
Monor Városi ÖnkorMányzat Lapja

Régóta nem
látott fejlődés 
előtt állhat 
a város

Interjú 
Pogácsás Tibor 
polgármesterrel

4

2008. október 1.
XVii. évfolyam 

10. szám

Forró nyomon 
nyáron is

Kerékpárlopás, 
kidobós ájulásig, 
mobilizálás és 
más rendőrségi 
estek Monoron

22      

8Interjú Papp Lajos szívsebésszel

3450 éves a monori kosárlabda

10

24

18

„Elfedjük” a múltat?

Boldog, ki másokon segít

A monoriak viselt dolgai (IX.)

36Focigála Félegyházán

10 éves Monor 
első nyugdíjas 
tánccsoportja, 
az Őszirózsák

Szeptember 6-án 
teltházzal 
ünnepeltek

16

tabánDávID! MIkoR jössz?

  néhány jellemző adat a monori tabánról: 
negyven család, vagyis 250 ember él itt. 
Ebből 150 gyermek, átlagos életkoruk hét 
év. amúgy az összes itt élőről elmondható, 
hogy többségében fiatal, hiszen a cigány-
telep átlagéletkora húsz év. noha az elmon-
dottakból is kiderült, hogy itt nagycsaládos 
emberek élnek, az átlagos lakásméret még-
is mindössze 37 m2. Csak 11 lakásban van 
vezetékes víz, az összes többibe a telep két 
közkútjából kell behordani a vizet. Még le-
sújtóbb képet kapunk, ha azt is hozzátesz-
szük, hogy mindössze két lakásban van ve-
zetékes gáz, a városi csatornarendszerre 
pedig egyetlen hajlék sincs rákötve. Hadd 
idézzek egy, a közelmúltban megjelent 
dolgozatból: „a tabáni gyermekek halmo-
zottan hátrányos helyzetük következtében 
már kisgyermekkorban szegregálódnak, 

a Gellért hegy és a Várhegy közötti ne-
gyedet a XiX. század végére a magyar 
Montmartre-ként emlegették. a budai 
tabán írók, költők, és egyéb bohém mű-
vésznépek kedvelt tanyája volt. Ennek 
ellenére mégis elbontották. nem így a 
monori tabánt, amely nem csak abban 
különbözik a nála sokkal híresebb fővá-
rosi rokonától, hogy még létezik, hanem 
abban is, hogy róla egyetlen szép szót 
sem lehet mondani. inkább ezt: döbbe-
net, hogy egyáltalán létezik. itt ugyan-
is olyan emberek élnek, akik számára a 
mélynyomor jutott osztályrészül. Így, szó 
szerint. Mintha a XiX. századi, kapitalizá-
lódó Magyarország egyik nyomortelepe 
lépne elő a megsárgult fényképek, vagy 
a könyvtárakban porosodó történelem-
könyvek közül, és kelne életre a feledés 
megérdemelt homályából. a monori ta-
bánban élők számára mindez a minden-
napi lét kínzó valósága, egy cigánytelep 
kilátástalan nyomora.
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jaGMEgújuLás és FELtöLtŐDés
A József Attila Gimnázium 1951-ben közgazdasági középiskolaként indult, 
majd monori Mezőgazdasági Technikummá alakult át. 1954-ben kapott 
engedélyt a gimnáziumi képzés indítására. Ekkor vehette birtokba a volt 
Ipartestület teljes épületét, melyben 166 tanuló kezdte meg a tanulmányait.

Ma is használja az épületet a ma már 800 
fős diákság, ezért volt jó érzés látni, hogy 
kívülről felújították. az utóbbi időben je-
lentősen elhasználódott, megrongálódott 
tetőt és vakolatot ismét az építészeti örök-
séget idéző eredetihez hasonló stílusban 
láthatjuk.
 a belső udvarrészen is jól halad az új, 
ízléses, oda illő dizájn kialakítása, azon a 
földszintes épületsoron, ami egykor orszá-
gosan ismertté vált. Mindez akkor történt, 
amikor az 5+1-es oktatási forma indulása-

kor kovács andrás részben ott forgatta a 
staféta című filmjét. az egykori műhelyek 
gyakorlati foglalkozásainak helyén most 
főleg nyelvi csoportok működnek. 
 a politechnikai oktatásidőszakából 
fennmaradt épületek közül voltak olyanok, 
amelyek most értek meg a lebontásra.
 nagy öröm a jaG-osoknak, hogy – hosz-
szas tervezgetés, várakozás után – egy mo-
dern, 5 tantermes blokk épülhet a lebon-
tott korszerűtlen termek helyén. 

Folytatás a 14. oldalon

Szinte mindenkinek mást mond ez a 
szó: Tabán. Ha az 1936-ban elbontott 
budapesti Tabánra gondolunk, 
akkor hangulatos kis utcácskákat, 
pincehideg vörösbort kínáló 
éttermeket láthatunk magunk előtt. 

Folytatás a 12. oldalon

2                            Háromszor is üléseztek



testületHáRoMszoR Is üLésEztEk
Eltelt a nyári szünet, bár azt is sok munkával töltötte a képviselő-testület, 
hiszen a júliusi soros ülés után még két rendkívüli ülést tartottak. 
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a rendkívüli üléseken a képviselő-testület 
pályázatokon való részvételről, halasztha-
tatlan ingatlanügyekről, fedezet-megha-
tározásról döntött.
 szeptember 11-i soros, nyílt ülésen 
több mint húsz napirendi pont megtár-
gyalása várta a képviselőket, ami szokás 
szerint interpellációkkal indult.

 Interpellációk

Sinkovicz László a polgármesteri hivatal és 
a rendőrkapitány segítségét kérte amiatt, 
mert az ady Endre út páratlan oldalán, a 
templomtól kétszáz méteren belül új kocs-
ma nyílt. tudomása szerint a közintézmé-
nyektől csak kétszáz méternél távolabb 
lehet ilyen tevékenységet folytatni és véle-
ménye szerint a templom is közintézmény. 
az ott lakók is nehezen viselik, amikor este 
tíz óra után, csoportba verődve távoz-
nak az italozóhelyről a vendégek. az volt 
a kérése, hogy a polgármesteri hivatal el-
lenőrizze a szakhatósági engedélyt, és ha 
szükséges, tegyék meg a megfelelő intéz-
kedéseket a lakók nyugalma érdekében. 
 Jánosovits Miklós örömmel jegyezte 
meg, hogy az ady Endre út rendbetétele jó 
ütemben folyik, viszont a merőleges utcák 
szintje körülbelül 30 cm-rel alacsonyabban 
van, itt a kiegyenlítésre oda kellene figyel-
ni. az utcákból jobbra történő kikanyaro-
dásnál nagyon szűk a lekanyarodó sáv, ezt 
ki kellene szélesíteni. Fel kell hívni a kivite-
lezők figyelmét erre és a szükséges korrek-
cióra. Már interpellált a Fónyad Dezső és az 
avar utca kereszteződésében lévő áthidaló 
gyűrűk állapota miatt, amelyek azóta össze 
is törtek. kérte az illetékeseket, hogy néz-
zék meg, milyen lehetőség van a javításra, 
mert már életveszélyes helyzet alakult ki.
 Pogácsás Tibor polgármester válaszá-
ban elmondta, hogy sinkovicz László 
képviselő felvetésére írásban fognak vá-
laszolni. Megjegyezte, hogy a vendéglátó-
helyekre, valamint az éjszaka nyitva tartó 
kis boltokra nagyon sok panasz érkezett. a 
további működésükkel feltétlenül foglal-
kozni kell. 
 jánosovits Miklós képviselő úrnak vá-
laszolva elmondta, hogy az ady Endre 
út aszfaltozása még nem zárult le. a be-
ruházás állami beruházás, a közútkeze-
lő végezteti a munkát. az átadás előtt az 
önkormányzat munkatársa is részt vesz a 
bejáráson. Ha a lekanyarodó sáv szűk lesz, 
akkor nem járulnak hozzá az átadáshoz.
nem történtek meg nyáron a padkázási 
munkák, pénzhiány miatt nem tudtak ed-
dig ehhez hozzákezdeni. Várhatóan az ősz 
elején ezek a problémák rendeződnek. 

jól gazdálkodik az önkormányzat

a költségvetési rendeletet ismét módosí-
tották, a legutóbb hozott határozatokat és 
egyéb módosításokat építették be a ren-
deletbe.
  Eltelt fél év, ilyenkor minden évben 
számot ad a hivatal az önkormányzat 
gazdálkodásáról a képviselő-testületnek. 
az anyagot véleményező könyvvizsgá-
ló a pénzügyi bizottság ülésén elmond-
ta, hogy az önkormányzat gazdálkodása 
a jogszabályoknak megfelel. az első félév 
alatt kétszer volt módosítva a költségve-
tési rendelet. a gazdálkodás időarányos 
és kiegyensúlyozott, nem volt működési 
és fejlesztési hitelfelvétel, csak likvidit hi-
tel, ami ebbe nem számít be. nagyon ala-
csony a felhalmozási és felújítási kiadás. 
az adatszolgáltatások a Magyar állam-
kincstár felé időben megtörténtek. Ösz-
szességében a beszámoló az önkormány-
zat gazdálkodásáról megbízható, valós 
képet ad. a képviselő-testület elfogadta 
a beszámolót.

