekete Jánosné  

1. a Civilek Napja Magyarországon
 a Tisza Élővilágának  
 emléknapja
2. a vizes élőhelyek világnapja
 szerzetesek világnapja
3. szent Balázs napja
4. Rákellenes világnap
5.  szent ágota napja
10. a házasság világnapja
11. Betegek világnapja
13. 1945-ben Budapestet  
 elfoglalják a szovjet csapatok
14. Valentín-nap 
 a szerelmesek napja
21. anyanyelvek napja
22. Bűncselekmény 
 áldozatainak napja
24 szökőnap
25. a kommunizmus  
 áldozatainak emléknapja

Forrás: Wikipedia

február eseméNyei

2008. március 5-én 8 és 16 óra között 
véradás lesz a Művelődési Házban.
tel.: 06-29/413-212

vöröskereszt véradás
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PincETulAJdonosoK  
FigyElMébE
Tisztelt Pincetulajdonos!
 a Monor környéki strázsa Borrend el-
határozta, hogy feldolgozza és honlap-
ján közzé teszi a strázsa-hegy pincéiről, 
annak gazdáikról még meglévő és ren-
delkezésre álló emlékeket, abból a cél-
ból, hogy megőrizzük azokat az utó-
kor számára és Borrendünk honlapján 
(http://www.strazsaborrend.hu/emlekek.php) 
keresztül bemutathassuk ország és vi-
lág számára a régi időkre visszanyúló 
szőlőművelési és borkészítési hagyo-
mányainkat. 
 Ebben a munkában kérjük együtt-
működő segítségét, kérjük, hogy a ren-
delkezésére álló régi fényképeket, do-
kumentumokat, tárgyi emlékeket és 
a családi szóbeszédben fennmaradt 
emlékeket feldolgozás céljából idő-
legesen bocsássák rendelkezésünkre. 
 Borrendünk honlapja külön oldalon 
foglalkozik a bemutatkozó családi pincé-
szetekkel, erre az oldalra bárki felkerülhet.
(http://www.strazsaborrend.hu/pinceszeteink_
list.php?item=22)
 amennyiben a felvetett gondolatok 
bármelyike megnyerte tetszését, úgy hív-
ja Kugel Györgyöt a 30 9341-000 telefonon.

 Borrendünk tudja és hiszi, hogy a strá-
zsa-hegy szőlőivel, pincéivel és zamatos 
boraival komoly értéket képvisel. Ezt a 
tényt támasztják alá az utóbbi években a 
strázsa-hegyre látogató külföldi vendégek 
elismerő szavai is. számunkra, Monoriak 
számára fontos pincefalunk állapota. ah-
hoz, hogy jó érzéssel mutathassuk meg 
a strázsa-hegyet és a jövőben is öregbít-
hessük hírnevét, további erőfeszítéseket 
kell tennünk. nagyon fontos, hogy a strá-
zsa-hegy pincéi gondozottak és ápoltak 
legyenek. Ebből a gondolatból kiindulva 
indítja útjára borrendünk a „Tiszta, gondo-
zott pince” nevű mozgalmat. a minősítés 
megszerzésére minden pincetulajdonos 
jelentkezhet. Első értékelés 2008 májusá-
ban indul a Borrend és a Hegyközség tag-
jaiból összeállított bírálók részvételével.
a bírálati szempontok a következők: a pin-
cekamra gondozottsága kívülről; a  pin-
cebakhát gondozottsága; a pincekamra 
gondozottsága, tisztasága belülről; a pin-
ce tisztasága, gondozottsága, borászati 
eszközök, edények gondozottsága.
 Eredményhirdetés minden évben az 
orbán-napi ünnepségen. a „tiszta gondo-
zott pince” cím évente nyerhető el. a cím-

hez oklevél és a pincére kihelyezhető tanú-
sító tábla tartozik. a minősített pincészetek 
felkerülnek borrendünk honlapjának erre 
a célra létrehozott oldalára (http://www.
strazsaborrend.hu/pinceszepsegverseny.php ).
 jelentkezés Bodor János nagymester-
nél (cím: 2200 Monor kisfaludi u. 47., tele-
fon: 30 905-9468, email: strazsaborrend@
strazsaborrend.hu)
 kérjük, csatlakozzon mozgalmunkhoz, 
hogy büszkék lehessünk pincefalunkra!

Bodor János nagymester
Kugel György borőr

BorászatPEsT MEgyE borA 2008
pest Megye közgyűlésének elnöke ismét 
pályázatot hirdet a „pest Megye Bora” cím 
elnyerésére. Várjuk minden olyan borász je-
lentkezését, aki évjárat megkötés nélkül al-
kalmasnak találja borát a szakmai megmé-
rettetésre. 
 pest Megye közgyűlése a versennyel se-
gíteni kívánja a térségi borászkodást, s egy-
ben föllendíteni a megye borturizmusát. a 
győztes borok „pest Megye 2008” feliratú 
címke viselésére jogosultak. a díjazott bo-
rok marketingkommunikációs támogatást 

is kapnak a megyétől, melyet külön megál-
lapodás rögzít.
 a borok beérkezési határideje 2008. feb-
ruár 6. és 8. között 8.30-tól 15 óráig pest Me-
gye Önkormányzatának Hivatalába (Cím: 
1052 Budapest, Városház u. 7.)
 kapcsolattartók: Rónavári Anita (70/312-
6231) vagy Vizkelety József (20/347-0134)
 zsűrizés: a borokat szakmai és társadal-
mi zsűri is értékeli 2008. február 13-án. (a 
zsűrizés nem nyilvános.)
 nevezési feltételek: kistermelőknél 5 hl; 

nagytermelőknél 50 hl; kizárólag pest me-
gyében termett szőlőből készített borral 
lehet részt venni; egy termelő összesen öt 
tétellel nevezhet; vörös, fehér és rosé kate-
góriában lehet nevezni, fajtánként hat pa-
lackkal. nevezési díj fajtánként 3000 Ft. 
 a Bormustrán kizárólag kereskedelmi for-
galomban kapható borok versenyezhetnek. 
a termelőknek nyilatkozniuk kell a jelenleg 
birtokukban lévő, még pincében tárolt kész-
let nagyságáról, ugyanis megegyezése alap-
ján, bizonyos számú palackot külön is meg-
vásárolhat pest Megye Önkormányzata 
reprezentációs célokra. a nevezett boroknak 
érvényes oBi papírokkal kell rendelkeznie.
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a megnyitó programját lóverseny, állatki-
állítás és népünnepély színesítette.
 a Monorkerületi takarékpénztár rt. 
1907 februárjában tartotta meg 35. évi ren-
des közgyűlését, amelyen bemutatta mér-
legszámláját. alaptőkéje 320 000 korona; 
takarékbetétben 1 247 534, hitelezőknél 
104 113 korona volt. az intézeti székházat 
60 000 korona értékben jegyezték, 1906. 
évi jövedelme 196 962 korona volt. az 
igazgatóság elnöke Fromm Antal, igazga-
tók: Balla Lajos, dr. Erdélyi Sándor, Gera Jó-
zsef, dr. Kégl János, Schmitterer Károly. 

iparosok világa

a Monori általános ipartestület jegy-
zője, Kalas Zoltán még az elmúlt év vé-
gén mozgalmat indított, hogy a testület 
alakíttassék át járási ipartestületté, amely-
be a többi község iparosai is lépjenek be. 
az év iparos történései sorában kiemelke-
dő, hogy az ipartestület delegáltjai részt 
vettek a pécsett tartott „kisiparosok orszá-
gos kongresszusán”. Szterényi József állam-
titkár tartott megnyitó beszédet, amely-
ben a kisiparosok bajai között első helyen 

említette a tőkeszegénységet és a keres-
kedelmi szervezet hiányát. szövetkezésre 
szólította fel a kisiparosságot, ígérve, hogy 
a kormány az ilyen törekvéseket támogat-
ja, s szívesen ad kedvező hitellel kisgépe-
ket. Buzdította a hallgatóságot, hogy tö-
kéletesítsék, fejlesszék tudásukat. Ennek 
érdekében a minisztérium vándortanfo-
lyamokat szervez, ösztöndíjakat ad, külföl-
di tanulmányutakat tesz lehetővé.
 Ekkortájt született meg az új ipartör-
vény, mely az inaskodás feltételéül a 4 ele-
mi osztály elvégzését írja elő. szaporítani 
és fejleszteni fogja az ipariskolákat, vala-
mint támogatni kívánja a tanoncotthon-
ok létesítésére irányuló törekvéseket. Oláh 
Dezső, a polgári iskola igazgatója is tervbe 
vette, hogy az iparossegédek részére a tél 
folyamán ingyenes tanfolyamot létesít az 
ipari munkásság általános ismereteinek, 
műveltségének bővítése érdekében. 

A villanyvilágításról

a világítás miatt is sokat bírált vasútállo-
más épületét és környékét „acetylén” vilá-
gítással rendezte be az államvasút. a pes-
ti küldöttség „kitűnő, hibátlan és aránylag 

olcsó” elismeréssel illette az új technikát. 
Ez is azt igazolja, hogy a villanyvilágítás 
még mindig váratott magára. a község 
közvilágítását 150 oszlopon elhelyezett 
petróleumlámpa szolgálta, melyet 2 lám-
pagyújtogató kezelt (nem mindig hibátla-
nul). Évi költsége 2000 korona volt. s en-
nek „sugárinál bukdácsolnak polgáraink, 
az éjjeli lumpok és a munkából hazasietők 
egyaránt.”

Az előljáróság  
gazdasági intézkedései

a községi elöljáróság a „városháza” alsó 
részét bolthelyiségekké alakíttatta át. az 
építendő szegényház céljára átengedte a 
méntelep telkét. a „városháza” előtti régi 
kút ócska szerkezetét egy modern „ra-
pid” kútra cseréltette, és hat új kút létesí-
tését határozta el. a testület árlejtési hir-
detményére jelentkezők közül – amely a 
Monoron emelendő királyi járásbírósági 
épület és fogház tervezésére vonatkozott 

– Tóásó Pál budapesti tervezőépítész lett a 
nyertes. az elöljárósági intézkedések sorá-
ban említjük meg, hogy módosult a szer-
vezési szabályrendelet azon pontja, mely 
szerint a 6 éven belül Monorra települtek 
(megemelve) 24 korona letelepedési díjat 
kellett, hogy fizessenek. Megváltozott né-
hány utca neve is, nemzetünk nagyjainak 
nevére keresztelve. például a Fő utca kos-

Helytörténet

A MonoriAK VisElT  
dolgAi 1907-bEn (ii. rész)
Folytatás az első oldalról.
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suth Lajos, a temető Deák Ferenc, a Vasút 
pedig petőfi nevét kapta. Határozat szüle-
tett arról, hogy a rossz nagyvendéglő épü-
lete bontassék le, és az építendő járásbíró-
sági épülettel egy vonalba építtessék fel 
az egyemeletes épület 60 000 korona költ-
séggel.

Mezőgazdaság, földügyek

a város vezetése és szellemi elitje foly-
tatta az 1901-ben megkezdett harcot az 
egri káptalani birtok 7 300 holdas részé-
nek megszerzéséért. az elmúlt év októ-
berében járt a monori küldöttség Magyar-
ország földművelésügyi miniszterénél, 
hogy a 300–400 kisgazda vagy szegény 
ember érdekében a minisztérium eljár-

jon, királyi jóváhagyással, az egri kápta-
lannál a Monoriak ügyében. némi előre-
lépés már történt, ugyanis a főkáptalan a 
zsiger pusztának Monortól való elcsatolá-
sáért tett lépéseit megszüntette. 1907-ben 
tehát még nem mozdult a monoriak föld-
ügye. Ez több évi késéssel, 1910-ben való-
sulhatott csak meg. Elöljáróban megszü-
letett a földvásárló szövetkezet s ennek 61 
főből álló bizottsága, mely elkezdte az elő-
jegyzéseket begyűjteni 1907 februárjában. 
a káptalani föld megvásárlására már ekkor 
260 előjegyzés született a gazdák körében. 
történt azonban még valami 1907-ben, a 
földparcellázás. Huppert B. (Bertalan) és 
Fiai cég munkások részére olcsó, kitűnő 
fekvésű háztelkek eladását hirdette a vas-
útállomástól 4 percnyi távolságra. a föld 
ára négyszögölenként 2–3 korona volt. az 
első ház 1907 júniusára fel is épült. (Lásd: 

„100 éves a monori Újtelep”, Helytörténeti 
Füzetek 20. szám) E térségben, a tóparton, 
a telkes gazdák legelőjén álló szélmalom is 
új gazdát keresett. a tulajdonos elköltözés 
miatt kínálta azt megvételre.

Kereskedők történetei

Deutsch Ignác cukrász a Vasút utcai sa-
ját telkén építtetett egy modern üzletet, 
amelyben nemcsak a cukrászda nyert dí-
szes és alkalmas helyiséget, hanem egy 
kényelmes berendezésű kávéház is. a ka-

szinó épületében (a Főtéren) két bolthelyi-
ség is új bérlőt talált. az egyikben Bekker 
Ádám fiatal asztalos rendezte be üzletét, 
a másikban Somogyi Pál „csakis eladás-
ra” pékboltot nyitott. a piactér is fejlődött, 
ahol a községi elöljáróság hídmérleget ál-
lított fel. Póci József személy- és teherszál-
lító vállalatot létesített (lovas kocsikkal) „a 
monori publikum örömére, hiszen alig le-
hetett privát kocsit bérelni a községben.” 
Ebben az időben már folyamatban voltak 
helyenként a járdaépítések is. Ehhez „kitű-
nő minőségű járdatéglát árultak a gabo-
naraktár szövetkezet telepén.” Ezer darab 
csak 28 koronába került Fried Béla malom-
igazgató jóvoltából.
 Házasság is köttetett: Popper Ernő fia-
tal könyvkötő iparos a békéscsabai Popper 
Laurát vette feleségül. Ez az esztendő sem 
szűkölködött tűzesetekben. Május hóban 
Fried Sándor rőfös kereskedő boltja vált a 
tűz áldozatává. Polacsek Sándor földink 
bútorgyára párizsban égett le.
 De hogy jóról is szóljunk: 1907 júniusá-
ban már serényen folytak – Bartha Mór ki-
rályi főmérnök ellenőrzése mellett – Timár 
János építőmester vezetésével az „igaz-
ságügyi palota” alapozási munkálatai.
 (Forrás: Pest Megyei Levéltár Elöljárósági jegy-
zőkönyvek, Monor község közgyűlési jegyzőköny-
vei, Monorkerületi Lapok)

Dr. Dobos György,
     a helytörténeti kör elnöke

A takarékpénztár,  mellette a Herodek műszaki 
bolt,  majd az úri kaszinó épülete 1900-ban, 
a Fő utcán

FeLNőTTKéPzéS
Oktatóbázis Kft. (eng. sz. 13-0285-05)

Tanfolyamok helyszíne: Monor, iPOsZ-székház
részletfizetési kedvezmény
információ és jelentkezés: 

E-mail: oktbazis@monornet.hu
Tel.: 06-30/244-0646; 06-20/977-2483

2008. január tól a régi feltételekkel
 indulnak a tanfolyamok.

KrisTon inTiM TornA® 
A női problémák kezelésére, a nőiesség megőrzésére

a torna kifejezetten ajánlott:
Akaratlan vizeletvesztés (inkontinentia) megszüntetésére z
szél-, széklettartási és aranyeres elváltozás kezelésére z
A  szerelmi élet minőségének javítására,   z
a rejtett izomzat megerősítésére
sérves elváltozások, mint a hólyag-, húgycső-,  z
végbélsérv kezelésére
Méhsüllyedés megelőzésére, kezelésére z
Várandóság alatt, szülést követően a gát megerősítésére z

bővebb információ és bejelentkezés:
orosz Erika – Kriston intim Torna tréner

Tel: 0670-458-1702
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oktatásVAn KiTől TAnulni
A monori iskolákban több olyan pedagógus dolgozik, akiknek nevelő 
munkáját országos, megyei vagy városi szinten jutalmazták. Ezen tanárok 
sorát gazdagítja Szőnyi Sándor, a Szterényi József Szakközépiskola és 
Szakiskola pedagógusa is, aki Arany János-díjat vehetett át. A Monori Strázsa 
igyekszik a környezetünkben élő, a közösség számára értékes munkát 
végző embereket bemutatni, így a lap Szőnyi Sándort is megkereste.  