Még nem találtak új vezetőt

a városi könyvtár elmúlt öt évben végzett 
munkájáról számolt be Tóth Lászlóné, a 
könyvtár leköszönő vezetője. a képviselő-
testület – figyelemmel a közművelődési és 
oktatásügyi bizottság javaslatára – az írá-
sos előterjesztés szerint elfogadta a városi 
könyvtár beszámolóját az elmúlt öt évben 
végzett munkájáról, és megköszönte tóth 
Lászlóné vezető eddig végzett munkáját, 
aki 26 év után hagyja el az intézményt, s 
nyugdíjba vonul.
 a következő napirendi pont a könyvtár 
vezetői álláshelyére beérkezett pályáza-
tok elbírálása volt. Öt pályázat érkezett, de 
két pályázó iskolai végzettsége a pályáza-
ti kiírásnak nem felelt meg. Mivel a három 
pályázóból egy nem jelent meg, mindhá-
rom pályázatot zárt ülésen tárgyalták, hi-
szen távollévő nem tudott hozzájárulni a 
nyílt ülésen történő előterjesztéshez. 
 a képviselő-testület a pályázatokat 
megismerte, részben a pályázókat is, és 
úgy döntött, hogy a könyvtár vezetői ál-
láshelyére beérkezett pályázatokat ered-
ménytelennek nyilvánítja, új pályázatot ír 
ki. Felhatalmazta a polgármestert, hogy az 
új pályázat elbírálásáig az intézményi dol-
gozók közül bízzon meg valakit az intéz-
mény vezetésével.

Óvodák, iskolák átszervezés alatt

az óvodák átszervezése miatt, amiről már 
korábbi számunkban írtunk, módosítani 

kellett az alapdokumentumokat, amelye-
ket elfogadott a képviselő-testület. ahogy 
az általános iskolák szervezeti és működé-
si szabályainak módosítását is, a gazdasá-
gi önállóságra vonatkozó rendelkezések 
megváltozása miatt.
 a Gazdasági Ellátó szervezet megszün-
tetésének következtében a védőnői fel-
adatellátás elszámolása is megváltozik. Ha 
a működési engedély meglesz, akkor kap-
ják meg az oEp-finanszírozást is. a testület 
a feladatokra kötelezettséget vállalt, így 
az ántsz megadja a működési engedélyt. 
az új védőnői körzetek meghatározására 
vonatkozó rendeletet is megalkották a na-
pirendi pont keretében.
 pogácsás tibor polgármester tájékoz-
tatta a képviselőket, hogy a három iskolá-
ban, az ántsz által előírt orvosi szoba ki-
alakítása jelentős összegbe fog kerülni.

téli útüzemeltetés saját erőből

Minden évben gondot okoz a téli útüze-
meltetés kérdése. Eddig meghívásos pá-
lyázat alapján választották ki azt, aki a 
legkedvezőbb feltételekkel vállalta a 
feladatot. akár volt hó, akár nem, egy bi-
zonyos alapdíjat mindenképpen ki kel-
lett fizetni a vállalkozónak, ami milliók-
ra rúgott. 
 a városfejlesztési és környezetvédel-
mi bizottság arra a megállapításra ju-
tott az anyag tárgyalása során, hogy a 
Monor Uszoda kht.-t kellene alkalmas-
sá tenni arra, hogy a téli útüzemeltetést 
ellássa. olyan gépparkot kell a társaság-
nak vásárolni, amely alkalmas a téli fel-
adatok ellátására is. amit így sem tud 
önállóan megoldani a kht., azt majd kül-
ső cég bevonásával, szerződéssel oldja 
meg. a befektetés pár éven belül meg-
térül. a javaslatot támogatta a képvise-
lő-testület.

jól dolgoztak a mezőőrök 
és a gyepmester

Elfogadták a beszámolót a mezőőrök 
munkájáról, valamint a gyepmester tevé-
kenységéről. Mindkét feladat ellátóinak 
munkájával elégedett volt a városfejlesz-
tési és környezetvédelmi bizottság és a 
képviselő-testület is. tudomásuk szerint 
főként a mezőőrök munkáját a lakosság és 
a gazdák is elismerik.

Elutasított kérelem

a sziget-tel kft. a Vodafone megbízásá-
ból antennát szeretett volna felszerelni a 
tűzoltóság területén lévő árbocra. a kép-
viselő-testület már korábban meghatá-
rozta a városban azokat a pontokat, ahol 
antennák telepítését engedélyezi. Mivel 
ebben nincs benne a tűzoltóság terüle-
tén lévő antenna, ezért a társaság kérel-
mét elutasította.
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a képviselő-testület következő soros, 
nyilvános ülését 2008. október 9-én, 
csütörtökön 14 órai kezdettel tartja.
Tervezett napirendi pontok:
közbiztonsági Díj ünnepélyes átadása
átadja: Pogácsás Tibor polgármester
1.) interpellációk.
2.) a személyes gondoskodás körébe 
tartozó szociális és gyermekjóléti ellá-
tásokra vonatkozó helyi rendeletek fe-
lülvizsgálata.
3.) Beszámoló a 2008/2009. tanév indí-
tásának tapasztalatairól.
4.) tájékoztató a gyermekek nyári idő-
szakban történő napközbeni ellátásáról.
5.) Beszámoló a parlagfűirtási operatív 
program teljesítéséről.
6.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
7.) polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról.

NapireNdi poNtok NovemberbeN
Aszfaltozások a városban

a képviselő-testület döntött arról, hogy 
ha a Liliom utca aszfaltozására benyúj-
tott pályázat sikeres lesz, akkor a kini-
zsi, illetve a Munkácsy utcákban is el-
végezteti az aszfaltozási munkát. Ezzel 
kapcsolatosan a polgármester felhatal-
mazást kért, hogy külön finanszírozva 
kössön megállapodást arra, hogy a Li-
liom utcát keresztező utcák áteresze-
it megjavíttassák, illetve felújítsák. Így 
az úttal együtt a vízelvezetés kérdése 
is megoldódik, és a későbbiekben már 
nem kell feltúrni emiatt az utat.

Együttműködés a temetőkért

a temetőüzemeltetés kérdése is régi 
probléma, mivel városi tulajdonú te-
mető nincs Monoron. az egyházak-
kal tárgyaltak eddig az üzemeltetésről, 
de további tárgyalások is szüksége-
sek. a testület úgy döntött, megbízza 
a Monor Uszoda kht.-t a temetők üze-
meltetésével. Felhatalmazta a polgár-
mestert és a jegyzőt a két egyházzal 
történő együttműködési megállapodás 
előkészítésével.

ösztöndíjpályázat

a közművelődési és oktatásügyi bizott-
ság javaslatára a képviselő-testület úgy 
határozott, hogy csatlakozik a hátrányos 
helyzetű felsőoktatási hallgatók, illető-
leg felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányza-
ti Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójá-
hoz. a pályázat teljes szövege olvasha-
tó, illetve a pályázati űrlap letölthető a 
www.monor.hu honlapról is.

Őszi közmeghallgatás

annak ellenére, hogy az idei évben már 
volt közmeghallgatás, ahol az integrált 
Városfejlesztési stratégia tervét mutat-
ták be a lakosságnak, a hagyományok-
hoz híven most ősszel ismét beszámolót 
tart a képviselő-testület a 2008. évi tör-
ténésekről és a következő évre vonatko-
zó tervekről, elképzelésekről. 

jóváhagyott döntések

a két képviselő-testületi ülés közötti 
több döntés is született, amelyekről az 
ülésen határozat is született. Ez alap-
ján fedezetet biztosítottak pályázati 
önrészekhez, továbbá engedélyezték a 
Monori rendőrkapitányságnak, hogy a 
támogatásként kapott összeg egy részét 
eszközvásárlásra használják fel. Hozzá-
járultak, hogy a 3. számú háziorvosi kör-
zetben dr. Orosz Edit háziorvost dr. Vitá-
nyi Györgyi háziorvos helyettesítse. 

 a képviselő-testület támogat-
ta a Vigadó kulturális és Civil központ 
nonprofit kft. kérelmét, mely szerint „a 
társadalmi Megújulás operatív program, 
Gyermekek és fiatalok integrációs prog-
ramjai” című pályázatra, legfeljebb 20 
millió forint pályázati összegre pályáza-
tot nyújtson be úgy, hogy a pályázatban 
foglaltakat a Vigadó kft.-vel valósíttatja 
meg.

Megindulhatnak a fejlesztések

pogácsás tibor polgármester tájékoz-
tatta a képviselő-testületet arról, hogy 
Monorierdővel aláírták az egyezsé-
gi szerződést és annak mellékleteit. a 

„pedagógus föld” kérdése a jövő hó-
napban várhatóan rendeződik, a terü-
let fejlesztése megkezdődhet, illetve a 
lakópark fejlesztése a következő évben 
elindulhat. 
 a „nyárfás” terület fejlesztését az 
autópálya építése előtt megkezdik. a 
beruházó a vételárat december 19-ig 
kifizeti, a képviselő-testület által elfo-
gadott ütemezésben. az elkövetkezen-
dő 2-3 évben egy olyan ipartelep alakul 
ott ki, ami növeli az önkormányzat adó-
bevételeit.
 a 4-es számú főút és a 46102 számú 
út kereszteződésének körforgalmú cso-
móponttá alakításával a közvilágítás át-
építése is megtörténik. a polgármester 
javasolta a képviselő-testületnek, hogy 
vállalja fel körforgalmú csomópont köz-
világításának üzemeltetését, melyet el 
is fogadott a testület. 
 tájékoztatja továbbá a képviselő-tes-
tületet arról is, hogy folyamatban van a 
megállapodás megkötése a szolgáltató-
val a kistói úti közvilágítási oszlopok át-
helyezéséről. a petőfi sándor utcában 
szeptemberben megkezdődik az oszlo-
pok kiváltása és a vezetékek (közvilágí-
tás, telefon) föld alá helyezése.
 zárt ülésen döntött a testület a 

„Monor közbiztonságáért Díj” odaítélé-
séről, a pest Megyei Önkormányzati ki-
tüntetésekre felterjesztésekről, vala-
mint egyedi kérelmeket bíráltak el.

Összeállította: Nagy Lajosné

Monor Városi Önkormányzat képvi-
selő-testülete megalkotta és kihirdeti 
az alábbi rendeleteit:
15/2008. számú: Monor Városi Ön-
kormányzat képviselő-testülete 2008. 
évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása.
16/2008. számú: az egészségügyi 
körzetek meghatározásáról szóló 
13/2008. (Viii. 01.) rendelet módosí-
tásáról.

Új reNdeletek

a képviselő-testületi ülés nyílt ülésé-
nek teljes jegyzőkönyve, valamint a ren-
deletek szövege a Városi könyvtárban 
megtekinthető. a képviselő-testület 
nyilvános üléséről a GEMini tV minden 
esetben felvételt készít, amelyet, az ülést 
követő szombaton a pátria tV csator-
náján figyelemmel kísérhetnek. Bővült a 
tájékoztatási lehetőségünk, így a rende-
letek egységes szerkezetbe foglalt szö-
vege már olvasható és letölthető a www.
monor.hu honlapról. itt egyéb fontos fel-
hívásról, tájékoztatásról is értesülhetnek.

további iNformációk

a Monor Uszoda kht. felhívja a tisztelt la-
kosság figyelmét, hogy a 2008. évi városi 
patkányirtás őszi fenntartási munkálata-
inak időpontjai a következők: szeptem-
ber 26-27, október 4-5, október 12-13.

patkáNyírtás

az Ügyrendi és közbiztonsági Bizottság 
a Monori rendőrkapitánysággal közö-
sen 2008. november 20-án csütörtökön 
18.00 órai kezdettel közbiztonsági Fó-
rumot tart a Művelődési Házban (2200 
Monor, Bocskai u. 1.) 
 a Fórumra meghívja Monor város la-
kosságát, a monori intézményeket, a ban-
kok képviselőit, és a civil szervezeteket.

közbiztoNsági fórum
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Monori Strázsa: Október 17-én közmeg-
hallgatás lesz a Vigadó nagytermében. 
Polgármester úr, mi a célja ennek a ren-
dezvénynek?
Pogácsás Tibor: a közmeghallgatás al-
kalmat ad arra, hogy az önkormányzat 
tisztségviselői, a képviselők közvetle-
nül tájékoztassák az érdeklődőket a vá-
ros gazdálkodásáról, a rövid és hosszabb 
távú fejlesztésekről. az önkormányza-
ti törvény előírja, hogy évente legalább 
egyszer sort kell keríteni erre az esemény-
re. Ebben az évben a szabályozási terv, il-
letve a Helyi Építési szabályzat módosítá-
sával kapcsolatban, valamint az „integrált 
Városfejlesztési stratégia” kidolgozását 
lezáróan már tartottunk hasonló tájékoz-
tatót.
•  Az  önkormányzatok  gazdálkodási  ne-
hézségeiről nap mint nap hallunk. Isko-
lákat, óvodákat zárnak be, mert kevés a 
gyerek, s nincs pénz a működtetésre, vita 
van a segélyezés módszerein. Monoron 
hasonló a helyzet?
•  az állami támogatás, az úgynevezett 
normatívák csökkenése nekünk is gon-
dot okoz. a város helyi bevételeit (a he-
lyi adók, gépjármű adók, bérleti díjak) 
2002-ben teljes egészében fejlesztésre, 
karbantartásra fordíthattuk. Most ezeket 
is bérekre, energiaköltségekre kell fordí-
tanunk, miközben csökkent a városi al-
kalmazottak száma. sajnos 2007-ben és 
2008-ban a működési bevételünk kiseb-
bek a működési kiadásoknál a kisebb ál-
lami támogatás miatt, így működési hitel 
felvételére szorultunk. Ez hosszú távon 
nem tartható fent, ezért az intézmények-
nél átszervezéseket kellett végrehajtani, 
állásokat kellett megszüntetni.  a célunk 
az, hogy a szakmai színvonal ne csökken-

jen, de tény, hogy pénzügyi szempontok 
alapján történtek a változtatások.
 az elavult épületek, a több telephely 
szintén költségnövelő. Ezért nyújtottunk 
be pályázatot a bölcsőde, a kossuth iskola 
átépítésére, korszerűsítésére.
 Új jelenség a csökkenő gyermeklét-
szám, ami a kiadások fajlagos növekedé-
sét eredményezi az iskolákban, magya-
rul ugyanakkora költség mellett kevesebb 
tanulót oktatunk, de az a veszély nem fe-
nyeget, hogy intézményt keljen bezárni. 
a bölcsőde és az óvodák még most is zsú-
foltak. 
•  Segélyt  csak  az  kapjon,  aki  dolgozik 
mondták  ki  Monokon.  Azóta  sok  önkor-
mányzat csatlakozott a kezdeménye-
zéshez, kérve a parlamentet a jogsza-
bályok megváltoztatására.  Monokon és 
Monoron hasonló a polgármester véle-
ménye?
•  Egyetértek azzal, hogy ha a munkát nem 
fogadja el valaki, az ne kapjon segélyt. De 
ettől a helyzet nem fog változni, mert csak 
keveseket érint. a segélyezettek egy része 
már rég leszázalékoltatta magát. azt pe-
dig ábrándnak tartom, hogy közmunkára 
lehessen fogni azokat, akik nem akarnak 
dolgozni. nincs olyan állami, vagy önkor-
mányzati szerv, amely akarata ellenére 
munkára tud valakit kényszeríteni. 
 rossz és képmutató a jelenlegi rend-
szer. az államnak meg kellene teremte-
ni a jogi feltételét annak, hogy segélyt ne 
pénzben, hanem szolgáltatásban kapják 
meg a rászorulók.
 Monoron az önkormányzattól függő 
segélyek aránya alacsony, de a törvények-
kel szabályozott segélyek esetén mi nem 
mérlegelhetünk. 
•  Monor  és  Monorierdő  perben  áll  egy-

mással a két település különválását köve-
tő vagyonmegosztási vita miatt. Keveset 
hallottunk magáról a vitáról, az állás-
pontokról, de úgy tudom, megszületett a 
megállapodás. Ez titkos, vagy megismer-
hetjük a részleteit?
•  természetesen nem titkos. augusztus-
ban aláírtuk a megállapodást, amely a bí-
rósághoz benyújtásra került. Várjuk, hogy 
a bíró az egyezséget ítéletben mondja ki. 
Ez néhány héten belül megtörténik, és 
akkor a per megszűnik közöttünk. a kép-
viselő-testület szinte minden ülésén tár-
gyalta a részleteket, tehát nyomon kö-
vethették az eseményeket. az tény, hogy 
nem hangsúlyoztuk túl a vitát, nem akar-
tuk a helyzetet még jobban elmérgesíte-
ni. Végül mindketten engedtünk a követe-
léseinkből. a megállapodás legnagyobb 
értéke, hogy viszonylag gyorsan létre-
jött. több szétváló település már nyolc 
éve pereskedik. Egy ilyen hosszú vita le-
hetetlenné tette volna a további fejlesz-
téseket és kizártuk volna magunkat a pá-
lyázati lehetőségekből is. Így is sok gond 
jelentkezett mindkét településen ez alatt 
az idő alatt, de remélem, gyorsan túlju-
tunk ezen.
•  Együtt tud majd működni a két vezetés?

Pogácsás Tibor polgármester

interjú

RégÓtA nEM Láttott FEjLŐDés 
ELŐtt áLLHAt A váRos
Interjú Pogácsás Tiborral, Monor város polgármesterével közéleti 
kérdésekről és az elkövetkező időszak  rövid és hosszú távú fejlesztéseiről.

az állami népegészségügyi és tisztiorvosi 
szolgálat közép-magyarországi regionális 
intézetének tisztifőorvosa a 8717-10/2008. 
számú határozatával elrendelte a 30 év fe-
letti lakosság körében a kötelező tüdőszű-
rő-vizsgálat elvégzését. 
 a szűrővizsgálaton a részvétel kötelező!
 a szűrővizsgálaton nem kell részt vennie 
azoknak a személyeknek, akik ilyen vizsgá-
laton egy éven belül igazoltan részt vettek, 
illetve tüdőgondozó intézetben gyógyke-
zelés alatt állnak.
 a vizsgálat helye: tüdőgondozó intézet 
(Monor, kossuth L. u. 97-101.)

 a vizsgálat időpontja: hétfőtől csütör-
tökig 8-tól 17 óráig, pénteken 8-tól 13 órá-
ig. 2008. október 1-jétől 31-ig a 4. sz. felnőtt 
háziorvosi körzet lakóinak kell megjelenni a 
vizsgálaton.
 a háziorvosi körzeteket utcánkénti bon-
tásban Monor Város Önkormányzat képvi-
selő-testületének 17/2002. számú rendelete 
határozza meg. a szűrővizsgálat időpontjá-
ról az egyes körzetek lakosságát és az érin-
tett személyeket a polgármesteri hivatal kü-
lön felhívásban is tájékoztatja.
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLiV. 
törvény 60. §-a szerint a járványügyi szű-

EgészségFELHívás tüDŐszűRésRE rővizsgálat módjáról, céljáról, helyéről és 
idejéről a szűrővizsgálatra kötelezett sze-
mélyt, illetve törvényes képviselőjét érte-
síteni kell. Ha a szűrővizsgálatra kötelezett 
személy e kötelezettségének írásbeli felszó-
lításra sem tesz eleget, az egészségügyi ha-
tóság a szűrővizsgálatot határozattal rende-
li el. a szűrővizsgálatot elrendelő határozat 
– jogorvoslatra tekintet nélkül – azonnal 
végrehajtható. a kötelezettség megszegő-
je ellen az egészségügyi hatóság a közigaz-
gatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
140. § (1) bek. d.) pontja szerint 500 000 fo-
rintig terjedő eljárási bírságot szabhat ki!
 a szűrővizsgálat – a szűrővizsgálat he-
lyére történő oda-vissza utazás szükséges 
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Monor Városi Önkormányzat képviselő-
testülete 2008. október 17-én pénteken 
18 órai kezdettel közmeghallgatást tart 
a Vigadó nagytermében.
 Napirend: 
 1.) a 2008. évi történésekről szóló tá-
jékoztató.
 2.) a következő évre vonatkozó ter-
vek, elképzelések.
 a közmeghallgatásra minden 
monori lakost szeretettel vár a képvise-
lő-testület!