Monori Strázsa: Mikor és hogyan lépett a 
pedagógusi pályára?
Szőnyi Sándor: Ez érdekes dolog, mert én 
pályaelhagyó vagyok. 1973-ban műsze-
részként kezdtem dolgozni, miután elekt-
roműszerész szakmát szereztem. 1975-től 
munka mellett műszaki főiskolára jártam, 
csakhogy közben elvittek katonának. Bár 
ígéretet kaptam arra, hogy katonaként is 
folytathatom a főiskolát, ezt nem tehet-
tem meg. Emiatt ki kellett hagynom két 
évet, végül 1981-ben szereztem diplomát 
közlekedésautomatikából. közben meghá-
zasodtam, majd megszületett az első két 
gyerekem. Munka és család mellett nehéz 
volt tanulni, sokszor megfogadtam, ha csak 
egy vizsgáról is kirúgnak, akkor otthagyom 
az egészet. nem rúgtak ki. Mivel az akko-
ri munkáltatóm a diplomám ellenére nem 
tudott fizetésemelést adni, közelebbi mun-
kahelyet kerestem.  1985-ben a szterényibe 
szakoktatókat kerestek, így jutottam el ah-
hoz az iskolához, ahol jelenleg is dolgozom. 
•  Mennyire  tartott  a  tanári  szakma kihívá-
saitól?
•  Valamennyire már beleláttam a szakma 
rejtelmeibe, mert a feleségem akkor is pe-
dagógusként dolgozott. Emellett, akár be-
valljuk, akár nem, a tanári pályára lépésnek 
az egyik nagy motiváló ereje a nyári szü-
net, ami akkoriban tényleg nyári szünet volt. 
Úgy döntöttünk tehát, hogy megpróbáljuk. 
abban az időben úgy működött a szakkép-
zés, hogy egy hétig az iskolában a gyereke-
ket tanítottuk, a következő héten pedig a 
gyakorlati helyükön ellenőriztük a szakmai 
munkájukat. 1987-től, amikor az egyik kol-
léganő távozott, átvettem a villanyszerelés-
elmélet tanítását. később a Műszaki Egye-

temen elvégeztem a műszaki tanári szakot, 
valamint egy oktatási informatikus tanfo-
lyamot, amelyből felsőfokú okj-s vizsgát 
tettem, és egy ideig az iskolában tanítottam 
is informatikát. Ötvenéves koromban el-
kezdtem egy továbbképzést felnőttképzés 
témában, szakvizsgát is tettem belőle.
•  Nem bánta meg, hogy végül is a pedagó-
gusi pálya mellett döntött?
•  Ez akkoriban nem volt egy rossz dön-
tés, most már az ember kicsit elgondolkoz-
na rajta, mert mind a pálya, mind a gyere-
kek megváltoztak. akkoriban sokkal több 
sikerélményt jelentett tanárnak lenni. pél-
da erre, hogy amikor átvettem az elméleti 
tantárgy oktatását, egy év múlva már orszá-
gos versenyre tudtunk küldeni gyereke-
ket, és ez így ment minden tanévben több 
mint tíz esztendőn keresztül. De átalakítot-
ták a szakképzés rendszerét, a hároméves 
képzésből lényegében öt év lett, és a gyere-
keket ma már nagyon nehéz plusz teljesít-
ményre rávenni. 
•  Milyen a kapcsolata a diákjaival?
•  Úgy tűnik, hogy egyelőre még bírom a 
gyűrődést, de egyre nehezebben. a gyere-
kek kevésbé tisztelik a pedagógust, nehéz 
velük egyről a kettőre jutni, de azért időn-
ként még sikerül. 1987 óta még egy évet 
sem úsztam meg úgy, hogy ne legyek osz-
tályfőnök, most már jó lenne egy-két évet 
pihenni… 
•  Hogyan látja a szakképzési lehetőségeket 
Magyarországon? Mekkora esélye van ma 
egy általános iskolából kikerülő gyereknek 
arra, hogy megfelelő szakmát tanuljon?
•  a legnagyobb bajnak azt tartom, hogy az 
oktatást kísérleti terepnek nézi most már a 
sokadik kormány is. a szakképzésbe megint 

bele akarnak nyúlni, jelenleg éppen a mo-
dul rendszerű oktatást próbálják erőltetni, 
ami lehet, hogy valahol működik, de hogy 
nálunk egyelőre nem fog, azt nagyon va-
lószínűnek tartom. Vannak olyan szakmák, 
ahol már bevezették, ott azt mondják, hogy 
nagy a káosz. szerintem az oktatásból legin-
kább az állandóság hiányzik. nyilván tartal-
mat lehet cserélni, de a gerincének meg kel-
lene maradnia. az, hogy nem egyenletes az 
oktatás menete, ötévenként, vagy még sű-
rűbben változtatnak rajta, ez óriási problé-
mát jelent. sokszor az a kritika éri az iskolá-
kat, hogy nem olyan szakmákban képeznek 
szakembereket, amikre szükség van. azon-
ban amikor föltesszük a kérdést, hogy akkor 
mondják meg, milyen területen lesz munka-
erő kereslet a következő időszakban, arra vi-
szont nem tudnak válaszolni. a szakképzés 
időtartama öt év, és sajnos nem lehet tud-
ni, hogy az a cég, amely most munkaerő-
hiánnyal küszködik, öt-tíz év múlva létezni 
fog-e egyáltalán. Volt egy időszak, amikor 
a második szakma megszerzése is ingye-
nes volt, és sokan éltek ezzel a lehetőséggel. 
nekem több diákom volt, aki az első szak-
májában nem látott túl sok fantáziát, ezért 
másik szakmát tanult, amiben el tudott he-
lyezkedni. Ma már sajnos a pénz hiánya na-
gyon sok diák elől elzárja ezt a lehetőséget. 
Ezek miatt elég szkeptikus vagyok a szak-
képzés ügyében, de remélem, hogy ebből a 
helyzetből lesz valamiféle kilábalás.
•  Honnan  eredhetnek  a  szakképzésnek 
ezek a problémái?
•  a szakképzési rendszer több oldalról is sé-
rült. a gyerekek nem látják, hogy az iskolá-
ból kikerülve mi az, amiből meg tudnak élni, 
ezért egyre kevesebb elhivatott diákkal le-

HOBBi kUCkÓ

esküvői és party dekorációk beszerzése katalóGus alapjáN.

moNor petőfi sáNdor u. 8. (a szolGáltató HázbaN)
tel: 06-209-277-312

nyiTVA: H-p: 10-17, szo: 8-12

KrEATíV Hobbi és dEKorációs bolT

Szalvétatechnika alapanyagok, 
hobbi- éS üvegfeStékek, ragaSztók,

ékSzeralkatréSzek, gyöngyök,
kreatív játékok, ajándékok, Stb.

Újra megnyílt Monoron a 

Békás Bó’t
régi kedves eladókkal, megújult árukészlettel!

az üzletben kapható:

Friss hentesáru • tejtermékek 
 zöldség-gyümölcs • vegyiáruk

Friss tőke- és baromfihús kapható! 
Előrendelést felveszünk

Monor, kossuth L. u. 127. (a vásártér felé vezető úton)
Utalványokat elfogadunk!
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het találkozni. a vállalkozások kész szakem-
bereket várnak, azonban sokszor nem je-
lentik be az alkalmazottakat, és egyre több 
helyen még az utazási költségeket sem térí-
tik. nem utolsó sorban az iskolák is a pénz-
telenséggel küszködnek. ilyen körülmények 
között nagyon nehéz a hosszú távú jövő-
ben gondolkodni.
•  Ilyen  kilátások  mellett  milyen  tanácsot 
szokott adni az életbe kilépő ballagó diák-
jainak?
•  azt szoktam mondani, hogy olyan hely-
re menjenek, ahol van kitől tanulni. Ha nem 
találnak elsőre, akkor ne ragadjanak le, mert 
előbb-utóbb sikerül egy jó csapatba beke-
rülni.
•  Pályájának  huszonhárom  éve  alatt  mit 
érez a legnagyobb sikernek?
•  az a több mint tíz év, amikor a gyerekeket 
sorra vittük az országos versenyekre, egy si-
keres időszak volt. a villanyszerelők nagyon 
sok komoly eredménnyel tértek haza, de 
ahogy átalakult az oktatás, ez is szépen las-
san lecsengett. amikor megyek az utcán, és 
rám köszönnek az emberek, ez is egy ered-
mény. Volt diákok rendszeresen hoznak 
olyan műszaki eszközöket az iskolába, me-
lyeket én a tanítás során föl tudok használ-
ni, ez is jó érzés.
•  Ön amellett, hogy pedagógus, a monori 
képviselő-testület tagja is. Hogyan tudja a 
kettőt összeegyeztetni, és melyiket tekinti a 
fő feladatának?

•  Főállásom a tanítás, ez köti le az időm 
nagy részét, de emellett monori vagyok és 
lokálpatrióta. szeretek itt élni annak ellené-
re, hogy vannak olyan dolgok, amiket szí-
vesen megváltoztatnék. Úgy érzem, hogy 
1998 óta, amióta benne vagyok a képvise-
lő-testületben, sok változás történt a város-
ban, amiben nekem is van egy pici részem. 
a város lakosságát is megpróbáljuk meg-
szólítani, hogyha valami gondjuk van, ak-
kor forduljanak hozzánk, és amennyiben 
tudunk, segítünk. korlátokat szab, hogy ön-
kormányzati területen is, akárcsak az okta-
tásban, óriási mértékű a pénztelenség.
•  A gyerekek tudják, hogy Ön képviselő?
•  igen, de nem csinálnak belőle nagy ügyet. 
időnként kérdeznek is dolgokat, én pedig 
szívesen elmagyarázom nekik. néha meg is 
vádolnak bennünket, hogy politizálunk az 
iskolában, én azonban azt gondolom, hogy 
ez nem az a fajta politika, amit nem szabad 
beengedni az intézménybe. arról nem is 
beszélve, hogy nemegyszer 18-20 éves di-
ákokról van szó, akik mással nem is tudják 
megbeszélni ezeket a dolgokat. időnként 
egymással is vitáznak ilyen kérdésekről, de 
mindenki tudja, hogy hol a határ.
•  Hogyan fogadta a hírt, hogy Arany János-
díjban részesül?
•  Meglepődtem, semmiképpen sem számí-
tottam rá, hiszen az iskolavezetés terjesztett 
fel a díjra. Ezúton is köszönöm nekik. az áta-
dó a Megyenapon volt a közgyűlés üléster-

mében. a díjat az eddigi pályafutásomért 
kaptam, mert „szakmunkás generációk ke-
rültek ki a kezem alól”. remélem, hogy ez a 
következő tíz évemet, ami még a nyugdíjig 
hátravan, motiválni fogja.
•  Ezek szerint marad a pedagóguspályán?
•  időnként komolyan elgondolkodom, 
hogy szabad-e még csinálnom, mert na-
gyon megviseli az embert testileg is, de fő-
leg lelkileg. a rutin persze sokszor segít, de 
nem old meg mindent. a szakmai újdonsá-
gok, a vizsgakövetelmények, az iskolarend-
szer mindig változik, ezekkel lépést kell tar-
tani, nem beszélve arról, hogy a gyerekek is 
mindig újak. Büszke vagyok arra, hogy még 
nem volt olyan osztály, amelyikkel nagyon 
elmérgesedett volna a viszonyunk, de nem 
tartom lehetetlennek. sajnos az a fajta ame-
rikai iskolastílus, amely most már időnként 
lövöldözésbe is átvált, nálunk is bármikor 
jelentkezhet. De szerencsére bombariadó 
vagy öngyilkossági kísérlet az iskolánkban 
még nem fordult elő.  
•  Úgy érzi, hogy a díj méltó jutalma az eddi-
gi munkásságának?
•  az öröm mellett kicsit aggaszt is, mert ez 
egy újabb felelősség. ilyenkor az ember el-
gondolkodik, hogy mi az, amit még jobban 
kell csinálnia. Újabb teljesítményekre sarkall, 
és nagyon örülök neki. Bár nem érzem ma-
gam olyan teljesítménnyel bírónak, hogy 
más kollegám ne kaphatta volna meg. 

Nagy Renáta
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DivatElEgáns nőK VilágA
„Mit vegyek fel?” – hasít belénk, nőkbe a gondolat, ha valamilyen 
rendezvényre vagyunk hivatalosak. Eddig bizony elég macerás volt az elegáns 
ruha beszerzésének módja Monoron, Örömmel jelentem: vége az ínséges 
időknek. Tamás Máriát, az Elegáns Nők Világának üzletvezetőjét kérdeztük

Monori Strázsa: Miből gondolta azt, hogy 
az üzlet sikeresen működhet Monoron? 
Tamás Mária: Minden nő életében adódnak 
olyan alkalmak, amikor szép és különleges 
szeretne lenni. Ha valaki eddig estélyi ruhát 
akart vásárolni, sajnos be kellett utaznia a 
fővárosba, ami valljuk be, elég kényelmetlen 
és időigényes. amikor felfedeztem ezeket a 
gyönyörű ruhákat, rögtön az jutott eszem-
be, milyen nagyszerű lenne, 
ha itt helyben, Monoron is 
meg lehetne vásárolni őket.  
•  Hogyan  történik  egy  báli 
vagy  alkalmi  ruha  kiválasz-
tása?
•  több módon lehetséges. 
rendelkezünk egy helyi kol-
lekcióval, melyből, ha meg-
tetszik egy darab, akkor akár azonnal el-
vihető. Ezen kívül katalógusból is ki lehet 
választani a megálmodott ruhát, melyet 
nagyon rövid határidővel, a megrendelés 
hetének szombatján szállítunk. Üzletünk 
nagy előnye, hogy a kiválasztott estélyi 
ruhát nem csak a boltban illetve a kataló-

gusban látható színben lehet megvásárol-
ni, hanem mindegyik többféle színösszeál-
lításban is kapható.
•  A középkorú és  idősebb, valamint  teltkar-
csú hölgyek számára is van kínálatuk?
•  természetesen van, ez ösztönzött legin-
kább arra, hogy az üzletet megnyissam. sze-
rintem minden nő kortól és súlytól függetle-
nül szeretne csinos és elegáns lenni. Boldog 

vagyok, hogy ezt a jogos 
igényt is ki tudom elégíte-
ni. a kifejezetten alkalmi ru-
hák közül kis- és nagyestélyi, 
báli, koszorúslány, valamint 
menyecske ruhákat kínálunk. 
Érdemes azoknak is betér-
ni hozzánk, akik egyszerűen 
csak színházba, családi vagy 

céges rendezvényekre, baráti összejövete-
lekre készülődnek. ne feledkezzünk meg a 
szalagavatókról és a ballagásokról sem. 
•  Laikusként úgy gondoltam, hogy egy es-
télyi  ruha  kisebb  vagyonba  kerül.  Ehhez 
képest mégis meglepődtem,  amikor meg-
láttam az árcédulákat.

elegáns Nők Világa (eNV)
Tamás Mária üzletvezető
Monor, Piac tér • Tel.: 20/595-6658
nyitva: H–p: 10–18-ig, szo: 8–12-ig

kapcsolat

•  Estélyi ruháinkat 22 ezer forinttól 35 ezer 
forintig kínáljuk, és a visszajelzések arról ta-
núskodnak, hogy ruhaszalonunk nem drá-
ga. Manapság egy márkás farmerért is elkér-
nek 20-25 ezer forintot, ha belegondolunk, 
mennyivel több anyag és munka található 
egy szép báli ruhában! a vásárló külön kéré-
sére az is megoldható, hogy abból a ruhából, 
amit választott magának, nem hozok még 
egy ugyanolyat. Mindig megújuló és széles 
körű választékunk ezt is lehetővé teszi. a fel-
sőrészeket és nadrágokat is meglepően ala-
csony áron lehet megvásárolni: ez utóbbiak 
például 7-8 ezer forintért kaphatóak. Febru-
ári akciónkban 30 százalékos engedményt 
adok a januári kollekció darabjaiból. 
•  Mennyire  van  igény Monoron  egy  alkal-
mi ruhaszalonra?
•  Bár még csak a tavalyi év végén nyitot-
tam meg az üzletet, az már most látható, 
hogy van igény az alkalmi ruhákra. akik ná-
lam vásároltak vagy körülnéztek az üzlet-
ben, nagyon pozitívan nyilatkoztak. 
 (x) 