közmeghallgatás

Monor Város Önkormányzata meghívja 
a város lakosságát 2008. október 23-án 
11 órára a kálvin térre, az 1956-os forra-
dalom emlékére rendezett ünnepségé-
re, az ’56-os emlékműhöz.
 Ünnepi beszédet mond Pogácsás Ti-
bor, a város polgármestere.
 Ünnepi műsor:
 részletek Pozsgai Zsolt: szerelmem 
Magyar katalin című darabjából (az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
egyik legendás hőse volt Magyar kata-
lin, a tizenhat éves önkéntes vöröske-
resztes lány. a belvárosi harcokban ál-
dozta fel életét a forradalom utolsó 
napjaiban. Magyar katalint senki sem 
kényszerítette, önként jelentkezett a 
sebesültek ápolására, az utcán heverő 
meglőtt civilek, katonák ellátására. nem 
volt egyedül: iskolatársai a háttérből se-
gítették, ápolták, bújtatták a sebesül-
teket. a fiatal lány történetét pozsgai 
zsolt drámaíró a forradalom és szabad-
ságharc 50. évfordulója alkalmából írta 
meg fiatalokról, fiataloknak.)
 az ünnepi műsort követi az emléke-
zés koszorúinak elhelyezése az emlék-
műnél.

meghívó az '56-os üNNepségre

•  Együtt kell működnünk. Bízom benne, 
hogy megtaláljuk azokat a lehetősége-
ket, amelyek mindkét település érdekét 
szolgálják. Elsősorban a közüzemi szol-
gáltatások területén, de megoldást kell 
találnunk az összekötő út javítására is.
•  Nem csak az összekötő, hanem sok bel-
ső útnak is rossz az állapota. Van remény 
a javításukra?
•  igen, most kezdődött meg a kátyúzás, 
és az acsádi utca egy részének javítása is. 
közbeszerzési pályázatot írtunk ki a Li-
liom, a Munkácsy és a kinizsi utcák jó-
zsef attila úttól a kossuth Lajos útig ter-
jedő szakaszának szőnyegezésére, és a 
németh ágoston út is elkészül az idén. 
pályázatot nyújtottunk be a belterületi 
földutak kiépítésére, várhatóan két éven 
belül minden belterületi önkormányzati 
tulajdonú út kap burkolatot.
•  Folyamatos  az  építkezés  a  Petőfi  ut-
cában, de a közlekedés már lassan gya-
log is lehetetlenné válik. Terv volt a sé-
táló utca kialakítása a Kossuth és Dózsa 
György út között, mi lesz belőle?
•  teljesen átalakul az utca képe, hamaro-
san az új posta építése is megkezdődik. 
az épületek folyamatosan újulnak meg. 
Elkezdődött a villany- és telefonhálózat-
ok cseréje, ezek a föld alá kerülnek. saj-
nos az utca átépítésére csak a napokban 
kapjuk meg az engedélyt, így csak most 
tudunk a kivitelezésre közbeszerzési pá-
lyázatot kiírni. a munka májusra készül-
het el. 
•  A  polgármesteri  hivatal  homlokzata 
viszont már  láthatóan  szépül.  A  bővíté-
sét a cipőbolt irányába tervezte az ön-
kormányzat. Erre már nincs szükség?
•  Monor kistérségi központ, és ezt a sze-
repet meg kívánjuk őrizni. a feladatok el-
látásához, illetve a várható feladatokhoz 
szükséges a hivatal bővítése. sajnos pá-
lyázni erre a Monorierdővel fennálló per 
miatt nem tudtunk, jelenleg még építe-
ni sem tudunk, mert perfeljegyzés van az 
ingatlanon. a per megszűnésével a per-
feljegyzés lekerül és megkezdődik a bő-
vítés, de nem a cipőbolt felé, hanem a 

Deák Ferenc utcában. sajnos a hivatal és 
a cipőbolt közötti épület nem a város tu-
lajdona, nem jött létre egyezség az épü-
let sorsáról, így az a jelenlegi állapotában 
marad ott. a polgármesteri hivatal bőví-
tése és a régi szárny átépítése várhatóan 
egy évig tart. az okmányiroda helyén üz-
leteket alakítunk ki, de ezt csak akkor te-
hetjük, ha már az új rész készen lesz. Így 
az a rész addig befejezetlen marad.
•  Volt  már  szó  a  városközpont  megújí-
tására kiírt európai uniós pályázatról. 
Monor részt vesz ezen?
•  igen, a pályázatunkat befogadták, ok-
tóber végén várható az eredményhirde-
tés. remélem azt követően részletekről is 
lesz értelme beszélgetnünk.
•  Végezetül  hallhatunk  valamit  az  ön-
kormányzat partnereinek beruházásai-
ról?
•  a pest Megyei Önkormányzattal közö-
sen bővítjük a gimnáziumot. az udva-
ron belül egy új szárny kerül felépítésre a 
régi rossz tantermek kiváltására.  az isko-
la saját pénzéből is sokat fordít az épüle-
tek karbantartására. 
 szintén a pest Megyei Önkormányzat 
beruházásában újul meg két év alatt a 
rendelőintézet.
 Vállalkozói tőke bevonásával egy új 
háziorvosi rendelő épül. Ennek a terve-
zése folyamatban van.
 a postának a petőfi utcában biztosí-
tottunk területet a fejlesztéshez. a tervek 
elkészültek, folyik az engedélyeztetés. a 
posta vezetőinek tájékoztatása szerint 
még az idén elkezdik a gimnázium mel-
letti épület bontását, az újat pedig vár-
hatóan az ősszel adják át.  azt követően a 
jelenlegi postát a város veszi birtokba.
 Értékesítettük a péteri út melletti 46 
hektáros földterületet, 760 millió forint-
ért, ahol a befektető a gyorsforgalmi út 
megépülését követően ipari-logisztikai 
bázist hoz létre.
 Mire az újság olvasható, már megkez-
dődik a 4-es út Csévi leágazásában a kör-
forgalom építése, a munkaterület átadá-
sa szeptember 19-én megtörtént. 

időtartamát is beleértve – a munkajogi jog-
szabályok alkalmazása során kötelező orvo-
si vizsgálatnak minősül. 
 aki a kötelező szűrővizsgálaton nem je-
lenik meg, az ellen a 218/1999. (Xii. 28.) 
korm. rendelet 102. § (1) bekezdés a) pont-
ja szerinti 60 000 Ft-ig terjedő szabálysérté-
si bírság is kiszabható.
 a 4. számú körzet felnőtt háziorvosi kör-
zetbe a következő közterületek mellett fek-
vő lakóingatlanokon élők tartoznak:
 ady Endre u. (a vasút és 4-es főút között), 
attila u., avar u., Brassó u., Erkel Ferenc u., 
Erzsébet királyné u., Felső-tanya (a vasúton 
túli rész), Fónyad Dezső u., Forgách u., Gém 
u., Hegedűs Gyula u., Hegyessy-tanya, Hosz-
szúberki u., Hernád-köz, ipar u., jászai Mari 

tér, kálló esperes u., kazinczy u., kistemp-
lom u., Liszt Ferenc u., Madách u., Maros u., 
Mező u., Munkás u., Murányi u., nádas u., 
ország u., páskom u., rákóczi u., rét u., sza-
bó Ervin u., szabó ilonka u., szatmár u., szél-
malom u. (a 87. számig), táncsics Mihály u., 
toldi u., Vasadi út, Vasadi-köz.
 tájékoztatjuk a 3. számú orvosi körzet 
lakosait, hogy technikai okok miatt, nem 
mindenki kapta meg a tüdőszűrőre az ér-
tesítést. akik kimaradtak, azok 2009. január 
hónapra fognak értesítést kapni.
 a torlódások elkerülése végett, az egyes 
körzetek kétfelé lettek osztva, ezért kérjük, 
hogy lehetőség szerint az értesítésben sze-
replő időpontban jelenjenek meg a tüdő-
szűrése!  

Papp Lajos szívsebész professzor elő-
adása Egészség a közösségben cím-
mel az eddig meghirdetettel szemben 
nem október 10-én, hanem októ-
ber 12-én, vasárnap 18 órától lesz a 
monori Vigadó dísztermében (Monor, 
kossuth L. u. 65.)
 Belépőjegy ára: 800 Ft. a profesz-
szor úr az előadás teljes bevételét a Vi-
gadó zongoravásárlására ajánlotta fel!
 információ, jegyrende-
lés: telefonon a 06-29/610-380, 
06-30/366-51-01-es számokon vagy 
a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.

időpoNtváltozás!
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Monor Városi polgármesteri Hivatal a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXiii. törvény 10. § (1) bekezdése alap-
ján pályázatot hirdet építéshatósági ügy-
intéző munkakör betöltésére
 pályázati feltételek: magyar állam-
polgárság; cselekvőképesség; büntetlen 
előélet; az következő végzettségek va-
lamelyike: egyetemi vagy főiskolai szin-
tű építészmérnöki, építőmérnöki (szer-
kezetépítő, magasépítő üzemmérnöki) 
szakképzettség, főiskolai szintű telepü-
lésmérnöki (városgazdasági mérnöki) 
szakképzettség; a Ms office programok 
felhasználói szintű ismerete; vagyonnyi-
latkozat tételi eljárás lefolytatása.
 Előnyök: közigazgatásban szerzett 

1-3 év szakmai tapasztalat; közigazgatá-
si alap/szakvizsga.
 a pályázathoz csatolni kell: részletes 
szakmai önéletrajzot, iskolai végzettsé-
get, szakképzettséget igazoló dokumen-
tumok másolatát, három hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítványt, nyilatko-
zat  arról, hogy a pályázati anyagot a pá-
lyázat elbírálásában részt vevők megis-
merhetik.
 Bérezés: a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXiii. törvény előírásai, va-
lamint Monor Város Önkormányzat kép-
viselő-testületének 22/2003. (iX.11.) szá-
mú (az illetménykiegészítésről) rendelete 
az irányadóak.
 közszolgálati jogviszony időtartama: 

pályázati felhíváséPítésHAtÓságI ügyIntézŐ határozatlan idejű kinevezés, teljes mun-
kaidőben.
 Munkavégzés helye: Monor Városi pol-
gármesteri Hivatal (2200 Monor, kossuth 
L. u. 78-80.)
 Munkakörbe tartozó lényeges felada-
tok: építésügyi hatósági ügyek.
 a pályázat benyújtásának határideje: 
2008. október 16.
 a pályázat elbírálásának határideje: 
2008. október 17.
 a munkakör betölthetőségének leg-
korábbi időpontja: 2008. október 20.
 a pályázat benyújtásának módja: a pá-
lyázatot zárt borítékban „Építéshatósági 
ügyintézői pályázat” megjelöléssel Monor 
Városi polgármesteri Hivatal jegyzőjének 
címezve (2200 Monor, kossuth L.u.78-80.) 
kell benyújtani. Bővebb felvilágosítás a 
06-29-413-119 telefonszámon kérhető.  

Monor Város Önkormányzata az oktatási 
Minisztériummal együttműködve a 2009. 
évre is kiírja a Bursa Hungarica Felsőokta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, 
az „a” típusút a felsőoktatási hallgatók szá-
mára a 2008/2009. tanév ii., és a 2009/2010. 
tanév i. félévére, valamint a „B” típusút a le-
endő felsőoktatási tanulók részére.

a pályázatot Monor Városi Önkormányzat 
polgármesteri Hivatalánál (Monor, kos-
suth Lajos utca 78-80. emelet 114-es iro-
da) írásban, a hivatalban hozzáférhető, 
illetve a www.bursa.hu honlapról letölt-
hető pályázati űrlapon, a pályázó által alá-
írva, eredetiben egy példányban kell be-
nyújtani.

ÖsztöndíjpályázatBuRsA HungARIcA  a pályázat benyújtási határideje: 2008. 
október 1-jétől 31-ig. az oktatási Minisztéri-
um támogatáskezelője 2009. március 16-ig 
írásban értesíti a települési önkormányzat 
által támogatásban részesített pályázókat a 
Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről 
és az ösztöndíj-folyósítás módjáról.
 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjról bővebb felvilá-
gosítás kapható a www.bursa.hu, illetve a 
www.monor.hu honlapokon.  

A társasház lakásaihoz kedvezményes építési és vásárlási hitel 
(akár önerő nélkül is), valamint szociálpolitikai kedvezmény igényelhető

Lakások eladók!

Az épületben LIFT, kerékpár- 
és babakocsi-tároló,
a zárt udvarban JÁTSZÓTÉR 
és minden lakáshoz
egy-egy PARKOLÓ kerül megépítésre.

Érdeklődni lehet: 
Telefonon: 06-30-9-341-343, 
vagy a Monor, Petőfi Sándor u. 3. 
alatt lévő irodában.
Iroda tel./fax: 06-29-411-815
Email: piramismon@monornet.hu
Web: www.piramis2200.hu

Az építkezés várható befejezése: 2009 második féléve

Monor központjában épülő 3 szintes, 
28 lakásos társasházban (26 m2-estől 70 m2-esig)
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Volt már szó arról korábbi számunkban, 
hogy a strázsáról miféle szép álmokat szőtt 
szakdolgozatában egy ifjú tájépítészmér-
nök, Kaltenecker Andrea. ismét írunk róla, 
mert álmainak egy aranyhajszálát már 
megtalálni véli, találkozóra készül a megyei 
és az országos természetbarát szövetség 
vezetőivel, hogy a strázsához hamarosan 
jelölt turistaút vezessen péteriről, a megyei 

körút folytatásaként, leágazásaként. a haj-
landóság megvan, a strázsa mint érdemes 
célpont már csatát nyert, voltaképp csak a 
kivitelezés kérdés, hogy bejárják az útvona-
lat, tisztázzák a részleteket, a strázsán szük-
séges fogadó útvonalat, s egyeztessenek a 
potenciális vendéglátókkal. És jelentkezze-
nek, jöjjenek azok, akik az útvonal jelölésé-
nek munkájában részt vállalnának. noha ez 

strázsahegytúRIstAút és Fásítás nem egy sztráda lesz, nem lesz se beton, se 
útalap, csak egy jelsor, egy ösvény, egy sé-
tára való invitálás, földutakon, az erdő szé-
lén, alighanem a Locsodi út folytatásában, 
de rákerül a turistatérképekre, és éppúgy 
lehet a jövő útja, mint az a sztráda, ami az 
erdőn túl dübörög majd néhány év múlva. 
 a tervek szerint a turistaút tenne egy 
kört a strázsán, s lenne leágazása a Forrás-
dűlő és tettye, Farkasd felé. Másik irányban 
pedig Vasadnál és Csévharasztnál térne 
vissza a megyei turista körútra. 

Fásítás októberben

zöld hír az is, hogy a kÖrME, a monori kör-
nyezetvédő egyesület, folytatja fásítási ak-
cióit, októberre tervezik a Balassi Bálint 
utca hiányzó fáinak a pótlását és fákat ül-
tetnének a pozsonyi utcán is, a sportpálya-
öltözők mögötti szakaszon. 

Lehet jelentkezni!

Mindkét programra jelentkezni lehet köz-
vetlenül a szervezőknél: Kaltenecker And-
reánál: andrea.kaltenecker@gmail.com 
vagy a 20-200-28-82 telefonszámon, illet-
ve Mayer Tamásnál geomayer@monornet.
hu címen vagy 30-200-50-67 telefonszá-
mon, és természetesen a szerkesztőségen 
keresztül is.
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Triumph, Felina, 
Sariana melltartók

J. Press termékek 
akciósan!

Pizsamák, 
hálóingek, 

köntösök
Thomas Jeans 

farmerok

Öltönyök 
még mindig 

bevezető 
áron!

MONOR, 
PETŐFI U. 3.

D-BOX
DIVATÁRU

FEHÉRNEMŰ
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AkI MInDIg Az EMBERI 
éLEtéRt küzDött

 Beszél arról a felismeréséről, amikor 
sikerült a halálozási mutatót a nyolcva-
nas években sok százalékkal csökkente-
ni, nyugati klinikákéhoz képest is, hogy 
nem szabad a műtét után a lehető leg-
gyorsabban munkára fogni az előtte le-
hűtött, leállított szívet. pedig ezt addig 
minden orvos magától éretetődőnek 
tekintette. Hanem várni kell, amíg ma-
gához tér, felmelegszik a szív minden 
sejtje, és akkor bírni fogja. Egyedül ez 
a belátás műtöttek százainak az életét 
mentette meg világszerte. semmelwei-
si belátás volt.  
 És vajon a szívével műtött gazdaság, 
kultúra, adórendszer, bíróság, iskola, 
egészségügy esetében törődött-e vala-
ki azzal, szólt-e valaki amiatt, hogy várni 
kellene, amíg a teljes életműködés újra-
indítható? Ehelyett a rosszul kivitelezett 
súlyos beavatkozásokat újabb súlyos be-
avatkozásokkal próbálták orvosolni. És a 
szervezet egyre gyengébb, egyre önál-
lótlanabb. – Ez nem a professzor didak-
tikus értelmezése, de hallgatóként nem 
tudom nem hozzáfűzni a hallottakhoz. 
 sok elvégzett szívműtétjének tanulsá-
gai is foglalkoztatják, új elmélete körvo-
nalazódik a keringési rendszerről, hogy 
a szív nem is olyan mindenható, mint 
ahogy tanítják az egyetemen, s ahogy ő 
is tanította. Megfigyelései szerint a vér-
áram akkor is fennmarad, amikor a szív-
billentyűk súlyos károsodásai miatt már 
ennek nem szabadna megtörténnie. En-
nek nincs más magyarázata, minthogy 
a szív nem lehet a vérkeringés egyedüli 
energiaforrása. Módosítandó tehát a ke-
ringési rendszer majd négyszázéves teó-