Monor közepén, a kistói u. 9-ben

 

széles áruválasztékkal,

állunk vevőink rendelkezésére!
szívélyes kiszolgálással éjjel-nappal
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azonban csak kevés olyan üzlet létezik, 
melynek vezetői valóban komolyan is veszik 
az általuk kialakított jelmondatokat, és fi-
gyelnek arra, hogy a közlés ne pusztán üres 
reklámszlogen maradjon. Szabó László vál-
lalkozóval, Monor legnagyobb kínálatú 100 
Forintos boltjának vezetőjével beszélgetve 
azonban határozottan az a benyomásom tá-
madt, hogy ő és munkatársai a „többet ol-
csóbban” jelmondatot komolyan véve igen 
sokat tesznek azért, hogy a vásárlók valóban 
több minőségi holmit tudjanak vásárolni a 
pénzükért, mint bármely más boltban. 
Monori Strázsa:  „100 Ft-os” a bolt neve. Le-
het-e még valamit száz forintért venni?
Szabó László: sajnos egyre kevesebbet. több 
mint tíz éve, amikor az üzletlánc elindult, 
zömmel tényleg száz forintért lehetett vá-
sárolni, mára azonban kinőtte magát. job-
ban illik rá a „többet olcsóbban” jelmonda-
tunk, mely teljes mértékben fedi a valóságot. 
termékeinket, bármely más üzlet kínálatával 
összehasonlítva, lényegesen kedvezőbb ára-
kon kínáljuk. Vevőink nap mint nap tapasz-
talják, hogy ugyanazért a pénzért nálunk 
jóval több mindent meg tudnak vásárol-
ni, mint akár a nagy multicégek üzleteiben. 
Még szembetűnőbb a különbség akkor, ha 
a vevő nem ragaszkodik az agyonreklámo-
zott márkák termékeihez, hanem megelég-
szik hasonló kaliberű, ám kevésbé közismert 
termékekkel, akkor aztán tényleg ég és föld 
a különbség. 
•  Az alacsony árak nem hozzák-e magukkal 
a minőség romlását?
•  nem, pont ez a különbség a mi boltunk és 
a többi hasonló árukat forgalmazó üzlet kö-
zött. alacsony áraink a „sűrű fillér, ritka forint” 
alapú szemléletből adódnak. Mit jelent ez? 
azt, hogy mi kis hasznot rakunk a termékek-
re, ám azokból nagyon sokat eladunk. ter-
mékeink ezért olcsóbbak, mint máshol, és 
nem azért, mert rossz minőségűek. Mi nem 
kötünk kompromisszumot, a gagyi minősé-
get egyszerűen nem vagyunk hajlandóak ki-
rakni a polcokra. olyan bármely boltban elő-
fordulhat, hogy a vevő gyári hibás terméket 
vett le a polcról, ilyen esetben mi azt azon-
nal kicseréljük akkor is, ha csak otthon veszi 
észre a hibát. 
•  Én  magam  is  gyakran  vásárolok  a  100 
Ft-os  boltban,  melynek  oka  elsősorban 
az,  hogy  a  keresett  dolgot  biztosan  min-
dig megtalálom. Soha nem kerültem olyan 
helyzetbe, hogy ne lett volna az, amit vásá-
rolni akartam.
•  igen, az alacsony árak mellett kínálatunk 
gazdagsága a legfőbb erényünk. Hozzáve-
tőlegesen tízezer fajta áruból válogathat a 
vevő, melyek között az eligazodást a ked-
ves és mindig segítőkész munkatársaink se-

gítik. nekem sem könnyű ennyi fajta termék 
között eligazodni, de most már hatodik éve 
foglalkozom ezzel. az is érdekes, hogy sok 
egyéb bolttal ellentétben nálunk nem cse-
rélődnek állandóan a munkatársak. Egyik 
kolléganőm a kezdetek kezdete óta nálunk 
van, de a többiek is már nagyon régóta ott 
dolgoznak. Ez talán azért van, mert én való-
ban úgy tekintek rájuk, mint a munkatársa-
imra, akiknek nagyon fontos szerepük van 
abban, hogy gördülékenyen menjenek a 
dolgok. az árak, a kínálat és a minőség mel-
lett a vevőkkel való személyes kontaktus is 
segít abban, hogy mindenkiből elégedett-
séget váltson ki.  
•  Hogyan érte el azt, hogyha ma Monoron 
100 Ft-os boltról beszélünk, akkor a legtöbb 
embernek  az Ön üzlete jut eszébe?
•  kezdetektől fogva olyan üzletpolitikát 
alakítottam ki, melyben nincs helye a tisz-
tességtelen megoldásoknak, mert hosszú 
távban gondolkodom. az alacsony árak, a 
bőséges árukínálat mellett a biztos vagyok 
benne, hogy a becsületes üzletpolitikánk is 
hozzájárult a vevők bizalmához. talán ez az 
oka annak is, hogy a kezdetek óta folyama-
tosan tudunk fejlődni. Először ugyanis egy 
kis üzlethelyiséget béreltünk nem messze 
a mostanitól, ám azt hamarosan kinőttük. 
a jelenlegi, Móricz-Mátyás utca sarkon ta-
lálható épület már a sajátunk, de időről idő-
re azt is bővíteni kellett. Ma már ott tartunk, 
hogy az épület szomszédságában egy tel-
jesen új, mintegy 400 négyzetméteres áru-
házat szeretnénk építeni, részben más arcu-
lattal. a tervek szerint az üzlet megtartaná 
a mostani előnyeit, úgymint alacsony árak, 
bő árukínálat, jó minőség, ám egy kényel-
mesebb, tágasabb helyiséggel, bevásárló-
kocsikkal állnánk a vásárlók rendelkezésére. 
időközben egy másik városban, Örkényben 
is nyitottunk egy a monorihoz hasonló bol-
tot. Ezek mellett sok helyre – cégek, intéz-
mények, vállalatokhoz – szállítok tisztító- és 
takarító eszközöket, mely tevékenységet a 
jövőben szintén bővíteni szeretnék.
•  Helyi rendezvényeken szinte mindig látom 
az Ön boltjának logóját a támogatók között. 
Miért tartja fontosnak a jótékonykodást?
•  szociálisan érzékeny ember vagyok, sze-
retek másokon segíteni. Hol mi magunk ta-
láljuk meg azt a terepet, ahol mások haszná-
ra lehetünk, hol pedig mások által elindított 
akciókhoz csatlakozunk. például tavalyelőtt 
más vállalkozókkal közösen összegyűjtöt-
tünk egy nagyobb összeget, melyből kifes-
tették a rendelőintézet gyermek részlegé-
nek váróját. jelen pillanatban a bölcsőde 
számára gyűjtök oly módon, hogy száz fo-
rintért vásárolható fényképtartós kulcstar-
tók árából befolyt összeget teljes egészében 

kereskedelemAMi A FEJlődés MögöTT VAn
Minden nyitott szemmel és füllel közlekedő embernek feltűnhet, hogy 
valamennyi magára kicsit is adó bolt, áruház rendelkezik egy-egy olyan 
szlogennel, mely megjelenik a cégtáblán és a reklámkiadványaikon. 

az intézmény számára ajánlom föl. a gyűjtés 
mindaddig tart, amíg el nem fogy az összes 
kulcstartó. 
•  Tapasztalata  szerint  mennyire  adakozó 
kedvűek az emberek mostanában?
•  Úgy látom, az emberek szívesebben ad-
ják a pénzüket olyan dologhoz, melyről tud-
ják, hogy az eredmény itt, helyben lesz érzé-
kelhető. Ezért úgy gondolom, hogy nekem, 
nem csak mint tősgyökeres monori lakos-
nak, hanem most már mint képviselőnek is 
az a feladatom, hogy ezért a városért, a he-
lyi rendezvényekért és közösségekért mun-
kálkodjak, és támogassam.
•  Ez az első ciklus, hogy a monori képviselő-
testület  tagja. Hogyan tudja összeegyeztet-
ni a városért való munkálkodást bokros te-
endőivel?
•  az, hogy vállalkozó vagyok, nem csak a 
napi minimum tizenkét órás munkát von-
ja mag után, hanem azt is, hogy az időmet 
én magam osztom be. Így jóval rugalmasab-
ban tudok mozogni, mint egy másik mun-
kahelyen, és amikor szükséges, szabaddá 
tudom tenni magam, hogy megfeleljek a 
képviselőséggel járó elvárásoknak. Össze 
tudom egyeztetni a két dolgot, persze soha-
sem keverve őket. jól érzem magam mind-
két szerepben. persze mindkét dolgot csak 
a családom szerető és türelmes támogatá-
sa mellett tudom csinálni, akiknek nagyon 
nagy szerepük van abban, amit idáig közö-
sen elértünk.
•  Nemrég  lehetőséget  kapott  arra,  hogy 
Monor sportéletében is szerepet kapjon...
•  Gyerekkorom óta focizok, és annak elle-
nére, hogy nem lettem hivatásos sportoló, 
mindig a szívügyem maradt. nagyon örül-
tem, amikor felkértek arra, hogy legyek a 
Monori sportegyesület Labdarúgó szakosz-
tályának elnöke. próbáljuk beosztani az Ön-
kormányzattól kapott kevéske támogatást, 
illetve szponzorokat igyekszünk felkutat-
ni annak érdekében, hogy a focisták minél 
eredményesebben sportolhassanak.

Nagy Renáta

Szabó László: 
Kezdetektől fogva 
olyan üzletpoliti-
kát alakítottam 
ki, melyben nincs 
helye a tisztesség-
telen megoldások-
nak, mert hosszú 
távban gondol-
kodom. 

MiNdeN 100 FORiNT BOLTHáLÓZaT
Monor, Móricz zsigmond u.  
Mátyás király u. sarok. tel: 29/ 411-977
Örkény: kossuth L. u. 19.
tel.: 29/ 310-584 
www. szaboszazforintos. hq. hu

kapcsolat
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környező házak is, a benne lakókkal egye-
temben. a fedél nélkül maradt eb pedig 
csak egy dolgot mondhat magában: a ku-
tyafáját.

sikertelen lopások

Ugyanezen a napon délután ragadott te-
lefont a Volán-telep műszaki vezetője, aki 
elmesélte a zsaruknak, hogy néhány ille-
téktelent zavart meg abban, hogy a te-
lep területén zsákmányt keressenek. a 
kiérkező rendőröknek használható sze-
mélyleírást adott, így a kék csapat tagjai 
hamarjában szétnéztek a környéken. ta-
láltak is egy férfit és egy nőt, akikre kísér-
tetiesen illettek az adott paraméterek, és 
a rövid, de szigorú kérdezősködést köve-
tően kiderült, hogy a telepről vaslemeze-
ket akartak elvinni, de látva, hogy nem 
tiszta a terep, letettek a szándékukról.
 a sikertelen lopások száma estére 
még két esettel bővült, egyben igazol-
ván azt is, hogy a riasztórendszer kiépíté-
se sokszor behozza az árát. Előbb a Mó-
ricz zsigmond utca kerékpártárolójánál 
kezdett sipákolni a szerkezet, majd fél óra 
múlva a kossuth Lajos utca egyik boro-
zójánál borzolódhatott a hajuk az isme-
retlen tetteseknek, mivel itt is éktelen si-
valkodás jelezte, hogy idegenek akarnak 
bejutni a portára. Mivel az út a két cím 
között nem több fél óránál, ezért óha-
tatlanul azonos személyekhez köti az 
ember a két esetet. a mély beleérző ké-
pességgel rendelkező emberek szinte 
már megszánják a szerencsétlen betö-

a zsarukat persze nem zökkentheti ki 
sem népszavazás, sem hóesés a napi rit-
musból, mennek és teszik a dolgukat, 
lettlégyen az helyszíni szemle vagy ta-
núkutatás. nekik talán biztatóan zárult 
az óév és indult az újév, mi-
vel ebben a néhány napban 
vészjóslóan csendes volt az 
ügyeleti telefon, volt olyan 
nap az év elején, mikor ösz-
szesen egyetlen bejelen-
tés érkezett. az óév utolsó 
monori bűncselekménye 
a puskin utcában történt, 
ahol egy családi házban látott lehetősé-
get valaki arra, hogy néhány használa-
ti tárggyal több legyen a birtokában, ám 
ehhez nem szándékozott anyagi áldoza-
tot hozni. Mindenesetre az ellopott hol-
mik értéke 135 ezer forint, és a rongálási 
kár is tetemes, nagyjából 100 ezer forint. 
azután rövidesen a Forrás utca egyik há-
zának tulaja tudhatta magának azt a kétes 
hírnevet, hogy az újév első bejelentését 
az ő személyéhez köthetjük. az ismeret-
len tettesek lehet, hogy még a szilvesz-
teri bulihoz szükséges kellékként szedték 
össze az ott talált szeszes italokat, mint-
egy 7000 forint értékben, ám hogy ezt el-
vihessék, a ház berendezésében 50 ezer 
forintnyi rongálási kárt okoztak.

Kósza utánfutó

Mielőtt bárki valamilyen paranormális te-
vékenységre gyanakodna, két dolgot le-
szögezhetünk. Egyrészt az utánfutók 
csak úgy, önállóan nem kezdenek kóbor-
lásba, másodszor pedig az igazság oda-
át van. történt, hogy január 13-án reg-
gel, egy táncsics utcai lakos rögvest úgy 
kezdte a napot, hogy telefont ragadott, 

mivel nem tartotta szokványosnak, hogy 
az utca közepén egy hátfalától megfosz-
tott törött lámpájú utánfutó álljon ke-
resztben. a kiérkező járőrök is ezen az 
állásponton voltak, ezért szorgosan ke-

resni kezdték a tulajdonost, 
aki hamarjában megkerült 
és elmondta, hogy a nyug-
hatatlan jármű éjjel három-
kor még hűségesen ott állt 
a ház előtt. nos, mivel cso-
dák szinte soha nem fordul-
nak elő, ezért a jelenlévők 
megegyeztek abban, hogy 

az utánfutót ismeretlenek nem sétáltatás 
gyanánt cibálták el odáig, hanem inkább 
azzal a szándékkal, hogy értékesítsék, de 
fizikai képességeiket feltehetően megha-
ladta a járművel kapcsolatos huzavona, 
ezért inkább ott hagyták az út közepén. 

lángoló kutyaház

a házam a váram, mondják, és akinek 
háza van, nehezen viseli el, ha valaki lán-
gok martalékává teszi. a ház pedig akkor 
is ház, ha kutya lakik benne, hiszen a ku-
tyának is lakni kell valahol, hacsak nem jár 
szegényre kutyavilág, mivel az élet kutya-
fülét se ér, ha valakinek kutyabaja sincs, 
mégse alhat fedél alatt ebben a kutya hi-
degben, bár ez az eszmefuttatás valószí-
nűleg a kutyát se érdekli. Egy monori csa-
lád tapasztalta döbbenten január 23-án 
délután, hogy a kutyaház, valamint a csa-
ládi ház terasza lángol, a terasz és a bejá-
rati ajtó üvege is szétrobbant a hő hatásá-
ra, mire a tüzet eloltották. a tűz okozója 
egyelőre nincs meg, de akármi is volt az 
indoka, mindenképpen súlyos büntetés-
re számíthat, mert nem csak a jelzett in-
gatlan került így veszélybe, hanem a 

zsarukÚJ éVi bűnöK és bAlEsETEK
Tisztelettel köszöntöm az olvasókat ezen a fura februáron, 
mikor tavaszi napsütés és fagyos hideg váltogatja egymást, 
frontok jönnek, mennek, az emberek hol idegesebben, hol 
rezignáltabban reagálnak a politika és az időjárás változásaira.

„A nyughatatlan 
jármű éjjel  

háromkor még 
hűségesen ott állt 

a ház előtt.”

elektrokom számítástechnikai szaküzlet

 

• szakszervíz helyszíni  
      kiszállással
• Új konfigurációk  össze-   
      állítása igény szerint  
• Számítástechnikai 
      kiegészítõk
szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

számítógép-konfiguráció 

már 55 000 Ft-tól
(az akció március elejéig tart)

Monor, Móricz Zs. u. 21.
Tel.: 29/410-387

Hiába az állandó 
rendőri jelenlét, még 

mindig sokan kockáz-
tatják a bilincset

 
Gépjárművezető-képző kft.

tanfolyam indul február 20-án 17 órakor
számítóGépes felkészítés kresz-vizsGára

részletfizetési leHetőséG
díjmeNtes elsőseGélyNyÚjtó taNfolyam

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

tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708
okÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu
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rőket, akiknek rövid idő alatt két súlyos 
stresszhelyzetet is át kellett élniük. Ők fel-
tehetően nem hívei a modern idők elekt-
ronikus eszközeinek, legfőképpen azok-
nak, amelyeket a betörők tevékenysége 
ellen szereltek fel. szomorú, hogy egy-
re több helyre kerülnek riasztók, mert ez 
azt jelenti, hogy egyre kevesebben érzik 
biztonságban magukat. tényleg az a jövő, 
hogy mindenhol magas kerítés, kutyák és 
riasztók vesznek majd minket körbe? Mi 
nem tehetünk mást, mint hogy erre biz-
tassuk Önöket, de higgyék el, szebb len-
ne a világ védelmi intézkedések nélkül. 
ja, és tolvajok nélkül, ugyebár. olyan tol-
vajok nélkül, mint akik január 18-án este 
nyolc felé bóklásztak a Czinka panna utca 
felé. pechjükre a járőrök is épp akkor bók-
lásztak ezen a helyen, és érdeklődve fi-
gyelték, hogy a két fiatal szuszogva cipel 
valamit, amit – mikor meglátták a rend-
őröket – úgy eldobtak, mintha kigyulladt 
volna. Ezzel párhuzamosan egy lehetet-
lennek tűnő feladatot is megoldottak, je-
lesül azt, hogy miképp lehet ketten hat-
felé szaladni, méghozzá olyan tempóban, 
hogy a járőr képtelen volt őket közelebb-
ről megismerni, pedig bizony mondom, a 
járőr minden szíve vágya ez volt. a tárgy-
ról kiderült, hogy a Csanády utcában lévő 
kamiontelepről emelték el. az intercooler 
visszakerült oda, ahonnan elcipelték, de a 
két ifjú előkerülésére nem sok esély van.