riája. Gondolatait nem a szív a vérkerin-
gés energiaforrása? címmel a 149 éves 
orvosi Hetilap augusztus 3-i számában 
jelentette meg.   
 Hallgatva a professzort az ember las-
san azt érzi, mintha nagy titkok beava-
tottjává válna, beléphetne a tudás hete-
dik szobájába (még ha amúgy egy köröm 
alatti tüskétől is elsápad). papp Lajosban 
alighanem az a képesség munkál, maga is 
így tartja, amit paraszt szüleitől örökölt. 
Édesapjáról őrzi a családi legendárium az 
emléket, hogy egyévesen az asztalra fel-
téve, még járni sem tudott, kétszáz nó-
tát adott elő a családi hallgatóságnak. És 
a három papp fiú három kiválóság, a leg-
idősebb László, akadémikus, a legfiata-
labb Gábor, maga is kiváló sebész. És há-
rom különböző temperamentum persze, 
Lajos a lázadó, az engedetlen, az önfe-
jű, aki bármerre térül-fordul, mindig a vi-
lággal találja szembe magát, a nehézkes, 
megalkuvó, sokszor buta, önérdekét sem 
néző világgal. És neki segíteni kell, s ha 
megtalálta a feladatát, akkor nagy ener-
giákkal képes mozgósítani égi és földi 
adottságait. Így lett többszörös klinika-
alapító, széchenyi-díjas, világot járt nagy 
sebész, és maradt, aki volt, szenvedélyes 
igazságkereső. 
 Hallgatjuk a kis előszobában, mögöt-
te a negyedik emelet körfolyosóján lá-
dákban, cserepekben sok-sok virág, 
mintha ők is a hallgatósága lennének. És 
ő meg mintha egy nagy előadóban vol-
na, olyan szabatosan beszél, olyan tiszta 
és szigorú a gondolatmenete, bármilyen 
különösen is ível. Eközben cigarettáról 
cigarettára gyújt, amit azért el nem hall-
gathatok. 
 sok száz szívműtétje mindegyikét az-
zal a tudattal végezte, azzal az elszánt-
sággal, hogy azért az egyetlen valakiért 
megpróbált mindent megtenni, aki előt-
te fekszik. sosem testet, sosem pusztán 
egy beteg szívet operált, hanem mindig 
egy ember életéért küzdött, az „egyedi 
példányért”, a megismételhetetlen cso-
dáért, a személyért. Így ad elő a hallgató-
ságának is, személyesen és szenvedélye-
sen, ha hívják. És sokszor hívják, szívesen 
megy, küldetésének tartja, hogy meg-
szerzett hitelességét kamatoztassa nem-
zeti közössége javára. Hiszen ez a kis 
nemzet éppúgy valaki, éppúgy egyetlen 
és pótolhatatlan.
 aki papp Lajos monori előadására  
– ahol megint történik majd valami, mert 
előadásain egy kicsit mindig megremeg 
a föld – jegyet vált, minden forintjával a 
monori hangversenyzongora megvásár-
lását támogatja. És ehhez a zongorához 
nekünk, monoriaknak erős érdekünk fű-
ződik, esélyünk van rá, hogy ha Monor 
dallama még nem is nagyon kivehető, a 
legkiválóbb zongorazene folytonos ins-
pirációt adhat ehhez. 

Takács Géza

Egy szívsebész közelebb van a lélek dolgaihoz, mint bárki, hiszen ő 
minden műtétet azzal a felhatalmazással kezd, amit Papp Lajos a 
betegtől el is vár, hogy doktor úr, életem-halálom kezébe ajánlom.

a felhatalmazás nem követelés persze, a 
legkevésbé sem. Hogy is lehetne az, épp 
csak a siker egyik feltétele. a bizalom elve, 
hogy higgyünk abban a férfiban, aki földi 
létünk akadozó motorját leállítja, szere-
lő csapatával kicsit bütyköl rajta, vezeté-
keket, szerelékeket cserél, generáloz, ha 
kell, aztán újraindítja, s ideig-óráig robog-
hatunk tovább saját végzetünk szerint. 
 az orvos-professzorral kis pesti bel-
városi lakásában beszélgetünk, tudjuk, a 
nyáron felhagyott a gyógyítással, nyug-
díjazását kérte. olvassuk, halljuk, micso-
da áldatlan viszályok közepette hagyta 
ott hatvanévesen a pécsi klinikát. De se-
beiről ezúttal szó sem esik, az ő foltozott 
szívéről sem, hanem a teendőiről, a saját-
jairól és a világéról, az időről, mely mint-
ha sűrűsödne mostanában. Mintha a pro-
fesszor elrendelésnek tartaná, a legjobb 
helyről való elrendelésnek, hogy neki 
most már nem a beteg szívek javítgatása 
lesz a dolga, hanem a közösségé. 
 Hiszen itt van ez a kis ország, és nya-
kig a bajban, mintha csak a világ szíve 
dobogna itt egyre csúnyább zörejekkel, 
egyre kattogóbban, ki-kihagyva, és hát 
akkor kellene ehhez egy új eljárás, egy lé-
lek-országra való műtét, talán még majd 
le is kell hűteni, vagy tűrni kell, amíg le-
hűl, egészen, dermesztően hidegre, hogy 
kibírja a műtétet. ami ezúttal persze nem 
késsel lesz kivitelezve, hanem hittel, sza-
vakkal, a közösségi érhálózat újjáéleszté-
sével, vagy valahogy ilyesféleképpen… 
Ő sem tudja még pontosan, csak abban 
biztos, hogy meg kell történnie, hogy a 
műtét immár nem halasztható sokáig, s 
hogy sikerülnie kell.
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Kanapé        
  38 500 Ft

Gumifa 
étkező 

49 500 Ft
6 elemes 
konyha 

mosogatóval 
  63 500 Ft-tól

Szekrénysorok, bőrgarnitúrák, étkezők, elemes konyhabútorok széles választékban!

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

Egyedi 
konyhabútorok, 

bőrgarnitúrák 
nagy 

választékban
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LAKÁSTEXTIL Méteráru - Divatáru

Szolgáltatásaink:
Függönyvarrás  • Karnisszerelés 

Aljfelhajtás • Ruhaszerviz • Cipzárolás

Monoron a rendőrség mellett
Nyitva: H-P: 8-17 • Szo: 8-12 óráig

Tel.: 06-20 410 8655

Öröm és üröm„ELFEDjük” A MúLtAt?

számára, hogy egy évszázada – a husza-
dik század első évei óta – nem volt akko-
ra megújulás (építkezés, felújítás) városunk 
centrumában, mint manapság. jellegzete-
sen karakteres, kulturáltan szép épület lett 
a központban a Monor és Vidéke takarék-
szövetkezet új tömbje is.
 jó lenne viszont, ha nem menne telje-
sen feledésbe a könyvkötő-nyomdász pop-
per-dinasztia egykor a település számára 
áldásos, országosan elismert tevékenysé-
ge. akár egy kis emléktáblával is tiszteleg-
hetnénk ennek a régi nyomda helyén álló új 
épület falán. Meg kellene becsülni és fel kel-
lene mutatni múltunk értékeit a jelen és a 
jövő nemzedékeinek is.
 nem arról van szó, hogy: „régi kor ár-
nya felé visszamerengni mit ér?”. inkább ar-
ról, amit Falu Tamás a következőképpen fo-
galmazott meg: „Régi Monor nincs már, I már 
csak új Monor van, I ...Szívemre tett kézzel I bo-
lyongok még én itt, I mosolygok az újra, I si-
ratom a régit.” Mosolyogjunk az újra, és ne 
„sirassuk” a régit, de szomorú lenne, ha min-
dent elfelejtenénk. (a popper nyomda ala-
pításának évében Monoron helyettes jegy-
zővé lett Falu tamás – 11 verses, 9 regény és 
2 elbeszéléskötet szerzője – évtizedekkel in-
nen való elköltözése után is megőrizte em-
lékezetében helységünk értékeit.)
 Ennek az emlékező írásnak az is az ap-
ropója, hogy 100 éve, 1908-ban született 
popper László, és 40 éve, 1968-ban vonult 
nyugdíjba – nyomdája államosítása után – 
papírbolti alkalmazottként.
 kiemelkedő műveltsége miatt sokan 
tisztelték. a ki nyer ma? című rádiós zenei 
vetélkedőn tíz alkalommal nyert. teniszben 
magyar bajnok is volt.
 tizenöt évvel ezelőtt – 1993-ban – 

Monor Város Önkormányzatának képvise-
lő-testülete a „Monor díszpolgára” kitünte-
tő címet adományozta számára. a 10 éve 
– 1998-ban, a településünk 600. évforduló-
jára – megjelent Monori krónika is megem-
lékezik róla. Bernula B. Péter ír ott bővebben 
a monori popper nyomda történetéről és 
kiadványairól (amikből például soltész pé-
ter többet meg is őrzött).
 az 1949 végén államosított popper 
nyomda 1951-ig működött. idén 55 éve,  
hogy teljes berendezését leszerelték, és a 
zrínyi nyomdába szállították. „Laci bácsi” 
pedig, ahogy sokan nevezték, 2001 nyarán 
magányosan halt meg.
 Falu tamás azt írja, hogy: „iskolapadok-
ban I új palánták nőnek, I elfödik a múltat, I 
mint egy virágszőnyeg.” Ha ma egy fiatal el-
sétál a Monor és Vidéke takarékszövetkezet 
modern épülete előtt, valószínűleg nem is 
sejti, hogy milyen példaadó, tiszteletre mél-
tó ipari-szellemi tevékenység folyt évtize-
dekig azon a helyen.
 jó lenne, ha a lokálpatrióta megtartó 
emlékezet segítene ebben.

Bolcsó Gusztáv

„A ház... I ha összeomlik, gyom virít alóla, I s nem sejti senki róla, I hogy 
otthonunk volt-e vagy állat óla.” Kosztolányi Dezső versének ezek a 
szavai juthatnak eszébe annak, aki tanúja lehetett a Monor és Vidéke 
Takarékszövetkezet helyén álló épületegyüttes lebontásának, és 
megmaradt helye, alapjai huzamos ideig tartó árválkodásának.

találgathatták, hogy mi lehetett a funciója 
például annak az erős beton téglalapnak, 
ami masszívan egyben maradt, még a mar-
kológépek alapos munkavégzése után is. 
kevesen tudhatták – jórészt csak az idősebb 
monoriak közül néhányan –, hogy az bizony 
az egykor oly híres-neves popper nyomda 
nehéz gépeit tartotta.
 Popper Ernő – nyomdaalapító – 1907-ben 
indított vállalkozását 1917-ben a Hitelbank, 
1936-ban pedig a volt korona szálló megvá-
sárolt épületébe helyezte át. Ennek az udva-
ri részében kapott helyet a nyomda. Popper 
Ernő és László – tudatos önképzésük során – 
tapasztalatokat szerzett a kor híres, igényes 
békéscsabai műhelyében, a tevan nyomdá-
ban is.
 amikor 1944 nyarán popper Ernőt és 
majdnem egész családját elvitték ausch-
witzba – ahonnan már nem térhettek haza 
–, leállt a nyomda. Fia – popper László – 1945 
nyarán tudott hazajutni a bori táborból, és a 
következő évben már korszerű szedőgépet 
is be tudott szerezni a legendás családi ha-
gyományok folytatásához.
 a monoriak ugyanis a hivatalos iratok, 
mindennapi aprónyomtatványok és saj-
tótermékek szinte mindegyikét a popper 
nyomdából szerezhették be. De olyan or-
szágos hírű szerzők könyveit is nyomtatták 
itt, mint Kassák Lajos, Zelk Zoltán, Veres Pé-
ter, Szabó Dezső, vagy Féja Géza (és állítólag 
Radnóti Miklós) köteteit. a fővárosi kiadókkal 
való kapcsolatkiépítés után külföldi szerzők 
művei is kikerültek innen. a világirodalom 
ismert alkotásai közül például John Knitt Via 
Mala című regényét 6 kiadásban készítet-
te el például ez a nyomda, de kinyomtatták 
Sommerset Maugham két regényét is.
 nagy öröm Monor jelenlegi polgárai 

Nyílászárók gyártása Monoron
Portalu Kft. Monor, Péteri úti major

 Alumínium és műnyag ajtók és ablakok
 Üvegfalak, télikertek gyártása és szerelése
 Helyszíni felméréssel, rövid határidővel

 Közvetlenül 

a gyártótól!

Teljes körű 
hitelügyintézés!
Tel.: 06-30-544-3817
          06-29-412-871 (műhely)

Szekcionált garázskapuk 
gyártása, szerelése.

Nyíló-, toló-, úszókapuk 
automatizálása 
és kivitelezése.

Képeslap: Koronaszálló és Hitelbank, a későbbi 
Popper üzletháza

A Monor és Vidéke Takarékszövetkezet új épülete

A
 s

ze
rz

ő 
fe

lv
ét

el
ei



Monori Strázsa

Kö
zö

ss
ég

 2008. október 1. 11

ház állt rendelkezésre. a rendezvény egész 
ideje alatt különböző egészségügyi szűré-
sek elvégzésére is volt lehetőség, a nap fő-
szereplője mégis az anyatejes táplálás volt.
 Minden szülő számára nagyon fontos, 
hogy megértse az anyatejes táplálás Vi-
lágnapjának üzenetét. az anyatej a babák 
legfontosabb, legtökéletesebb tápláléka, 
mert mindent megfelelő mennyiségben 
és arányban tartalmaz. a kizárólag anyatej-
jel táplált csecsemő egy egész életen át él-
vezi a tej nyújtotta előnyöket. a szoptatás 
elősegíti a csecsemő kiegyensúlyozott tes-
ti, szellemi és lelki fejlődését és a különféle 
betegségekkel szembeni ellenálló képes-
ségét. a szoptatott csecsemők körében ki-
sebb az elhízás valószínűsége, az anyagtej 
védelmet nyújt az allergiás megbetegedé-
sekkel szemben, kedvezően befolyásolja 
az értelmi képesség fejlődését és nem el-
hanyagolható a fognövekedés, valamint a 
beszédfejlődés alakulásában sem.
 a szopás a csecsemő alapvető lélekta-
ni szükséglete is, hiszen az ölelés, az anyai 
hang, a bőrkontaktus a biztonságot jelenti 
számára. a szoptatás sikeressége részben a 
megfelelő és idejében történő felkészítés-
től is függ. a védőnők egyik fontos feladata 
a szakszerű segítségnyújtás, a tájékoztatás, 
a támogatás, bíztatás. 
 a szoptatás az anyaság legszebb, leg-
meghittebb tevékenysége!

Nagy Renáta

Egyre több csecsemő hal meg szerte a vilá-
gon azért, mert nem jut anyatejhez. Ezért 
indította el az Egészségügyi Világszervezet 
és az UniCEF átfogó programját a csecse-
mők egészséges táplálása érdekében.
 a kezdeményezéshez csatlakoztak a 
monori védőnők is, akik évek óta lelkes szer-
vezői a napnak. ahogyan az elmúlt eszten-
dőben, idén is a jászai Mari általános iskola 
adott otthont a rendezvénynek. Minden-
kinek érdemes volt ellátogatni a helyszín-
re, hiszen a babák és mamák egyaránt jól 
szervezett programokon vehettek részt. a 
városvezetés részéről dr. Babinszki György 
alpolgármester és Sinkovicz László képvise-

lő, szakmai berkekből pedig Molnárné Virág 
Erika védőnő és  dr. Erdei Krisztina helyettes 
tisztifőorvos nyitotta meg a rendezvényt. 
a nap hangulatához kitűnően illett Istók 
Csenge mesemondása, aki előadói képes-
ségével már sokadszor vívta ki a monori kö-
zönség elismerését. az érdeklődők előadá-
sok keretében bővíthették ismereteiket az 
intimtorna, a homeopátia, az anyatej és a 
testvérféltékenység témakörében. termé-
szetesen a szervezők a kicsikre is gondol-
tak. Gudra Gáborné kistérségi vezető védő-
nő a babamasszázs rejtelmeibe vezette be 
a vállalkozó kedvű mamákat és babáikat, a 
nagyobb gyerekek számára pedig játszó-

DR. KÉRI ÜGYVÉDI IRODA
2200 Monor, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.

Félfogadás: kedden 9-től 14 óráig
                       csütörtökön 14-től 18 óráig,
            illetve telefonon történő 
              egyeztetés szerint.

MEGNYITOTTAM 
Ügyvédi irodámat

Elérhetőség:
  Telefon/fax: 
    29-412-242
  Mobiltelefon: 
    30-9316-242
  Email: 
    keria@monornet.hu
Dr. Kéri András ügyvéd

jövő nemzedékAnyAtEjEs vILágnAP
Minden évben augusztus elsején tartják az Anyatejes Táplálás 
Világnapját, más néven a szoptatás világnapját.
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SZEMÜVEGKERETEK

20-30%-OS
 KEDVEZMÉNNYEL.

AJÁNDÉK SZEMÜVEG-
TOKOK ÉS TÖRLŐK
Fizetési lehetőség bank- és 

egészségpénztár-kártyával is.

Nyitva tartás
H-P: 830 30-12-ig

INGYENES 
LÁTÁSELLENŐRZÉS A 

KISS
OPTIKÁBAN!

Monor, Városi piac 14.
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 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

Elektrokom számítástechnikai szaküzlet

 

• szakszerviz helyszíni  
      kiszállással
• Új konfigurációk  össze-   
      állítása igény szerint  
• Számítástechnikai 
      kiegészítők

BENQ TFT/LCD monitor:        36.450 Ft
Gigabyte Radeon HD 
2400XT 256 MB videok.:       15.900 Ft
Kingston pendrive 1 GB:         1.350 Ft
                     4 GB:          2.890 Ft
                     8 GB:          4.990 Ft

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

GLS-csomagfelvevőhely - utánvéttel is!

kirekesztődnek a társadalomból, nincs 
módjuk elsajátítani a megfelelő ismerete-
ket”. De az itteni felnőttek közt sem sok-
kal jobb a kép. nem egy olyan ember él itt, 
aki semmilyen iskolai végzettséggel nem 
rendelkezik. nem tud sem írni, sem olvas-
ni. Így pedig munkát találni szinte lehetet-
lenség. a nyomor és a kilátástalanság te-
hát újra termeli önmagát.
 Ezen a meglehetősen kedvezőtlen hely-
zeten kíván segíteni a Magyar Máltai szere-
tetszolgálat, amely 2004-ben kapcsolódott 
be a monori tabánban élők megmentését 
célzó munkába. Mindez egy segélykéréssel 
kezdődött: karácsony előtt egy asszony fel-
kereste a családsegítő központot, és tűzifát 
kért. Fázott, lévén hogy hideg szelek fújtak 
akkortájt. a családsegítő központ ezután 
vette fel a kapcsolatot a máltaiakkal. nem 
sokkal később a Magyar Máltai szeretet-
szolgálat, a városi családsegítő központ és 
a Cigány kisebbségi Önkormányzat együtt-
működési megállapodást kötött egymással. 
a közös munka első lépéseként – de még 
2004-ben – három cirkuszi lakókocsiban 
élő család úgynevezett mobil krízislakásba 
költözhetett a máltaiaknak köszönhetően. 
a szeretetszolgálat ezt követően két mo-
bil szaniter-konténert is hozott, amely a te-
lepen élők számára tisztálkodási lehetősé-
get biztosított. külön a férfiaknak és külön 
a nőknek. a konténerekben még automata 
mosógépek is voltak. 
 a 2005-ös esztendőben a szeretetszol-
gálat a szociális munkára helyezte a hang-
súlyt. Ekkor érkezett a tabánba a friss dip-
lomás szociológus-történelemtanár, Kiss 
Dávid, aki a romák felemelkedését szolgá-
ló munkát élethivatásnak tekinti. amikor 
az okokról kérdeztük, lapunknak csak eny-
nyit mondott: „segíteni szeretnék az embe-
reken”. Dávid szociális munkás, a szeretet-
szolgálat egyik élharcosa. a Magyar Máltai 
szeretetszolgálat tabáni programját egy 
többlépcsős koncepcióként jellemezte, 
amelynek az első lépcsőjét a szociális mun-
kára építő integrációnak, az úgynevezett 
jelenlét-programnak nevezte. Ez azt jelen-
ti, hogy két szociális munkás folyamatosan 

a telepen dolgozik, és az ottani családo-
kat a szociális munka eszköztárával segí-
ti. a program második lépcsője a lakhatási 
integráció, amely a putrik és az illegálisan 
épült kunyhók felszámolását szolgálja. Mint 
kiss Dávid fogalmazott: „akik a személyes 
életvitelükkel bebizonyították, méltók arra, 
hogy a szeretetszolgálat közreműködésé-
vel elfogadható nívójú lakásokba költözze-
nek, azok számára minden segítséget meg-
adunk. ily módon 10-12 család költözött el 
a telepről”. a program harmadik lépcsőfoka 
a gyermekekre fókuszál. Ennek keretében a 
szeretetszolgálat 2005-ben közösségi fog-

lalkoztató házat épített, amit a tabánban 
egyszerűen csak hangárnak hívnak. itt 
2007 óta a jézus szíve kistestvérek két apá-
cájának köszönhetően játszóház működik. 
amikor kiss Dávidtól azt kérdeztük, az ed-
digi munkája közül mire a legbüszkébb, azt 
válaszolta, hogy a tabáni romák mosolyá-
ra és szeretetére. természetesen az önkor-
mányzat is sokat tesz azért, hogy enyhít-
sen az itt élők nyomorán. 2006-ban például 
uniós forrásból kőfürdőt épített, amely ki-
váltotta a szeretetszolgálat által telepített 
szaniter-konténereket.  