Halálos balesetek

Végül három olyan téma, melyet nem 
szívesen szoktunk ezeken a hasábo-
kon közzé tenni, mivel túl sok fájdalom 
éri amúgy is az érintetteket. Három ha-
láleset, három halálos baleset, amelyek 
elkerülhetők lettek volna egy kis oda-
figyeléssel. Először nézzük a minden-
ki által ismert monorierdei vasúti átjá-
rót, ahol már számos baleset hívta fel a 
figyelmet arra, hogy az állomás kiépíté-
se gátolja a szabad kilátást a sínpályá-
ra. persze a vasúti sorompó 
működik, a tilos jelzésen 
senki nem haladhat át sem 
járművel, sem gyalogosan. 
tudja ezt mindenki, még-
is van, aki figyelmen kívül 
hagyja és megkísérti a sze-
rencséjét. néha pedig a 
szerencse elhagyja az em-
bert. Mégis hátborzongató, hogy janu-
árban két, szinte teljesen egyforma bal-
eset történt itt. január 4-én az intercity 
egy 68 éves nőt sodort el, aki belehalt 
súlyos fejsérülésébe. Még három hét se 
telt el, és ugyanitt egy 64 éves nő lépett 
a vonat elé. a vonattal szemben semmi 
esélye semminek és senkinek. irdatlan 
hosszú fékút és hatalmas tömeg borot-
vaéles kerekeken. tanulságot nem kell 
keresnünk, mert nyilvánvaló, hogy nem 

ez volt az utolsó eset, az átjáró követke-
ző áldozata talán éppen most olvassa 
fejcsóválva ezeket a sorokat. 
 a harmadik ügy a legmegdöbben-
tőbb és leginkább felkavaró, hiszen aki-
nek gyereke van, a legrosszabb álmában 
gondol csak arra, hogy el kell temetnie. 
a Czinka panna utca egyik házában a 
26 éves apa vigyázott három gyerekére, 
akik közül a 11 éves kisfiú egy szétsze-
dett hajszárítót szerelgetett, mikor vá-
ratlanul rázkódni kezdett. a rémült apa 
odarohant és felemelte, ekkor érezte, 

hogy őt is rázza az áram, 
mivel kiderült, hogy a kis-
fiú a vezetéket bedugta a 
konnektorba, ám közben 
a másik végét a kezében 
tartotta. az apa végül ki-
szakította az eszméletlen 
gyereket az áramkörből 
és megpróbálta egy pohár 

vízzel megitatni, de mivel ez lehetetlen 
volt, ezért kocsiba tették és a rendelőbe 
vitték, ahol viszont már nem tudták újra-
éleszteni. azt, hogy a balesetért ki a fele-
lős, a rendőrség egyelőre államigazgatá-
si eljárás keretében vizsgálja. Egy biztos, 
bárki is a felelős, a család egy életre szó-
ló traumát szenvedett, a kisfiú életét pe-
dig már semmilyen vizsgálat nem adhat-
ja vissza.

Sipos Tamás

„A kisfiú életét 
pedig már 

semmilyen vizs-
gálat nem ad-
hatja vissza.”

Monor, ady endre út 47-49.

Ne uTAzzON, VáSáROLJON HeLyBeN!

kutya • macska • rágcsáló • papagáj 
tavi- és akváriumi halak • galambok

részére széles választékban  
kínálunk eledeleket és felszerelést

HOBBITÓL A PRéMIuMIG  
ITT MINDeNT MeGTALáL! 

eGyeDÜLáLLÓ KÍNáLAT!
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BiztonságtechnikaélETET MEnTHETnEK
A tűzjelző rendszerek egyre elterjedtebbé válnak Magyarországon is. Az 
elmúlt néhány évben megsokszorozódott az ilyen jelzőrendszerek száma, 
mely egyrészt a betelepülő külföldi vállalkozásoknak, másrészt az uniós 
előírásoknak köszönhető. A hazai vállalkozások anyagi megerősödése is 
egyre inkább lehetővé teszi a vagyonvédelem e költséges felvállalását.

az új jelzőrendszerek szükségessé tették 
a speciális távfelügyeletek kialakítását 
is. környezetünkben is működnek ilyen 
diszpécserközpontok, köztük az is, mely 
a Monori tűzoltó-parancsnokságon üze-
mel. ide közvetlenül jelezhetnek be az 
intézményekben, vállalkozásoknál, laká-
sokban felszerelt tűzjelző központok. tűz 
esetén az intézkedések – ebben a rend-
szerben – a leghatékonyabbak, leggyor-
sabbak.

családi ház tűzvédelme  
– optikai füstérzékelők

a behatolás-jelző riasztórendszereket te-
lepítve azt tapasztaljuk, hogy a védelem 
mértékének a kialakításánál nagyon fon-
tos szempont a bekerülési költség. Ép-
pen ezért viszonylag kevesen igénylik azt, 
hogy a mozgásérzékelők mellé – kiegé-
szítésképen – optikai füstérzékelőt is sze-
reljenek. Lakásonként 1-2 ilyen érzékelő 
fontos lenne, hiszen minden évben je-
lentős számú tűzeset keletkezik, melyek-
nek – a pótolható vagyontárgyak mellett 

– sajnos emberek is áldozatul esnek.
 Egy füstérzékelő könnyen és viszony-
lag olcsón csatlakoztatható minden típu-
sú riasztóközponthoz. ajánljuk felszerelni 
az alvótérben, a hálószobákat összekö-
tő folyosóra, a konyhába, a kazánhelyi-
ségbe. az alvótérben, illetve az összekö-
tő folyosón felszerelt berendezés akkor 
is működik, ha a behatolást jelző riasztó-
rendszer egyébként ki van kapcsolva. Így 
biztonságban tudhatja magát a család 
egy esetleges tűztől, füstmérgezéstől. 

 Érzékeléskor megszólal a sziréna, fel-
keltve az alvókat, riasztva a környezet-
ben lakókat. Ha a riasztórendszer távfel-
ügyeletre van kötve, a jelzés beérkezik a 
diszpécserközpontba, ahol megteszik a 
szükséges intézkedéseket. kivonul a va-
gyonvédelmi járőr a helyszínre és érte-
sítést küldenek a tűzoltóságra. az intéz-
kedések fontosak lehetnek, ha a lakók 
cselekvőképtelen helyzetbe kerülnek, 
vagy ha nem tartózkodnak az ingatlan-
ban és a vagyontárgyaik veszélybe ke-
rülnek.
 Mint említettem, már meglévő riasz-
tórendszerhez is illeszthető füstérzékelő. 
a kiszállási költség, a munkadíj és az esz-
köz együttes bekerülési költsége nagyjá-
ból 18 ezer forint forgalmi adó nélkül.

szén-dioxid-érzékelő

a széndioxid is egy színtelen és szagta-
lan gáz. a levegőben állandóan jelen van 
és csak 3% feletti koncentrációban ártal-
mas az egészségre. De lássuk, hogy mi-
lyen tüneteket tapasztalhatunk külön-
féle koncentrációinál. 1-3 ezrelék már 
érzékelhető rosszul szellőztetett irodák-
ban, amikor a levegő „nehézzé” válik. Egy 
százaléknál légszomj alakulhat ki, három 
százaléknál megnő a légzés- és a pulzus-
szám. négy százalékos koncentrációban 
már közvetlen az élet- és egészségkáro-
sodási veszély, míg húszszázalékos szén-
dioxid tartalmú levegőben néhány má-
sodpercen belül beáll a halál.
a Co2 másfélszer nehezebb a levegőnél 
és mélyebb területeken koncentrálódik. 
ott fulladást okozhat mindenki számára, 
aki ott tartózkodik vagy oda belép.
 a Mon-Da kft. által forgalmazott ké-
szülék kifejezetten ilyen területek folya-
matos ellenőrzését teszi lehetővé. az 
egyébként belga berendezést jelenleg 
olyan vendéglátóipari helyekre telepít-Tűzoltósági felügyeleti központ

 a szén-monoxid-érzékelő a lakás-
ban lévő szén-monoxid szintet figye-
li és figyelmeztető jelzést ad, ha a gáz 
koncentrációja veszélyes szintet ér el. 
Mivel a berendezést szintén csatlakoz-
tathatjuk a már meglévő, vagy a kiala-
kításra kerülő riasztórendszerhez, a 
beépített szirénától származó helyi ri-
asztás mellett a távfelügyeleti köz-
pontba is beérkezik a riasztási jelzés. a 
diszpécserszolgálat ebben az esetben 
is megteszi az azonnali intézkedéseket.
 különböző égések során, az éghető 
anyag tökéletlen égésekor keletkezik a 
szén-monoxid.
 ilyen fűtőanyagok: a fa, a szén, a 
propán, a gázolaj, a fűtőolaj, a kerozin. 
a gáz teljesen színtelen és szagtalan.
Enyhe mérgezésnél: enyhe fejfá-
jás, émelygés, hányinger, megfázás-
szerű tünetek. közepes mérgezésnél: 
lüktető fejfájás, álmosság, erős szív-
verés tapasztalható. súlyos mérgezés-
nél: eszméletvesztés, görcs és a végső 
esetben halál következik be.
 sok esetben a Co-mérgezés áldoza-
tai dezorientáltak és képtelenek meg-
menteni magukat az épület elhagyásá-
val, vagy segélykéréssel. a mérgezéses 
tünetek először a háziállatoknál és a 
gyermekeknél jelentkeznek.
 a szén-monoxid könnyebb, mint a 
levegő, ezért legalább 150 cm magasra 
kell szerelni az érzékelőt, de szerelhető 
közvetlenül a mennyezetre is.
 a forgalomban kapható készülé-
keket általában úgy tervezték, hogy a 
beüzemeléstől számított 5 évig meg-
bízhatóan működjenek. az élettartam 
végét, valamint a működés során kiala-
kuló esetleges hibákat a berendezés 
hang- és fényjelzéssel jelzi.
 az érzékelő telepítése – riasztó-
rendszerhez illesztve – 22 500 Ft+áfa.

co (széN-moNoxid) -érzékelő
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jük, ahol pincében tárolnak Co2 palac-
kokat és azzal működő berendezéseket. 
az esetleges szivárgásra tekintettel több 
külföldi országban kötelező az ilyen, 
vagy hasonló jelzőkészülék felszerelése 
és üzemeltetése.
 az érzékelő egység infravörös elem-
zést használ a gázkoncentráció mé-
résénél. opcionálisan sziréna is csat-
lakoztatható hozzá és természetesen 

riasztórendszeren keresztül távfelügye-
letre is bejeleztethető. 
 a fixen telepített érzékelő mellett be-
szerezhető mobil egység is. azt magunk-
kal vihetjük a veszélyesnek vélt munkate-
rületre.
 a berendezések használhatók a bor-
pincékben is, hiszen ott is ilyen gáz ke-
letkezik és jól ismerjük mekkora a veszély, 
hány halálos baleset történik évente.

Kisebb üzletek,  
családi házak  
riasztórendszere  
kiépítéssel
most összesen:
     44 000 Ft+ áfa*

A rendszer tartalmaz:
• 1 db DSC 585 riasztóközpontot
• 1 db kezelőegységet • 1 db kültéri szirénát 
• 3 db kisállat-védett mozgásérzékelőt
• 2 db 7 Ah akkumulátort
• 1 db 30 VA transzformátort
• 1 db nyitásérzékelőt 
További bővítési lehetőség!
*A kedvezményes ár csak távfelügyeleti szol-
gáltatás együttes megrendelésével érvényes!

a TáVFeLÜgyeLeTi sZOLgáLTaTásOk díJai 2008-BaN

kivonulós 
szolgáltatás

Pest megyében

Megnevezés egyéni előfizető Üzleti előfizető

telefonos 3 500 Ft/hó 6 930 Ft/hó

rádiós 4 940 Ft/hó 8 400 Ft/hó

GsM*-Gprs 5 900 Ft/hó 9 000 Ft/hó
*GSM átjelzés esetén, amennyiben a SIM-kártyát az ügyfél biztosítja, 
a telefonos alapdíjat kell megfizetni.

egysZeRi díJak
Megnevezés Listaár akciós ár

telefonos kapcsolat rendszerbelépési díja    7 200 Ft             0 Ft
Biztonságtechnikai rádióadó 
kihelyezésének díja 55 000 Ft 20 000 Ft

GsM-modul kihelyezésének díja 55 000 Ft 20 000 Ft

egyÉB sZOLgáLTaTásOk És díJak
nyitás-zárás fogadása, nyitás-zárás figyelés, tiltott nyitás figyelése, 
eseménylista postázása (havonta és szolgáltatásonként) 500 Ft

téves kivonulás / alkalom 1000 Ft

kedVeZMÉNyek
Féléves díjfizetés esetén 1 hónap kedvezmény
Éves díjfizetés esetén 2 hónap kedvezmény
A táblázatban feltűntetett árak az Áfát tartalmazzák.

Vecsési ügyfélszolgálati iroda:
2220 Vecsés, jókai Mór u. 91.

telefon: 29/355-886
E-mail: technika@monda-certus.hu  

Távfelügyeleti központ:
telefon: 29/413-111

E-mail: biztonsag@monda-certus.hu

bon-PET  
automata tűzoltó készülék

Ezt a japán tűzoltó készüléket is forgal-
mazzuk Magyarországon. Egy nagyjából 
30 centiméteres, hengeres, műanyag tar-
tályban olyan oltófolyadék van, mely 90 
fokra melegedve gázzá alakul és szétveti 
a kapszulát. a gáz a levegőbe kerül és az 
oxigént jelentős mértékben kivonja a vé-
dett helyiségből – így a tüzet néhány pilla-
nat alatt eloltja.
 a tartályt egy fali tartóban lehet felsze-
relni a helyiség oldalfalára. Hatékony vé-
delmet 12-14 légköbméteres helyiségben 
nyújt a készülék. Ekkora zárt helyen telje-
sen bizonyos az oltás.
 Családi házat, lakást tekintve a konyhá-
ba és a kazánhelyiségbe javasolt a telepítés. 
a konyhai tűzhely fölé érdemes rögzíteni az 
oltókészüléket, mivel a lakástüzek jelentős 
része a konyhában alakul ki azért, mert be-
lobban a tűzhelyen felejtett zsiradék.
 a kapszula működése nem veszélyes az 
egészségre, az emberi életre. a műanyag-
fiola felrobbanásakor úgy hasad az anyag, 
hogy a szilánkok nem élesek, nem hegyesek. 
a gáz, mely kivonja az oxigént belélegezhe-
tő, az oxigénelvonás pedig csupán néhány 
pillanatra történik. a berendezés megvásá-
rolható cégünknél 28 000 Ft+áfa áron.
 Több adatok, információk:
 www.monda-certus.hu

Ilyenkor már késő azon gondolkodni, hogy milyen berendezések menthették volna meg a házat
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a Monori Galamb és kisállattenyésztők 
Egyesülete 2008. február 9–10-én tart-
ja kiállítását a Művelődési központban.
Minden kedves látogatót szeretet-
tel vár az egyesület tagsága. nyitva: 
szombat: 8–18-ig, vasárnap: 7–15-ig

Galambkiállítás

informatikai tanfolyamok indulnak fel-
nőttek részére a Vigadóban (ECDL, 
ECDL start). a tanfolyamon résztvevők-
nek részletfizetési kedvezményt bizto-
sítunk. kulturált körülmények között, 
légkondicionált teremben, új számító-
gépekkel, szakképzett, több éves gya-
korlattal rendelkező oktatókkal várunk 
minden tanulni vágyó érdeklődőt!
telefon: 29/413-212; 29/410-409
E-mail: vigado@monornet.hu
Cím: Monor, kossuth L. u. 65-67.

iNformatikai taNfolyam

Városunk első nyugdíjas tánccsoportja 
ez évben ünnepli 10 éves fennállását. Ez 
alkalomból az új műsor betanulásához, 
táncos kedvű nyugdíjasokat keresünk. 
jelentkezni lehet minden hétfőn 15-17 
óráig a Művelődési Házban, a táncpróba 
alkalmával, vagy a 412-724-es telefonszá-
mon. az új tagokat szeretettel várják az

őszirózsák

NyuGdíjasok fiGyelem!

2008. február 11. 17 óra
Közös nevező: Kiss Adél festőművész 
kiállításának megnyitója

2008. február 16., 20 óra
Farsangi buli. Belépés kizárólag
jelmezben vagy álarcban! 
Művelődési Ház

2008. február 25.
Megemlékezés a kommunista 
diktatúra áldozatairól 
közreműködik a Monori Dalkör, Vesztergán 
Miklós tárogatós, megemlékező beszédet 
mond Gulyás László, Monor Város Díszpol-
gára
Helyszín: józsef attila Gimnázium 
petőfi utcai falán elhelyezett emléktábla

2008. március 8., 
Bálozzon újra Ön is a Vigadóban!
nőnapi bál
Vigadó, díszterem

2008. március 10., 17 óra
Közös nevező: Oláh Mara (OMARA) 
festőművész kiállításának megnyitója

2008. március 15. 
Megemlékezés az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc eseményeiről
Városközpont, kossuth-szobor

2008. március 20.
Húsvéti kézműves foglalkozás és játszóház
tojásfestés, ragasztás és gyermekelőadás
Művelődési Ház

2008. április 11–13.
Megyei Ki Mit Tud? selejtezők
Művelődési Ház

2008. április 19. 
Megyei Ki Mit Tud? elődöntő
Művelődési Ház

2008. május 9–12.
Pünkösdi rendezvénysorozat
Mocsári Károly hangversenye, 
Megyei Ki Mit Tud? döntő, 
Néptánctalálkozó, 
Utcabál, Táncház, 
Népművészeti kirakodóvásár
Vigadó, Művelődési Ház, Fesztiválcsarnok

2008. május 24., 18 óra
Kamarazenei előadássorozat záró koncertje
Megyesi-Schwarz Lucia (mezoszoprán), 
Hegedűs Endre (zongora) és Pólus László 
(gordonka) estje
Vigadó, díszterem

2008. május 30.
Pedagógusnap
Művelődési Ház

ajánló

A VigAdó  
Téli-TAVAszi ProgrAMJAi

a Monori korcsolyázó sE alapítványa 
kéri önöket, hogy támogassák a spor-
tolni vágyó fiatalokat adójuk 1%-ával.

Lugosi Annamária, tel.:06-30-261-59-61

eGy százalék a sporté

alapítvány
JóTéKonysági bál
az országos Mentőszolgálat Monori ál-
lomása a Monor és környéke Mentés 
Ügyéért alapítvány javára 2008. febru-
ár 16-án, 19 órai kezdettel jótékonysági 
bált rendez.
 program: műsor, vacsora, büfé, zene, 
tánc, tombola és mulatság hajnalig. a ren-
dezvény helye: jászai Mari általános is-

kola (cím: Monor, jászai Mari tér 1.). Be-
lépőjegyek 3500 forintért kaphatók a 
Mentőállomáson (Balassi Bálint u. 1.), az 
ántsz-nél (Monor, Deák Ferenc u. 4.), a 
GaBi diszkontban (Monor, ady Endre 
u. 70.), és a 100 Ft-os Boltban (Monor, Mó-
ricz zsigmond u. és Mátyás király u. sarok).

A szervezők
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a helyi kisdiákok, április derekán három 
éven át mindig újra bemutatták a farsan-
gi vagy más iskolai ünnepségre összeállí-
tott műsoraikat. Mivel állandó érdeklődés 
övezte ezeket a bemutatókat, jött a gon-
dolat, hogy a 60-as, 70-es években oly’ si-
keres országos ki Mit tud?-ok mintájára, 
versenyezzenek ezek a rövid egyéni és cso-
portos előadások. az ötlet bevált! Folyama-
tosan növekvő fellépő gyermek és bemu-
tatott műsorszám mellett a helyi média is 
felfigyelt az ekkor már háromnapos vetélke-
dőre. 1999-ben első alkalommal közvetítet-
te a monori Gemini televízió a produkciókat 
élő egyenes adásban a 29-es telefonkör-
zet több tízezer háztartásában. a televízi-
ós közvetítés meghozta az igazi áttörést 
és megnyitotta a kapukat a regionális ki 
Mit tud? felé. 2002-ben, ötnapos rendezvé-
nyen, több mint ezerötszáz résztvevő mu-
tatta meg tehetségét, tizenöt kategóriában 
a 29-es körzet 31 településéről! a követke-
ző években kissé csökkent a jelentkezők lét-
száma, ezzel együtt a bemutatott műsor-
számok színvonala is emelkedett. az utolsó 
megrendezett monori ki Mit tud? évében – 
2005-ben –, még így is közel ezer általános 
és középiskolás diák lépett fel. 
 az ezt követő két esztendő komoly vál-
tozásokat hozott Monor közművelődési és 
kulturális életében. Európai uniós források-
ból teljesen megújult a közel százéves Vi-
gadó épülete, és felújításra került a Művelő-
dési Ház is. E két épület adta lehetőségekre 
alapozva a város megalapította a Vigadó 
kulturális és Civil központ nonprofit kft.-t, 
mely a megszűnő Művelődési központ fel-
adatát és kollektíváját átvéve, igyekszik 
gondoskodni a város kulturális életének 
megújításáról, nem feledve az eddigi sike-
res rendezvénysorozatokat sem. 
 Ezért úgy döntöttünk, hogy 2008-ban 

megújult formában, újra megrendezzük az 
elmúlt években nagy sikerű tehetségkuta-
tó és tehetséggondozó vetélkedőt, a ki Mit 
tud?-ot! Elképzelésünkhöz sikerült meg-
nyerni pest Megye Önkormányzatát, így az 
idei évtől pest Megyei ki Mit tud? néven ta-
lálkozhatnak a rendezvénnyel. reményeink 
szerint a vetélkedő ilyen támogatás mellett 
méltó lesz egy új és sikeres sorozat életre 
keltéséhez.
 a lebonyolítás menete helyi szinten nem 
változik. Egy selejtezőt követően kategóri-
ánként a néhány legjobb produkció újra fel-
lépési lehetőséget kap a területi elődöntőn, 
ahol kialakul a helyi verseny végső sorrend-
je. pest megyében területi alapon öt ilyen 
elődöntő lesz (aszód, Érd, Gyál, Monor, Vác), 
innen kategóriánként az öt győztes kerül a 
megyei döntőbe, melynek helyszíne Monor 
lesz.
 a vetélkedősorozatra az adott helyi elő-
döntő kiírási területén élő vagy tanuló, álta-
lános és középiskolás diákok jelentkezhet-
nek, legfeljebb négyperces műsorszámmal, 
az alábbi kategóriákban: komolyzene, mo-
dern tánc, könnyűzene, népzene, népdal, 
néptánc, társastánc, egyéb. jelentkezni ki-
zárólag a közreműködő intézmények által 
előre elkészített nevezési lapon lehet, annak 
kitöltésével és határidőig az adott elődön-
tőt rendező intézménybe történő vissza-
küldésével. a bemutatott műsorszámokat 
szakmai zsűri értékeli egytől tíz pontig, ese-
tenként szóbeli kiegészítéssel. a zsűri lét-
száma terveink szerint 6 fő lesz. a vetélke-
dő nevezési díjas. a befizetett összegeket a 
fellépőknek szánt emléktárgyak beszerzésé-
re fordítjuk. a létszám szerint fizetendő díjak 
a következők: egyéni 1000 Ft, kiscsoport (2-5 
főig) 3000 Ft, nagycsoport (6-15 főig) 5000 Ft, 
nagycsoport (16-25 főig) 10 000 Ft.
 a pest Megyei ki Mit tud? vetélkedőre 

2008. február 22-ig várják az együttműkö-
dő települések művelődési központjai a je-
lentkezéseket. a részletes szabályzatot és 
jelentkezési lapot január közepéig minden 
oktatási és közművelődési intézmény meg-
kapta.  központi információ a 06-29/413-212, 
410-409 vagy a vigado@monornet.hu e-mail 
címen, illetve aszód, Érd, Gyál, Monor, Vác 
Művelődési központjaiban kapható.

Hanzelik Andrea ügyvezető igazgató
Gál zoltán programszervező

Vetélkedő„PEsT MEgyEi Ki MiT Tud?”
A monori Regionális Ki Mit Tud? története 1995-ben kezdődött. 
Az eredeti elképzelés az volt a Monori Művelődési Központ 
munkatársai részéről, hogy az általános iskoláknak teremtsenek 
bemutatkozási lehetőséget a farsangi szezon elmúltával. 

a strázsa 2008. januári számában több 
kritika is megfogalmazódott a Vigadó-
val kapcsolatban. Erre szeretnék reagál-
ni a következő gondolatokkal. 
 Hobó, józsef attila estjével kapcso-
latban hanghibákat kifogásolt a cikk 
szerzője. Mivel Földes László szigorúan 
ragaszkodott a saját technikusához és 
technikai felszereléséhez, így észrevéte-
lek csupán az ő munkatársait illethetik. 
a Vigadó Díszterme az Európai Uniós 
támogatásból tökéletes hangtechnikai 
eszközökkel rendelkezik, melynek keze-
lésére hozzáértő technikust alkalmaz, és 
eddig semmilyen hangtechnikai problé-
mánk nem volt. 
 az „Öröm és Üröm” című írásá-
ban a kivitelezés hiányosságaira hívja 
fel a figyelmet a szerző. Ezeket, illetve 
egyéb hibákat mi is, és a kivitelező cég-
gel szerződében álló Monor Városi Ön-
kormányzat is látja, tudja és a megfele-
lő intézkedéseket a kivitelező felé több 
alkalommal is megtette. a munkáltok 
részleteivel kapcsolatban részletes tájé-
koztatást ad a polgármesteri Hivatal mű-
szaki irodája.
 társaságunk működésével kapcso-
latos kérdésekben a cikkek szerzőjének 
és városunk valamennyi polgárának sze-
mélyesen is szívesen állunk rendelkezé-
sére. Minden felmerülő kérdésre igyek-
szünk kielégítő választ adni. 

A Vigadó vezetõsége

meGszólítattuNk
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kaNdaLLÓk 
Kő- és csempekandallók

tervezése, építése, kivitelezése

Kandallókazánok
központi fűtésrendszerbe köthetők

Tűztérbetétek
valamint kiegészítők széles választékban
kínálunk továbbá homlokzatburkoló köveket, 

járólapokat és csempéket.
rendelésre készítünk műkő lépcsőket, ablakpárkányokat,

kerítés fedköveket, valamint teraszszegélyeket.

bAbi-Kő bt.
2200 Monor, piac tér 50.
telefon: 06-20/496-6907 

e-mail: babiko@citromail.hu

kÖzÖs nEVEzŐTAlálKozás oMAráVAl

 Ezután autóba ültünk, és már úton is 
voltunk az Édenkert Hotel felé. a körülbe-
lül tizenöt perces út alatt Mara tovább me-
sélt. Én pedig azon gondolkoztam, hogy 
is lesz ez az interjú dolog. Hogyan leszek 
képes ezt az élményt visszaadni nem léte-
ző írói képességeimmel. Bevallom, azt hit-
tem, könnyebb dolgom lesz. Ha nem is az 
összeset, de jó néhány képét már ismer-
tem korábban. Elképzeltem, eljövök ide 
hozzá, felteszem előre megírt, jól átgon-
dolt kérdéseimet, megkapom a válaszokat, 
legépelem, és már kész is a dolgozat. Hát 
semmi sem így történt. Mert minden sok-
kal jobban alakult. találkoztam egy em-
berrel, egy gyönyörűséges lelkű ember-
rel – ahogyan ő mondaná –, amiért egész 
életemben hálás leszek a sorsnak, és már 
cseppet sem akartam megúszni az írást. 
ahogyan ezeken gondolkoztam, és ka-
varogtak fejemben a képek, az övéi és az 
enyémek, anélkül, hogy kérdeztem volna, 
Mara valami olyat mondott, amiért egy 
csapásra világossá vált, minden amit kér-
dezni akartam: 

– na gyémántocskám, akkor most elmon-
dom neked, miért is festem én az életem. 
nagyon egyszerű, mert nekem csak ez van. 
az emlékeim, az életem. És tudod mi a leg-
gyönyörűségesebb benne? Hogy a képek 
mindig megtalálják azt, akit kell. Ezt úgy 
értem, mindig van valaki, aki ránéz a képe-
imre, és megtalálja benne magát. Mond-
ják is, hogy jé, hát ez olyan mint a lányom, 

a fiam, az anyám, vagy éppen, hogy ez ép-
pen velem is megtörtént! És így tovább. 
tehát látod, gyémántocskám, milyen érde-
kes? Én csak festek, és a képek megtalálják 
a párjukat. 
 És igen, ez történt velem is, ott álltam a 
képe előtt, néztem szomorú szemű lányát, 
aki nem néz az anyjára, és magamat lát-
tam. az a kép nekem szólt. teljesen mind-
egy volt, hogy nem én vagyok a képen, 
nem számított ki vagyok, honnét jöttem, 
egyszerűen csak megtalált. Elmondtam 
ezt neki, és közben a fejemben megjelent 
egy másik képe, és a képen a szöveg: Min-
DEnt ELÖLrŐL szErEtnÉk kEzDEni – DE 
MáskÉpp. Ha Vissza LEHEtnE Hozni a 
MÚLtat. EnnyirE szErEtnÉM (...)
 Értettem. saját képeimre gondolva 
megkérdeztem, miért ír a festményekre? 
Feltettem a kérdést, pedig azt hittem, tu-
dom a választ. arra számítottam, hasonló 
okok miatt, mint én. azért, hogy elmesél-
jem mindenkinek, mi az, ami fáj, hogy kiír-
jam magamból, azt, ami bánt. Feltételezé-
semnél sokkal szabadabb, kézenfekvőbb 
volt a válasz. 
 – jaaaj, gyémántocskám, ez nagyon 
egyszerű. Volt egy kiállításom, és van az a 
képem, ahol a fűben térdelek a testvérem-
mel. Erre odaírják a kép alá, hogy omara pi-
hen. Hát láttál te már valakit, aki négykéz-
láb pihen? Hát majdnem elájultam, amikor 
megláttam. Gyorsan kértem egy ceruzát 
meg egy radírt, és aláírtam, ami a képen 
valójában van. omara keresi az üvegszem-
ét. na, azóta én mindent ráírok a képeim-
re, hogy ne a hülye művészettörténészek 
magyarázzák el, mi van a képeimen. Meg 
aztán az is kiderült, hogy a kiállításokon 
meg galériákban, amikor a vásárlók kér-
dezik az elérhetőségeimet, hát, szépsé-
gem, azok ám nem adják meg, hogy tőlük, 
és ne tőlem vegyék meg a festményeket. 
na attól fogva most már azt is ráírom a ké-
pekre, hogy www.omara.hu, hogy megta-
láljanak azok, akik képeket akarnak venni 
tőlem. Én csak festek, a művészettörté-

nész  meg azért tanuljon, hogy a festő ké-
peit probléma nélkül vigye, mert fel kell 
fogniuk, hogy mi a dolguk. Mert ha én az 
lennék, rájönnék, hogy nekem az a dol-
gom, hogy én azt úgy csináljam, hogy 
közben senkit ne alázzak meg, ne bántsak 
meg, ne követeljek olyat, amilyet nem le-
het, tiszteljem a művészt (...)
 – álmomban se jutott eszembe, hogy 
nekem pénzt fognak adni a képeimért. 
Hagymá' békibe! Először mindet elaján-
dékoztam. nyilván, hogy én azt kerestem 
gyémántom, amiben én jól érzem ma-
gam, hogy mi az amiért nem kapok leba-
szást, kritikát. annyira belemerültem, mi-
kor valamit ki akartam fejezni, hogy most 
azon látszódjon, hogy ez most álmélko-
dik, vagy valamit akar, hogy olyan legyen 
az arckifejezése. Érted, gyémántom? na 
most ehhez annyira el kellett merülnöm, 
hogy nem vettem észre, hogy éhes va-
gyok vagy pisilnem kell, csak tudod ami-
kor már nagyon kellett. Én annyira elme-
rülök, amikor festek, tőlem aztán mehet 

Folytatás az első oldalról.

gemini Televízió
2200 Monor, kossuth L. u. 88/a.
Levélcím: 2200 Monor-2. pf.: 8.

T-MA péntekenként 21.30-tól élőben
telefon: 06-29/415-000

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

t-ma@monornet.hu
telefonszámok:

06-29/413-511, 06-20/936-2543, 06-20/984-4447.
Adások az MTT képújság csatornán: 

szombat 17 óra  •  hétfő 15 óra  •  péntek 22.30 óra.

reklám- és referenciafilmek készítése az ön igényei szerint.
gEMini TElEVízió az ön médiakapcsolata!

"Azóta festek 
a kékkel, az 
az én egyet-
len tündér-
kémnek, a 
lányomnak a 
színe..."

„...a barna 
meg a föld, 
a szeretet, 
ami mindig is 
állandó...”
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1945-ben születtem Monoron. apám ze-
nész cigány volt, anyám edényfoltozó 
beás cigány családból származott. a két 
család között dúló, a származási és élet-
módbeli körülményekből fakadó ve-
szekedések miatt gyermekkorom állan-
dó vándorlással telt el. anyámmal hol 
Monoron laktunk, hol anyai nagyszü-
leimhez költöztünk Mogyoródra. az is-
kolából negyedik osztályos koromban 
kimaradtam, s csak asszonykoromban fe-
jeztem be az általános iskolát. tizenkilenc 
éves koromban férjhez mentem egy ma-
gyar fiúhoz, amit az anyósom annyira el-
lenzett, hogy édesanyám úgy halt meg, 
hogy a nászasszonyát nem is ismerte. 1967-ben lányom született. Gyermekem köz-
gazdasági szakközépiskolát végzett, sportlövőként sikeresen szerepelt a versenyeken. 
Csaknem egész életemben takarítónőként dolgoztam, először bejárónőként, később 
önálló kisiparosként. Házat építettünk, majd elcseréltük, és Budapestre költöztünk. 
 Életem során több súlyos betegségen estem át. Daganataimat az orvosok maka-
csul hangoztatott panaszaim ellenére csak késve ismerték fel. több ízben operáltak. 
Életemnek egyik ilyen válságos időszakában, anyám hirtelen halála után, 1988-ban 
kezdtem el festeni. Végzetes fejgörcsöket éreztem. Egy ilyen fejgörcsös napon papírt 
és ceruzát kértem a kislányomtól, mert úgy éreztem, hogy rajzolnom kell. Ekkor kez-
dődött el a festészetem, mert mire készen lettem a képpel, ami sophia Lorent ábrá-
zolta, a fejgörcseim elmúltak, mintha nem is lettek volna. a rokonságom a festés miatt 
hülyének tartott. több mint száz képet festettem. Ezeket elajándékoztam, csak egy 
festményt tartottam meg, amelyik a szemműtétemet ábrázolta. Ezt a képet 1991 no-
vemberében bevittem a nemzeti Galériába, hogy mondjanak véleményt, érdemes-e 
tovább festenem. a szakemberek további munkára biztattak. Ezt követően kezdtem 
meghívást kapni különböző kiállításokra. 
 1992 nyarán a Cigány Módszertani központ meghívott a Cigány képzőművésze-
ti alkotótáborba, Balatonalmádiba. Ugyanebben az évben csoportos kiállítást szer-
veztem Monoron, az unokabátyám vendéglőjében, melyet az akkori honvédelmi mi-
niszter, Für Lajos nyitott meg. Ez emlékezetes maradt számomra, mert ismerőseim azt 
mondták, hogy megeszik a kalapjukat, ha a miniszter eljön a Mara kiállítására. nem-
csak ő jött el, hanem későbbi önálló kiállításaimat miniszterek, államtitkárok, híres fes-
tőművészek nyitották meg, és még az amerikai nagykövet is megtisztelt jelenlétével, 
abból az alkalomból, hogy a lakásomon megnyitottam az első magyarországi cigány 
magángalériát 1993-ban.
 (Ezután neves kiállítások sora következett. Tavaly az 52. Velencei Biennálén is kiál-
lították alkotásait, majd ezt követően Soros György megvásárolta a tárlat festményeit. 
Tavaly decemberben a Magyar Nemzeti Galériában megrendezett, Az emlékezés színes 
álmai című kiállításon mutatták be, zömében a Néprajzi Múzeum tulajdonában álló 
képeit  – a szerk.)

Forrás: Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus

omara (oláH mara) öNéletrajza

Előző számunkban, a közös nevező 
keretében bemutatott Kiss Adél festő-
művész tárlatának megnyitója 2008. 
február 11-én, 17 órakor lesz a Viga-
dóban. az emeleti folyosón megren-
dezett kiállításon a művész 15 fest-
ménye tekinthető meg folyamatosan, 
2008. március 9-ig. a kiállítást meg-
nyitja: Szuhányiné Szappanos Éva, ver-
set mond: Orosz Dávid. a megnyitón 
Bolcsó Gusztáv vezetésével közremű-
ködnek a józsef attila Gimnázium di-
ákjai is.
 a Gemini tV a megnyitón ké-
szült felvételeket 2008. február 16-án, 
szombaton tűzi műsorára.
  a megnyitón való részvétel és a 
kiállítás látogatása ingyenes.  
 Várunk minden érdeklődőt!

A szervezők

kiss adél kiállítása

a rádió, beszélhetnek, zongorázhatnak, 
én aztán nem hallok meg semmit. Egy-
szerűen le vagyok szögelve, és nyilván, 
hogy egy ilyen önkívületi állapotban jó 
lenni. Elfelejted gondjaidat, bajaidat, fáj-
dalmadat. sosem vagyok megelégedve 
a képeimmel. Ezért nevezem firkálmány-
nak. tudod gyémántom, hogy én már le-
festettem Mona Lisát? De tudod gyémán-
tom, hogy az pont ugyanúgy nézett ki 
mint az eredeti? na én akkor annyira meg-
ijedtem, gyémántom,   mer' az olyan jól si-
került. Lányom is látta, de csak a lányom, 
mert másnak nem mutattam ám meg, 
mert annyira féltem, hogy azt meglássák, 
és olyat fognak tőlem követelni, még lefo-
tózni se mertem. annyira nem akarok más 
rabszolgája lenni. Én amit lefirkálok, kell 
vagy nem kell, kész vége, nem fogok má-
solni. Meg is semmisítettem, elmázoltam 
szabályosan. Mert babám, én nem leszek 
senki rabszolgája. Én amit jókedvemből 
lefirkálok az van, de mindig rátalál valaki. 
Mindig.

Hitka Viktória

 A kép akkor van kész, ha be van keretezve

nyílászárók, tükrök, 
bútorüveg, polcok 

üvegezése biztosításra is!

Biztonsági fóliázott és edzett 
üvegek, gravírozások, egyedi 

elképzelés alapján rendelhetők.

képkeretezés több,
 mint 400 féle keretmintából. 

Ivánszki 
Zoltán

Üveges és 
képkeretező

Rendelésfelvétel: 2200 Monor, katona József u. 37. 
Tel.: 06-30/214-7167; 06-29/769-076

A művésznő és festményei a Magyar Nemze-
ti Galériában 2007 decemberében
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kiállításMEsEszéP FEsTMényEK
„Ha fiatalok akarunk maradni, mindennap olvassunk el egy 
költeményt, hallgassunk egy kis zenét, nézzünk meg egy szép 
festményt, és, amennyiben lehetséges, tegyünk valami jót.”
Goethe írta e megszívlelendő tanácsot, melyre a helyszínen csak 
nagyjából emlékeztem, s így nem szó szerint idéztem.

E sorokat jegyeztem le január 14-én, a Viga-
dóban Koday László festőművész vendég-
könyvébe. Ő ugyanis folyamatosan gon-
doskodik arról, hogy nap mint nap legyen 
miben gyönyörködnünk. Már ami a fest-
ményt illeti. s milyen remekül mutat a me-
sevilág egy-egy jelenete a nagyterem előt-
ti folyosón! kíváncsiak is voltak sokan. Úgy 
hetvenen jöttünk össze a kiállítás megnyi-
tójára – közelről és távolabbról egyaránt. 

baráti hangulatban

a Csokonai-díjas alkotó mellett Monor 
szeretett költőjének, a józsef attila-díjas 
Baranyi Ferencnek is volt vonzereje a közön-
ségtoborzásban. Gyakran tesz ő eleget mű-
vésztársa meghívásának, bárhol az ország-
ban. Ezúttal két költeményt hozott magával. 
az egyiket dr. Dobos György kérésére írta a 
százéves Újtelep ünneplésére. sokan olvas-
hatták már a tavaly megjelent helytörténeti 
füzetek 20. számában „nosztalgia” címmel. 

„kántor lettem szentjóbinál i a kistemplom-
ban – s hol ma már i a zsoltáros harmónia? i 
zsivajba kellett fúlnia” – idézi fel a sok fiatal-
kori emlék közül az egyik legfontosabbat a 
költő, miközben nem titkolja honvágyát, vá-
rosszeretetét sem. Ugyancsak friss termés a 
Kodály Zoltán emlékezetére szánt „kérdé-
sek a tanár Úrhoz”. a kettős évforduló ihlet-
te versből az utolsó sorok: „…nem mindegy, 
hogy mi veri fel a csendet, i a lélek csendjét, 
mely az ősidőkben i utat nyitott sosemvolt 
zengzeteknek, i i hisz tőlük zendült ember-
ré az ember, i s ha dallam vértezi, az is ma-
radhat! i ám akinek a szíve süketen ver: i mit 
kezdhet azzal bármiféle hangzat?” 
 Családiasan baráti hangulat uralkodott 
mindvégig a megnyitón. Ezt csak fokozta 

Pilaszanovich Irén művészettörténész, aki 
szakszerűségében is egyszerűen és érthe-
tően, derűvel és személyes élménnyel fű-
szerezve értékelte – persze a saját szem-
szögéből – koday László több mint 30 éves 
munkásságát. „Ő csak fest és fest. Le nem 
téríthető, el nem tántorítható; oly erős bel-
sővel, szuverén világgal rendelkező alko-
tó, amilyennel csak ritkán akad össze az 
ember” – hallhattuk az elismerő szavakat. 
Majd, hogy koday mindig tartogat vala-
mi felfedezni valót, ám a népművészethez 
kezdetektől köze van. „képeinek tematikája, 
vidéke a magyar paraszti kultúrában gyö-
keredzik. De nem egy elveszett világ meg-
idézéseként, sokkal inkább, ahogy Bartók 
értette a tiszta forrás fogalmát. történetei 
úgy bomlanak ki a kép felületén, mint a me-
sebeli paszuly. kibújik a földből, kanyarog, 
indázik, burjánzó vegetációt építve meg-
megáll, körülír, körülfog egy figurát: embert, 
állatot, házat, de halad tovább minden eről-
ködés és akadály nélkül, amíg kiteljesedve, 
organikus egységbe fogja a kép felületét.”

szárnyakat növesztenek

s erről bizony magunk is meggyőződhe-
tünk, ha a rácsodálkozás után alaposab-
ban megvizsgáljuk a kiállított 15 képet. 
akár tanulmányt lehetne írni a színes cso-
korról, hiszen szálai látszólag annyira egy-
formák, mégis mindegyik egészen más. a 
falusi emberek jellegzetes figurája vissza-
térő motívum. ilyen orr és arc csak koday 
László festményein elevenedik meg. Elma-
radhatatlan a férfiak kalapja, az asszonyok 
kendője és köténye, s mindig belesimulva 
színeivel-mintáival a környezetbe. pöttyös 
malacok? akkor pöttyös ruhák meg vödör 

meg kút. kinek jutna eszébe a magas dom-
bon legelő kecskékhez csalogatni a mala-
cokat? s azok szép sorjában másznak felfe-
lé nehéz hátsójukkal. Egyikük túljárt társai 
eszén: szárnyakat növesztve máris a szem-
közti fán élvezkedik. 

Minden lehetséges

 a jó napot, szomszéd, az igyál vizet 
vagy a szegény ember tehene igazi élet-
kép. Micsoda rémület a gazda arcán (illet-
ve kifordult fején): nehogy a kútba essen 
jószága (kecskéje)! De még a szomszédasz-
szonyok is izgulnak a másik utcából. a fák 
lombkoronája megannyi kék-piros-zöld fa-
gyöngy. Vagy inkább léggömb? Messziről 
az is lehetne. Másutt éppen lila vagy bor-
dó színű. s ugyanígy a háztetők; de akár öl-
tözhet a malac is kékbe, a kecske is pirosba. 
Minden lehetséges itt, mint a tündérme-
sékben. 
 „kodaynál a képnek nincs fő- és mellék-
alakja, fontosabb vagy kevésbé fontos ele-
me. azonos értékű valamennyi.” Ezt is hal-
lottuk pilaszanovich iréntől. s valóban. a 
kék madár című alkotáson nem valószínű, 
hogy az aránylag kisméretű madarat tekin-
teném központi alaknak. pedig Bözsi néni-
nek nagyon is fontos lenne elkapni a bol-
dogság szimbólumát. nem sikerül neki, a 
madár elrepül. Bezzeg a malacok és a kecs-
kék versengenek vele; magasabbra jutottak, 
fel, bele a lombkoronába, mint egy üveg-
gömbbe. petőfi sándor jános vitéze jelent 
meg előttem két festmény nézegetése köz-

Koday László festőművész (középen) kiállítását 
Pilaszanovich Irén művészettörténész (jobbra) 
nyitott meg. Baranyi Ferenc verseket mondott
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ben: Valahol vár, Mesés várak. jancsinak is 
szülőfaluját juttatta eszébe a gálya fölött 
repülő nagy sereg gólya – erős honvágyat 
ébresztve benne – úton hazafelé a megér-
demelt kinccsel. Mese és valóság. pompás 
várak, a toronycsúcsok némelyikén magyar 
zászló, egy másikon gólyafészek. ahogy a 
gólyák vándorolnak Európából afrikába, 
úgy repíti nézőit koday László – fantaszti-
kusan finom ecsetvezetéssel – a nádfedeles 
házikóból a királyi birodalomba.
 s amit minden eddigi és jelenlegi mun-
káján külön megcsodáltam, az a napnak 
a jelenléte – megszámlálhatatlan válto-
zatban. a fényé, ami nélkül nincs élet. Így 
hosszabbítja (avagy fiatalítja) ő a mi életün-
ket ragyogóan tiszta, fénylő képeivel. kö-
szönjük. az érdeklődő nézőknek pedig a 
lelkesedést. Ez volt ugyanis a legnagyobb 
elismerés Szekerka János vállalkozó számá-
ra. Úgy érzi, nem dolgoztak hiába. kivel is? 

például a kiállító művésszel, aki sokat segí-
tett a technikai kivitelezésben. közremű-
ködésével s a fővárosi művészvilág gyors 
összefogásával született meg a kedvezmé-
nyesen beépített helyi világítás és a képző-
művészeti alkotásokat egyenként védő ri-
asztórendszer.

Társakra talált

nagy szükség volt erre, ugyanis szekerka 
jános szerkesztő agyából és szívéből nem 
kis elképzelés pattant ki Monor kulturális 
életének fellendítése érdekében. szeren-
csére társakra is talált a megvalósításban: a 
Monori strázsa tervezőszerkesztője, Papp 
János, a Gemini televízió főszerkesztője, 
Sipos Tamás, valamint a Vigadó kulturális 
és Civil központ nonprofit kft. ügyvezető 
igazgatója, Hanzelik Andrea személyében. 
Ők közös nevezőre jutottak a nemes cél ér-
dekében. Egymást kölcsönösen segítve és 
kiegészítve rakták le az alapokat. a strázsa 
decemberi számában indult először a kö-
zös nevező című rovat, melyben havonta 
egy-egy monori születésű vagy Monoron 
élő benevező képzőművészt mutatnak be. 
a következő hónapban a Vigadóban lát-
hatjuk az adott alkotó kiállítását, a Gemini 
tV-ben pedig a megnyitóról készült össze-
foglalót. Méltó zárásnak ígérkezik a 12 (be)
nevező közös bemutatkozása egy-egy re-
mekművel a 13. kiállításon. 

A nagyterem előtti folyosó zsúfolásig megtelt

Tenni, tenni kell!

ideje, hogy megismerjük szűkebb pátriánk 
kortárs művészetét! Legyen bázisa, katalizá-
tora a vizuális kultúrának! Fel kell kelteni az 
érdeklődést helytörténeti értékeink iránt! a 
pincefalu nyerje el a világ figyelmét! többek 
között ezek a fontos célkitűzések vezérel-
ték a négy éve városunkban élő, s ott igazi 
otthonra lelt szekerka jánost. a helyi média 
szervezőjeként és védnökeként együtt kí-
ván működni a monori civil szervezetekkel 
és minden progresszív személyiséggel. Meg 
is tette az első lépéseket. Ellátogatott két na-
gyobb, a városért aktívan tevékenykedő ci-
vil szervezet gyűlésére. Mind a helytörténeti, 
mind a baráti kör segítő kezet nyújtott. 
 Őszintén kívánjuk, váljék járhatóvá az út, 
mely helyenként még göröngyös. Váci Mi-
hály nagyon aktuális sorai jutnak eszembe: 

„nem elég jóra vágyni: i a jót akarni kell! i És 
nem elég akarni: i de tenni, tenni kell! i i nem 
elég útra lelni, i az úton menni kell! i Egye-
dül is! Elsőnek, i elöl indulni el!” Juhosné 
Ölvedi Krisztina hallgatott a költőre, s sze-
rény kezdeményezése öt éven át állta a sa-
rat. talán ő is örül, hogy az álom folytatódik. 
Méltóan, hiszen a követők Váci egy másik 
tanácsát is megfogadták: „nem elég elin-
dulni, i de mást is hívni kell! i s csak az hív-
jon magával, i aki vezetni mer!” 

Pecznyik Ibolya
Kazincy-díjas magyartanár

Megoldások  
vállalkozásának
gondjaira

bizonyára ön is szeretné vállalkozását 
gondtalanul irányítani, anélkül, hogy 
mindennapi tevékenységét beárnyé-
kolnák vállalkozásának problémái, 
megoldásra váró feladatai.

keresse tanácsadó irodánkat, ahol kom p lex 
gazdasági tanácsadással, szám viteli szolgál-
tatásokkal várjuk jelenlegi és leendő part-
nereinket. Egyéni és társas vállalkozásoknak 
a cégalapítástól, a működés során felmerü-
lő problémák megoldásáig minden területen 
teljes körű bonyolítást végzünk.
 Bízza meg irodánkat a bérek számfejtésé-
vel, a munkaügyek intézésével is. Győződjön 
meg szolgáltatásaink gazdaságosságáról!
számoljunk velünk!

készüljön fel most a munka- és tűzvédelmi el-
lenőr váratlan érkezésére! Előzze meg a mun-
kahelyi balesetekből adódó gondokat!
 szakértő kollégáink az Ön cégének is 
komplex megoldást kínálnak a munkavédel-
mi és a tűzvédelmi előírások maradéktalan 
betartásához, a munkahelyi balesetek és tűz-
esetek megelőzéséhez.

készítsen honlapot! Ezt az npirio, ingyenes 
honlapkészítő és karbantartó rendszer segít-
ségével villámgyorsan, programozás nélkül 
teheti meg! részletekért kattintson honla-
punkra, a www.ecofact.hu címre!
Vagy ön egyedi honlapot szeretne?
akkor keresse a www.netpeople.hu weboldalt.

Forduljon hozzánk bizalommal!
Telefon: 06-29/613-620
E-mail: ecofact@ecofact.hu

• Javítani akar 
vállalata pénzügyi 
eredményén?
• Új vállalkozást alapít?

• Aludjon nyugodtan!

• És még egy ötlet!

bízza ránk 
cége teendőit!

16 éve az önök
 szolgálatában!
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 a Szerb Antal és Krúdy hangját idéző, ám 
sajátosan nagy Bandó-i nyelvezet biztosan 
magával ragadja mindazokat, akik hajla-
mosak eltöprengeni az élet nagy kérdései 
fölött. az olvasó Bódoggal együtt „tanul-
hatja” és fedezheti föl toscanát, mely mind-
kettőjük számára csak egy képzeletbe-
li utazást jelent. Ebből születik meg mégis 
az a sosemvolt regény, melynek „nem írá-
sa” tölti ki a főszereplő életének legutolsó 
hónapjait. Bár a mű központi helyét a halál 
gondolatköre foglalja el, a levelekből, ön-
reflexiókból megszülető regény mégsem 
az elmúlás miatt érzett keserűséget, ha-
nem az élet szeretetét, az örök égi és föl-
di dolgokra való ráeszmélést hirdeti: „Ez a 
holdpásztázta, lelket borzoló éjszaka meg-
erősített abbéli hitemben, hogy valóban 
jó, nagyon jó, hogy itt, ezen a kiváltságos 
bolygón élhetek. Ez akkor is fölemelő érzés, 
ha tudom, hogy ez a kérészéletnyi gyönyö-
rűség csak pár évtizedig tart.” 

Nagy Bandó András: Sosemvolt Toscana.  
Szoba Kiadó. 2800 Ft

Nagy Bandó Andrást legtöbben nagyszerű 
humoristaként ismerik, ám az utóbbi évek-
ben írói vénáját is megmutatta a kortárs iro-
dalom iránt érdeklődőknek. sokszínűségét 
mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy időnként a gyermekeket ör-
vendezteti meg kötetével. Leg-
utóbb azonban egy olyan témá-
jú regénnyel lépett a közönség 
elé, mely az élet, halál, mulandó-
ság örök kérdéseit boncolgatja. 
 Hogyan viselkedne Ön akkor, 
ha holnap kiderülne, hogy már 
csak három hónap van hátra 
az életéből? kétségbe esne? 
Öngyilkosságot követne el? 
Elmondaná családjának? Esetleg el-
titkolná előlük? Mit tenne akkor, ha ráadásul 
gyermeke éppen kisbabát vár, és veszélyez-
tetett állapota miatt a legkisebb lelki meg-
rázkódtatás is magzatának életébe kerülhet? 

Halász Bódog ismert író, a sosemvolt tosca-
na főszereplője is ezekkel s kérdésekkel kell, 
hogy szembenézzen életének alkonyán. Vé-
gül egy sajátos megoldással áll elő: családjá-

nak azt mondja, olaszországba 
utazik könyvet írni, valójában 
azonban itthon marad, hogy 
orvosi felügyelet mellett mél-

tósággal fejezhesse be életét. 
innen küldi leveleit szeretteinek, 
melyekből az olvasó csodálatos 

hangulatképeket kaphat itália 
tájairól, embereiről, Firenze íze-

iről, illatairól, színeiről, múltjáról 
és jelenéről. a regény külön érde-
kessége, hogy a történet a 2006. 

év tavaszán-nyarán történik, így 
olyan utalásokat is találhatunk a közelmúlt-
beli közéleti események egy-egy momentu-
mára, melyre minden olvasó biztosan em-
lékszik. 

szépirodalomHAlálKözElbEn

csokkal szolgál ahhoz, hogy hogyan ültes-
sük, metsszük, tároljuk, drótozzuk lakásunk 
vagy kertünk kedvenc törpedíszeit. a kiad-
vány kezdő és haladó bonsairajongóknak 
is kitűnő segítséget nyújt, mert a művészet 
kialakulásától kezdve a fafajták elkülöníté-
sén át a rutinmetszés technikájának elsajá-
tításáig alaposan, ám mégis közérthetően 
összefoglalja a tudomány ismereteit. az öt 
tematikus fejezeten túl a könyv tartalmaz 
egy kislexikont is, melyben több mint 300 
bonsainak alkalmas fa és cserje kerül be-
mutatásra világos, áttekinthető formában. 
a még könnyebb forgathatóság kedvéért 
a kiadvány legvégén a szerző egy szakki-
fejezés-szótárt is összegyűjtött. a színes 
fényképfelvételek segítik az olvasót a kü-
lönböző fa- és cserjefajták azonosításában, 
nevelésében és mindennapos gondozásá-
ban. Forgassuk haszonnal a könyvet, és tel-
jen sok-sok örömünk a természetnek ezen 
különleges teremtményeiben!

Harry Tomlinson: Bonsai. 
Park Kiadó, Bp. 2007. 3900 Ft

nem kell feltétlenül kertes házban laknunk 
ahhoz, hogy szép növényeket neveljünk, és 
bennük gyönyörködjünk. nem kell feltétle-
nül kertészeti előtanulmányok-
kal rendelkeznünk ahhoz, hogy 
tudjuk, a növények ápolása  

– bár igen nemes feladat, – még-
is roppant nehéz, nemegyszer 
bonyolult művelet. Mindenki, 
aki életében legalább egyszer 
kapott ajándékba cserepes 
virágot, tapasztalhatja, hogy 
nem elég egy bögre hideg 
vízzel elintézni a gondozá-
sát, legtöbbször gondosan 
ki kell választanunk a he-
lyét, az elszáradt részeket el kell távolí-
tanunk, sőt bizonyos növények a metszést 
is igénylik ahhoz, hogy hosszú időn át élet-
ben maradjanak, és lakásunk vagy kertünk 
díszei lehessenek. 

 a kis lakások díszei lehetnek a bonsai 
növények, azaz olyan lapos tartóedénybe 
ültetett fák és cserjék, melyeket úgy nevel-
tek, hogy hasonlítsanak a teljes nagyságú 

növényre. Ezeknek gondozá-
sa japánban művészetszám-
ba megy. a kertművészetnek 

ezen ága kielégíti természet 
iránti szeretetünket még akkor 
is, ha kénytelenek vagyunk vá-

rosban, betontenger közepette 
élni életünket. aki egyszer bele-
kóstol ebbe a művészetbe, az biz-

tosan e kis nővények szerelmese 
lesz egy életen át. 
 a park kiadó és a szerző, Harry 

Tomlinson jóvoltából azonban sze-
rencsére nem kell a föld másik felére, a 
bonsaiok őshazájába utaznunk ahhoz, 
hogy megtanuljuk azok gondozási techni-
káját. a Bonsai című könyv gyakorlati taná-

HobbiA bonsAi MűVészETE
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az „újrakezdem-megunom-abbahagyom-
majd megint újra kezdem” típusú nyelv-
tanulás sajnos a legtöbb felnőttnek is-
merős, pedig a csak kitartás és egy jó 
nyelvtanár kell hozzá. Hogy gyermekeink 
ne kerüljenek ugyanebbe a mókuskerék-
be, feltétlenül szükséges, hogy minél ko-
rábban elkezdjük az idegennyelvi nevelé-
süket. Ehhez kínál segítséget Helen Doron 
angol nyelvész, akinek módszere hama-
rosan Monoron is elérhető lesz. a tanítá-
si technikáról Tóth-Korcsmáros Mariannt és 
Lehotkai-Kvalla Nettát, a King School Tanu-
lóház vezetőit kérdeztük.
Monori  Strázsa:  Se  szeri,  se  száma  hatá-
sosnak  kikiáltott  nyelvtanulási  techni-
káknak. Mi bizonyítja a Helen Doron-féle 
módszer sikerességét? 
King School: talán önmagában is elég bi-
zonyíték a módszer sikerességére az a 
tény, hogy immár több mint huszonhét 
éve alkalmazzák a föld számos országá-
ban. Helen Doron technikájával 1985 óta 
a világon több százezer gyermek tanul an-
golul. Magyarországon négy éve elérhető 
ez a módszer és ez az idő elegendő volt a 
tanulságok levonásához. a diákok sikerél-
ménye, elégedettsége jelenti számunkra a 
legfontosabb visszajelzést, hogy a renge-
teg különböző angolnyelv tanítási mód-
szer mellett igenis van létjogosultsága a 
Helen Doron-módszernek. Mivel tudjuk, 
hogy Monoron is több óvoda és iskola ta-
lálható, úgy döntöttünk, hogy itt is beve-
zetjük a Helen Doron-módszert, melynek 
óráira februártól a Vigadó épületében ke-
rül sor.
•  Azt mondják, a nyelvtanulást nem lehet 
elég korán kezdeni. Melyik korosztálynak 
indítják a tanfolyamokat?
•  Minél korábban elkezdjük megismertet-
ni gyermekünkkel az idegen nyelv hangzá-
sát, felépítését, gondolkodásmódját, annál 
könnyebb dolga lesz a későbbiekben, hi-
szen számára teljesen természetessé vá-
lik az, hogy anyanyelvén kívüli, más nyelvi 
közegben is otthonosan mozogjon. Mind-
nyájan hallottunk olyan családokról, ahol 
az anya és apa eltérő nyelven beszél a cse-
metéjével már a születésétől kezdve – sőt 
előtte is, –  így a gyermek egyszerre két 
nyelvet sajátít el. az emberi agy úgy van ki-
találva, hogy a két nyelvet nem keveri ösz-
sze, hanem külön tudja választani, és mind-
kettőt – vagy akár többet is, – tökéletesen 
meg tudja tanulni. Ezért elkötelezetten arra 
törekszünk, hogy már a háromhónapos 
kortól egészen a tizennégy éves korú gyer-

mekeknek nyújtsuk a legjobb angoltanítási 
anyagokat és módszertant. tanáraink pro-
fesszionálisak, munkájukhoz folyamatos 
képzést és támogatást kapnak. jelenleg 
három oktatóval dolgozunk, mi magunk 
a szervezési feladatok mellett tanítunk is. 
természetesen a későbbiekben, ahogyan 
a gyerekek létszáma nő, úgy igazodik majd 
hozzá a tanárok száma is.
•  Egy néhány hónapos, vagy akár két-há-
rom  éves  gyermek  állandó  szülői  jelenlé-
tet  igényel. Ezt hogyan oldják meg a  tan-
folyamokon?
•  természetesen a legkisebbeknél a szülők 
jelen vannak az órákon, legtöbbször ők is 
aktív részesei a gyakorlatoknak. az anyu-

kák, apukák nagyon szeretik átélni, meg-
tapasztalni a gyermekeik sikereit, és per-
sze közben ők is tanulnak angolul. az sem 
elhanyagolandó szempont, hogy a közös 
élmények, az együttlét tovább erősítik a 
szülő-gyerek közötti lelki kapcsolatot, és 
újabb lehetőséget adnak arra, hogy még 
jobban megismerjék egymást. a tanfolya-
mokat csoportos formában indítjuk, azon-
ban figyelünk arra, hogy a létszám soha 
nem haladja meg a nyolc főt. 
•  Mennyire  veszi  figyelembe  a  Helen 
Doron-módszer  a  nyelvtanulás  legfonto-
sabb  követelményét,  a  kommunikáció-
központúságot? 
•  Mivel a legtöbb diákunk kora miatt még 
nem tud olvasni, ezért az oktatás abszolút 
beszédközpontú. a módszer Helen Doron 
angol nyelvész által kifejlesztett könyve-
ken és cd-n alapszik. a könyvekben sok rajz, 
matrica, kifestő található, a cédéken pedig 
számos dal és mondóka, amelyeket nem 
csak órán, de otthon is hallgatnak a gyere-
kek. nagyon fontos, hogy a gyermekek na-
ponta legalább kétszer meghallgassák a 
tanult dalokat, de ezzel általában nem szo-
kott gond lenni, mert ők imádják a kis nó-
tákat. természetesen nagyon sok szemlél-
tető eszközt használunk órán: úgy tanulnak, 
hogy mindent megfognak, megtapasztal-

oktatás

nEM lEHET  
Elég Korán KEzdEni

nak, hiszen az órákon magyarul egyáltalán 
nem szólalunk meg. a módszer azon ala-
pul, ahogy egy gyermek természetes körül-
mények között a saját anyanyelvét tanulja, 
azaz a szavakat, mondatokat sokszor hallja, 
és közben sok pozitív megerősítést kap.  
•  Mekkora  energiaráfordítást  jelent  egy 
gyerek számára a nyelvtanulás?
•  a kisgyermekeknek nem jelent külön 
megterhelést, hiszen ők minden nap új 
dolgokkal ismerkednek, állandóan tanul-
nak. a nyelvi váltás is gyorsan természe-
tessé válik számukra. 
•  Hogyan  igazodik  a  Helen  Doron  Early 
English    a  gyermekek  életkori  sajátossá-
gaihoz?
•  Egy idegen nyelv elsajátítása új, különle-
ges látásmóddal gazdagítja a kicsiket, na-
gyokat egyaránt. sőt, az angol nyelv fiatal-
kori elsajátítása fejleszti a kommunikációs 
célú figyelmet, vagyis a másikra való oda-
figyelés, nem verbális jelekből értés ké-
pességét, ezen kívül hozzájárul a logikus 
gondolkodás megerősödéséhez, illetve 
a további idegen nyelvek elsajátításának 
készségéhez. Egy második nyelv korai ta-
nulása a fent említett készségek fejlődé-
se révén az anyanyelvi kifejezőképesség 
fejlődéséhez is hozzájárul. Ezért össze-
sen tíz évnyi angol nyelvtanfolyamot kí-
nálunk a gyermekeknek. Hét évig az angol 
beszélt nyelvet tanítjuk kisgyermekeknek, 
majd három évig beszélni, olvasni és írni 
tanítjuk a nagyobbakat. a program min-
dent magában foglal, amire a gyermeknek 
szüksége van ahhoz, hogy angolul beszél-
jen, vagyis az anyanyelvi kiejtést, a nyelv-
tant és szókincset is tartalmazza. a tan-
folyamaink negyven órásak. Hetente egy 
órát tartunk, de amennyiben igény van in-
tenzívebb tanulásra, heti két órát is foglal-
kozunk a gyerekekkel.  (x)

Napjaink világnyelvét, az angolt ma már senki sem kerülheti 
meg. A diploma megszerzéséhez, jó álláshoz, a számítógép 
ismeretéhez, de lassan egy egyszerű háztartási gép használatához 
is elengedhetetlen bizonyos szinten érteni és beszélni a nyelvet.

king school Tanulóház
Helen Doron Early English 
módszer alkalmazásával 
Monoron a Vigadó épületében 
Elérhetőségek: 
tóth korcsmáros Mariann 
telefon: 06-30-240-7977, 
Lehotkai-kvalla netta 
telefon: 06-70-330-4340

kapcsolat
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Monor, Petőfi u. 16

www.tonervaros.hu

Új és felújított  fénymásológépek, 

tintapatronok, lézerkazetták,

másolófestékek értékesítése.

Nyomtatás, másolás színesben is.

Véget ért felnőtt labdarúgóinknak is a 
téli szünet, újra találkoztak egymással a 
Monor sE nB iii-as futballcsapatának tag-
jai. az első edzésre a jaG tornacsarnoká-
ban került sor, ahol a program még rá-
hangoló jellegű volt, némi futással és 
kispályás játékkal megszínezve. a fiúk első 
hivatalos szereplésére január 26-ig kellett 
várni, amikor címvédőként léptek parkett-
re a hagyományos gyömrői teremlabdarú-
gó tornán.
 az nB iii-as pontvadászat előrelátható-
lag március 8-án rajtol, amikor is kajliékra 
a hagyományok szerint igen kemény ösz-
szecsapás vár, a hírek szerint a télen jelen-
tősen beerősítő Örkény otthonában.

 Vélhetően az őszi jó szereplésnek kö-
szönhetően több játékosunkat is megkör-
nyékezték más csapatok, ami bizonytalan-
ná teszi a játékoskeret együtt tartását.
 a tervezett felkészülési program: Feb-
ruár 2., szombat: Maglód–Monor, február 
5., kedd: Monor–albertirsa, február 7., csü-
törtök: Monor–péteri, február 9., szombat: 
Bp. Honvéd-U19–Monor, február 13., szer-
da: Örkény–Monor, február 16., szombat: 
tápiószecső–Monor, február 20., szerda: 
Monor–nagykáta, február 23., szombat: 
Budakalász–Monor, február 24., vasárnap: 
pilis–Monor, február 27., szerda: tököl–
Monor, március 1., szombat: iii. ker. tVE–
Monor

LabdarúgásMEgKEzdTéK A FElKészülésT

Monori hiteliroda 
érettségivel rendelkező

munkatársakat keres.
Felsőfogú végzettség előnyt jelent.

Jelentkezni: Nagy zsuzsanna
Telefon: 06-30-3437-225

e-mail: n.zsuzsa@monornet.hu

az 1998-as korosztállyal január 19-20-án 
egy 19 csapatos tornán vettünk részt Bé-
késcsabán. Mindkét csapatunk elég szűk 
kerettel vágott neki a küzdelmeknek, de 
így mindenkinek bőségesen jutott játék-
lehetőség. B csapatunk nehéz csoport-
ba került. Első mérkőzésen nagyszerűen 
játszva 6-2 arányban legyőztük a szen-
test. aztán jött a továbbjutásról döntő ta-
lálkozó a Békéscsaba a gárdája ellen. a 
gyerekek bebizonyították, hogy az élme-
zőny együtteseivel is sikerrel vehetik fel a 
versenyt. nagyszerűen küzdöttek, de 5-4 

-es vereséget szenvedtünk. a következő 
mérkőzésen a román Vladimirescu ellen 
játszottunk, sajnos már több hiba is csú-
szott a játékunkba. a végén, ha nehezen 
is, de 4-3-ra győztünk. az utolsó mérkő-
zésen a csoportgyőztes – és mint később 
kiderült a tornagyőztes – tisza Volán csa-
patával küzdöttünk. Ekkorra már teljesen 
elfáradt csapatunk, és 6-1-es vereséget 
szenvedtünk, de így is a csoport 3. he-
lyén végeztünk. Másnap a helyosztókon 
a szeghalom csapatát múltuk felül 2-0 
arányban, így a 9. helyért játszhattunk 

a román temesvár csapatával. sajnos itt 
már a fáradtság jelei is mutatkoztak, sok 
hibával játszva 5-3-as vereség lett a vége, 
de így is a 10. helyet szereztük meg egy 
rendkívül erős tornán.
 a csapatunk a csoportmeccseken ma-
gabiztos győzelmeket aratott. Legyőztük 
5-0-ra a tisza Volán B csapatát, 3-0-ra az 
orosházát, a 6-1-re a Békéscsaba B csa-
patát, 11-1-re a nyíregyházát, és csoport-
elsőként kerültünk a legjobb nyolc közé. 
itt előbb egy sok hibával és rengeteg ki-
hagyott helyzettel  tarkított mérkőzé-
sen győztünk 3-1 arányban Gyula ellen. 
az elődöntőben az UtE csapatát is 3-1-
re múltuk felül egy rendkívül hajtós, küz-
delmes mérkőzésen.  a döntőben sajnos 
minden ellenállás nélkül kikaptunk 5-0-
ra a tisza Volán együttesétől. a csapat tel-
jesen elfáradva, rengeteg hibával játsz-
va szenvedett vereséget. szomorúságra 
azonban nem lehet ok, hiszen rendkívül 
nehéz 2 hét állt a csapat mögött, nagyon 
kemény munkával. 
 részletek és friss hírek: 
 http://gportal.hu/portal/fociakobon/

LabdarúgásEzüsTérEM béKéscsAbáról

januárban a tomboló influenza miatt az 
összes mérkőzése elmaradt női csapa-
tunknak, így zsúfolt február elé néz az 
eddig veretlen gárdánk.
 a csapat februári bajnoki program-
ja: 2-án, 10 órakor Hernád–Monori sE 
(Hernád, állt. iskola – bajnoki csúcs-
rangadó!), 9-én 14 órakor Monori 
sE– albertirsa (albertirsa, tessedik 
sámuel állt. iskola), 14-én 18 óra-
kor százhalombatta–Monor sE, 18-án 
18.30-kor Monori sE–párkány street 
(Monor, szterényi), 25-én 18.30-kor 
Monori sE–százhalombatta (szterényi).

Női kosárlabda

iMi-szuse rendezésében a X. roneko-
kupán szerepelt az 1998-as korosztály-
ban Dorogon. a korai kelés és a heti ke-
mény edzésmunka nem látszott a fiúkon 
a csoportmeccseken. a Dorog ellen 6-0, 
a krúdy iskola ii ellen 4-1, az ikarus ellen 
4-0, és a tatabánya ellen 2-0 lett az ered-
mény. közepes játékkal hoztuk a cso-
portmeccseket és jöhettek a délutáni, 
már nehezebbnek ígérkező mérkőzések.
 a negyeddöntőben magabiztosan 
5-1-re vertük a krúdy iskola i csapatát. 
az elődöntőben az első félidőben még 
akadozott a góllövés, de a vége maga-
biztos 3-0-ás győzelem lett a szent pál 
ellen. a döntőben elég fáradtan, sok hi-
bával játszva, nehezen, de megérde-
melten győztünk 1-0-ra a zoltek ellen, 
így tornagyőztes lett a csapatunk.
 a játék még hagyott kívánnivalót 
maga után, de az elmúlt hét kemény 
edzései mellett mindenképp dicséretes 
volt a győzelem. a torna végeredmé-
nye: 1. Monor, 2. zoltek nyergesújfalú, 3. 
szent pál, 4. siófok, 5-8. tatabánya, Esz-
tergom, krúdy iskola, Vác. a torna leg-
jobb kapusa a monori Bekker Zoltán lett.

mészáros fereNc emléktroNa



Monori Strázsa

Sp
or

th
íre

k

 2008. február 4. 29

két alsóházi rangadót is játszott ja-
nuárban első számú férficsapatunk. 
Első mérkőzésünkön végig vezetve, 
nagyon fontos győzelmet arattunk 
az eddig nyeretlen Cegléd felett.
 Monori sE–Ceglédi kE 102-79 
(32-21; 24-16; 21-18; 25-24). Monori 
sE csapata: Csuba Attila (30), Ko-
vács Péter (21/3), Burján Imre (16/9), 
Stalter Endre (11/3), Klenczner Ger-
gely (10), Hensch Norbert (9), Gaj-
dos Zoltán (5/3), Pataki Károly, 
Sinka Péter.
 Második mérkőzésünkön (a baj-
nokság szempontjából kulcsfontos-
ságú találkozón) a végig kiélezett 
helyzetekben játszó csapatunk meg-
érdemelte volna a győzelmet, a Bu-
dafok azonban fájó két ponttal jobb-
nak bizonyult: Budafok–Monori sE 
80-78 (20-14, 19-19, 12-17, 29-28)
 Monori sE csapata: Csuba Atil-
la (26/6), Kovács Péter (22/3), Bur-
ján Imre (15/12), Pataki Károly (7/3), 
Stalter Endre (6/6), Gajdos Zoltán (2).
 a Monori sE a 14. helyen áll a ta-
bellán 4 győzelemmel és 10 vere-
séggel, valamint 1132 dobott 1219 
kapott ponttal a háta mögött. Csa-
patunk mindössze csak a százhalom-
batta és a Cegléd csapatát előzi meg.
 Februári mérkőzések: 1-jén, pén-
teken 18.45-kor Monori sE–közgáz 
(Monor, szterényi Csarnok), 10-én, 
vasárnap 19.30-kor tFsE–Monori 
sE (1123 Budapest, alkotás u. 44.), 
15-én, pénteken 18.45kor Monori 
sE–pekosi (Monor, szterényi sport-
csarnok), 18-án, hétfőn 18.45-kor 
Monori sE–Malév (Monor, szterényi 
sportcsarnok).

eGy sima, eGy szoros fordított

itthon javították ki kosarasaink a Hernád 
ellen 60-52-re elveszített mérkőzést, old 
ellenfele a 9. helyen álló zeppelin együt-
tese volt.
 Monor oLD–zeppelin 70-45 (20-11, 
20-9, 12-9, 18-16). a csapat: Horváth József 
(11), Kovács Gábor (3), Harmat Tamás (13/9), 
Bihari Gábor (3), Borzsák Csaba (7), Mészá-
ros Győző (8), Kriskó András (22), dr. Sahin 
Tóth Tibor (3/3).
 a mérkőzést a zeppelin kezdte jobban, 
de 8-11-et követően Harmath tamás trip-

lái átlendítettek csapatott a holtponton 
és pillanatok alatt 20-11, majd a 19. perc-
ben 38-18 lett az állás. Fordulás után már 
inkább a trükkökre is odafigyelő oLD lát-
ványos győzelmet aratott a fővárosi csa-
pat ellen. a tabellán továbbra is 3. helyen 
tanyáznak.
 Februári mérkőzések: 2-án, szomba-
ton 16 órakor zsámbék–Monor oLD, 5-én, 
18 órakor oMsz–Monor oLD (szterényi 
Csarnok), 12-én, kedden 18.30-kor Monor 
oLD–kLikk.

kosárlabdaMonor old

Hat csapat részvételével rendeztek tornát 
Vácon az 1997-es korosztálynak. a csoport-
mérkőzéseken egyre jobb formába lendü-
lő csapatunknak az elődöntőben sikerült 
legyőznie a hazai csapatot 3-2 arányban. a 
döntő óriási küzdelmet, és soha nem látott 
izgalmakat hozott. Monori vezetés után a 
iii. kerületi csapat egyenlített. sok helyzet 
adódott mindkét oldalon, de több gól már 
nem született. következtek a büntetők, és 
kapusunk, Gál Norbert feledhetetlen pil-

lanatai. játékosaink az első négy bünte-
tőt kihagyták, míg norbi az ellenfél mind 
a négy büntetőjét kivédte, majd berúgta 
az ötödik büntetőt, és védett még egy na-
gyot. Óriási öröm a pályán, óriási öröm a 
lelátón! Ezek után nem meglepő, hogy a 
torna legjobb kapusának járó díjat a végig 
kiválóan védő Gál norbert kapta.Minden 
elismerés a csapatnak, és köszönet a szü-
lőknek a sportszerű szurkolásért!

Forrás: www.monorse.hu

Labdarúgás

Mészáros FErEnc  
EMléKTornA Vácon

Magyarország egyik legnívósabb nemzet-
közi meghívásos úszóversenyét rendez-
ték meg az ország legpatinásabb sport-
uszodájában. közel hatszáz versenyző vett 
részt ezen a kétnapos monstre úszóviada-
lon. Versenyszámonként és nemenként át-
lagosan 15 futamot rendeztek. a fővárosi 
és vidéki csapatok mellet román, lengyel, 
horvát és szerb úszóklubok is indították 
versenyzőiket. a magyar kluboknál a kor-
osztályos teljes élvonal felsorakozott az év 
végi megmérettetésre és szintfelmérésre.

 a Monori sE Úszószakosztálya 9 ver-
senyzője összesen 6 érmet szerzett az 
igen erős mezőnyben. 
 Érmeseink:  Bokros Blanka (1 arany, 1 
ezüst), Bacskai Attila (1 ezüst, 2 bronz), 
Ponyi Péter (1 bronz). további értékes 
helyezést értek el: Botka Anita, Botka 
Dóra, Városi Brigitta, Bokros Belián, Bocs-
kai Csilla és Sellei Gergő. 
 Versenyzőinknek és Csernák Mariann 
edzőnek gratulálunk és további sikere-
ket kívánunk a 2008 évben is!

ÚszássiKEr A bVsc-uszodábAn

A sportrovatot összeállította:
ecsedi Dávid és Szalai zsolt
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köszönetet szeretnék mondani  
mindazoknak, akik

Hajduné Lovas Mónika
temetésén részt vettek, sírjára  

virágot, koszorút helyeztek,  
mély fájdalmunkban osztoztak.

Férje, Lánya, Szülei

  

köszönetet mondunk  
mindazoknak, akik férjem

Hiczkó István
édesapánk, nagypapánk, dédnagy-

papánk, és a testvér temetésén részt 
vettek, sírjára virágot, koszorút he-

lyeztek, és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

  

köszönetet mondunk a rokonoknak, 
barátoknak, szomszédoknak,  

és mindazoknak, akik
Szádvári Józsefnét

az utolsó útjára elkísérték,  
és osztoztak fájdalmunkban.  

köszönet dr. Zsédely Ferenc doktor 
úrnak, a lelkiismeretes munkájáért.

A gyászoló család

köszöNetNyílváNítás

Nettó hirdetési áraink
Méret színes Fekete-fehér
1/1 oldal 70 000 Ft 50 000 Ft
1/2 oldal   40 000 Ft 30 000 Ft
1/3 oldal 33 000 Ft 25 000 Ft
1/4 oldal 24 000 Ft 17 000 Ft
1/8 oldal 14 000 Ft 9 000 Ft
1/16 oldal 8 000 Ft 5 000 Ft
apróhirdetés akciósan  20 Ft/szó
köszönetnyilvánítás  40 Ft/szó

Hirdetésfelvétel:
a szerkesztőség elérhetőségein:
szekerka jános szerkesztőnél
tel.: 06-30-467-7216, fax: 06-29-410-767,
e-mail: szekerka.janos@monornet.hu
Hirdetések leadása  
a lapzárta előtt egy héttel.

HirdesseN a strázsábaN!

Monoron, a Bánffy Dezső utcában új 
4 lakásos társasházban 65 m2-es 2 szo-
ba + nappalis albérlet beépített kony-
hával + bútorral kiadó. 
Érd.: 06-30/294-9495
Henna festés – testfestés felnőtteknek,
gyerekeknek arcfestés. 
E-mail: hennaanna@citromail.hu,  
tel.: 06-30-502-1154
Favágás, fűkaszálás. 
tel.: 06-30-683-4288
dugulás elhárítás. 
tel.: 06-70-502-5620
Manikűr, pedikűr, műköröm.Hívásra 
házhoz megyek. tel.: 06-30-466-6608
Minden fél áron! Használt ruha, új-
ruházat, pUMa cipő, bőrcipő. Minden 
korosztálynak, február 29-ig. Monor, 
petőfi s. u. 21. az órás mellett.
siMsON sWaBLe 50 cm3-es motorke-
rékpár olcsón eladó. tel.: 06-29-413-604
Monoron összközműves,  
1240 m2-es építési telek eladó. 
Érdeklődni: 06-30-66-32-772

apróHirdetés

Monori strázsa
Monor Városi Önkormányzat Lapja

XVII. évfolyam, 2. szám •  2008. február 4.
issn: 1216-8106

kiadó: régió Lapkiadó kft.
szerkesztő: Szekerka János • Tervezőszerkesztő: Papp János
szerkesztőség:  2200 Monor, Acsádi u. 8. • Fax: 29/410-767
telefon: 06-30/467-7216 • E-mail: monori.strazsa@gmail.com
Nyomda: oláh nyomdaipari kft. (1211 Budapest, közpon-
ti út 69–71.). • A nyomtatásért felel a nyomda ügyveze-
tő igazgatója. 
készült 6300 példányban. • Terjesztés: Magyar posta 
zrt., Monor város belterületi címhelyein. 
az újságban megjelent hirdetések tartalmáért felelőssé-
get nem vállalunk. kéziratot nem őrzünk meg és nem kül-
dünk vissza.

impresszum

kínálatunkból:
• Spa méregtelenítőgép
• Tönkölybúzafű
• Buzafű- és zöldségprés
• Csíráztatni való magvak
• Csíráztató tál
• PI-víz • Gyógyteák
• Dohányzásról leszoktató program
Várjuk vásárlóinkat megújuló áru-
választékkal és szaktanácsadással!

Natura bolt
ahol az egészség  
polcairól válogathat!

kezdje az évet  
méregtelenítéssel!

Monor, Piac tér
Tel.: 06-20-424-3071

Nemzetközi ételkülönlegességek
Ötven és húsz fős éttermi részek

Télen 20, nyáron 30 férőhely 
 a két-, három- és ötágyas szobákban

családias hangulatú környezetben 
 várjuk kedves vendégeinket!

4-es főút, 39. km (a Mol-kútnál)
Telefon: 06-29-411-532 • Mobil: 06-30-535-5375

KATALIN CSáRDA 
éS PANzIÓ

Házasságot kötöttek

Monoron 2 pár kötött házasságot.

Monoron haltak meg

Szádvári Józsefné Nagy Erzsébet, 
Dr. Kellner József Dániel, 

Valkai Imre, 
Acsai László István, 

Vincze József Győzőné Kollár Piroska, 
Szabó Jánosné Matejecz Mária ,

Boros László, 
Solti Zsuzsánna,

Dobos Bálint Lajosné Darázsi Gizella,  
Csősz András, 

Magócsi Lajos Mihályné 
Bencsik Zsuzsanna,

Kárpáti Lászlóné Kővágó Zsuzsanna, 
Károly Jánosné 

Pozsonyi Aranka Veronika.

aNyaköNyvi Hírek





Hirdetését személyesen leadja ügyfélfoga-
dási időben Nagy Lajosné Rozikánál a polgár-
mesteri Hivatal i. emelet 112-es szobájában. 
Leadási határidő: minden hónap 20-ig.

név:.......................................................................

Cím: .......................................................................

telefon:................................................................

Hirdetés szövege: ............................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................
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aTLasZ HŰTŐHáZ

M iNTaBOLTJa

Monor, Ceglédi út 50.
a 4-es főúton

Monorierdő felé

Nyitás: február 5-én
Nyitva: H-P: 7-17, szo: 7-13 

Tel.: 06-29-412-046

Nyitási akció nagykereskedelmi áron!

Lecsókolbász

290,-

Főtt, füstölt császár690,-
kolozsvári szalonna749,-

sertés tarja csont nélkül

890,-
        Virsli

290,-

gyorsfagy. csirkecom
b490,-

Füstölt hátsó csülök690,-
gyorsfagy. egész kacsa

449,-

Marhalapocka kockázva

790,-
  sertés láb

230,-

További akciós termékek:
darált sertéshús 590,-
sertés pléh oldalas  390,-
sertés kolbászhús 590,-
gyorsfagy. csülökhús kockázva 590,-
bőrös császár 490,-
Előfőzött, csíkozott pacal 790,-
Marha velőscsont 249,-
csirke láb 90,-
darált pulykahús 490,-

Pulyka apróhús 490,-
gyorsfagy. darált pulyka 449,-
Kacsa comb 790,-
Eredeti erdélyi micshús 590,-
Paraszt kolbász 690,-
Hargitai füstölt oldalas 590,-
Párizsi 290,-
Hasábburgonya 189,-
Fűszeres steak burgonya 220,-

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

egyéb forgalmazott termékek:

GARANTÁLT

MINŐSÉG

Ft/kg

Ft/kg

Ft/kg

Ft/kg

Ft/kg

Ft/kg

Ft/kg

Ft/kg

Ft/kg

Ft/kg

a feltűntetett árak Ft/kg-ban értendők.