Jezsó Ákos

Gyerekek a Tabánban Lakókocsi és egyéb építmények

Énekes mesemondó délután a hangárban Költözés a szeretetszolgálat segítségével

Krízisházak Gyöngyfűzés a tabáni gyerekeknek

Folytatás az első oldalról
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szeretnék hozzáfűzni egy-két gondolatot a 
Monori strázsa augusztusi számában meg-
jelent Kilenc csavar miatt? című cikkhez. Mint 
a Monori polgárőr Egyesület vezetőségi tag-
ja és szolgálatvezetője, megdöbbenéssel ol-
vastam a cikk azon részét, amelyben szerző 
arra utal, hogy a hegyen lévő kilátótoronynál 
van ugyan egy  tábla, hogy: „A Polgárőrség 
által fokozottan felügyelt terület”, de mégis el-
lopták a csavarokat. Emiatt gondolom úgy, 
hogy sokan még 17 év után sem tudják, mi a 
polgárőrség feladata. 
 Maga a szervezet nem rendőrség, nem 
őrző-védő szolgálat, hanem önszervező-
désből létrejött bűnmegelőzési szervezet, 
amelynek tagjai, család, munka és tanulás 
mellett anyagi ellenszolgáltatás nélkül vég-
zik a munkájukat, hogy más eközben biz-
tonságosabb körülmények közt érezhesse 
magát. sajnálatos módon ebben a szép szá-
mú városban csak 34 személy vállalja fel ezt 
a nem túl hálás feladatot! Ekkora létszám-
mal és egy gépjárművel igen nehéz min-
denhol egyszerre ott lenni. Mi érdekünk 
is az, hogy meg kell tenni mindent közö-
sen értékeinkért, s épp ezért vállalta a pol-
gárőrség azt, hogy fokozottan ellenőrzi (s 
nem 24 órában őrzi!) a kilátót, s annak kör-
nyékét. Ez azt jelenti: a szolgálatok alatt sű-
rűbben járőrözik azon a területen az adott 

szolgálat. sajnos a munkánkat statisztikai 
adatokkal nem lehet mérni, mert nem bű-
nözőket fogunk el, s nem más jogsértőkkel 
szemben lépünk fel, (bár erre is volt, és van 
is már jó néhány eset) hanem járőrözünk a 
városunk és annak környékén. Lehet, hogy 
a csavarlopás idején is valakinek (a kilátótól 
jóval távolabb eső részen) a vagyonát sike-
rült megóvni azzal, hogy a háza vagy utcája 
környékén járőröztünk. Mióta vállaltuk a fo-
kozottabb ellenőrzést, ténylegesen sűrűb-
ben megyünk fel a kilátóhoz. Lehet, hogy-
ha ezt nem tettük volna már nem kilenc 
csavar hiányozna, hanem jóval több. 
 sajnos az évi közel  kétezer órában vég-
zett önkéntes munkáért köszönetet szin-
te soha sem kapunk (tisztelet a kivételnek), 
ezért esik rosszul, ha érdemtelenül bírálják 
munkánkat. Mi továbbra is vállaljuk: a lehe-
tőségeinkhez képest megpróbáljuk a közös 
értékeket megóvni, és szolgálatainkkal a la-
kosság biztonságérzetét fokozni. Egyetértek 
a cikk írójával abban, hogy a közös értékeink 
védelméért mindent meg kell tennünk. raj-
tunk keresztül is segíthet ebben bárki azzal, 
hogy beáll egyesületünk tagjai közé, ez által 
többen lennénk, és így nagyobb odafigye-
lést  kaphatnának ezek az értékek.

Nagy Zoltán szolgálatvezető
Monori Polgárőr Egyesület

Új és használt számítógépek 
szervizelése és értékesítése

    Pentium 5-ös számítógép
             46 000 Ft-tól
ÚJ! MON-COMP Bt.

Monor, Virág u. 10.
Telefon: 06-29/417-512

Budapest Bank áruhitellel is!
sodexho utalványokat elfogadunk!

Tonerek, festékkazetták töltése

MEMO HOBBI ÁllaTElEdEl
és FElsZERElés sZaKÜZlET

Akciós hét október 13-tól 18-ig!
Szeretettel várjuk vásárlóinkat az immár második alkalommal 

megrendezésre kerülő Vásárlók hetére! Egész héten akciós árakkal, 
valamint minden 2000 forintos vásárlás mellé tombolával, szombaton 

pedig egyéb meglepetésekkel kedveskedünk partnereinknek.

A hét záróeseményeként október 18-án, szombaton 14 órakor tartjuk 
a tombolasorsolást, sok-sok nyereménnyel. A fődíj egy DVD-lejátszó. 

Érdemes előbb érkezni! A nasiról mi gondoskodunk!

Egyévesek lettünk!

MEMO-FOOD Kft. 
Tel./fax: 29/411-050

Nyitva tartás: 
Hétfő–Péntek: 730–1900 

Szombat: 730–1400   

Monor, ady Endre út 47-49.

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM

Előző számunkban megjelent „TUDOK 
Monoron” című cikkünk utolsó monda-
tának idézetéből kimaradt egy szó. az 
idézet helyesen, Szókratész szavaival: „A 
nemtudás tudása a tudás kezdete”.

hibaigazításVisszajelzésnEM A PoLgáRŐRség FELADAtA

Márkatermékeink: 
Triumph fehérneműk és hálóruházat, 

J. Press zoknik, pizsamák, Ted Lapidus ingek, 
zoknik, pulóverek, pizsamák, Billerbeck és Naturtex 

paplanok és párnák, antiallergén termékek.

 októberben 

50%-os 
szőnyegvásár!

A Forrás Áruház ruházati osztályának kínálatából

Megújult a függönyválasztékunk!
Zsakard, voile és organza függönyök kedvező áron.
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pest megye, valamint Monor város önkor-
mányzatának anyagi hozzájárulásából és 
szakképzési forrásokból megszületett a 
pénzügyi fedezet, elfogadták az illetékesek 
az építési tervet, és előrehaladott stádium-
ban van a közbeszerzési pályázat elbírálá-
sának folyamata is.
 a tárgyi feltételek várható javulása mel-
lett legalább ennyire jó hír a személyi ál-
lomány biztató változása. Egészségügyi 
okból meg kellett válnia a testületnek két 
olyan tanárnőtől, akik hosszú évtizedek óta 
növelték a gimnázium jó hírnevét. Hárman 
más munkahelyet választottak. Üdvözölhe-
tünk viszont hét fiatal, szimpatikus új peda-
gógust, akik képesnek látszanak a szép ha-
gyományok folytatására.
 És hogy lesz-e majd elegendő új diák? a 
fiatal tanárnők közül jelenleg tízen(!) gon-
dozzák otthon kisbabájukat vagy várnak 
világra jöttére. közülük hárman úgy dön-
töttek, hogy csak második gyermekük 
megszületése után térnek vissza, és volt, 
aki a harmadiknak örülhetett. Ha arra gon-
dolunk, hogy nyáron is volt a testületben, 
aki házasságot kötött, és a közeljövőben 
még több is várható, akkor talán nem kell 
aggódnunk...
 a tanulóknak is biztosított olyan lehető-
ségeket nyáron a jaG, amivel maradandó 
élményekkel töltődhettek fel.
 nem sok iskolában hallhatunk annyi pe-
dagógusról, akik nyáron is hajlandók elő-
nyös kirándulásokat szervezni diákjaik 
részére, mint a monori gimnáziumban, im-
már –  hagyományosan – külföldre is. sok 
család anyagi lehetősége szűkült az utób-
bi időben, így javarészt szomszédos, illetve 
közeli országokba szerveződtek a túrák.
az országos amatőr diákolimpia kosárlab-
da bajnokcsapatának tagjait a Magas-tát-
rába vitte edzőjük. a szurdokok megmá-
szása, az 5-600 méteres szintkülönbségek 
leküzdése, a tutajozás sportteljesítmény-
nek sem volt utolsó. Ennél csak a hangu-
lat volt emelkedettebb. a sikercsapat tagjai 
ennél jobb búcsúvételt el sem tudtak vol-
na képzelni.
 a 10.C és a 10.G osztály – egymástól füg-

körösfő, kolozsvár, Házsongárd, Marosvá-
sárhely, parajd, szováta, székelyudvarhely, 
tusnádfürdő, Farkaslaka, Hargitafürdő, 
Bálványos, kézdivásárhely, Csomakőrös, 
zágon, Csíksomlyó, Gyimesbükk, korond és 
torockó szavak számukra most már sokkal 
többet jelentenek majd a térképen megta-
lálható helységneveknél; történelmi, föld-
rajzi és irodalmi szempontból különösen.
a 12.G-sek Lengyelországban jártak. árva 
várától krakkón át – a wieliczkai sóbányát 
és az auschwitzi emlékhelyet is megláto-
gatva – zakopanén keresztül a Mikszáth ál-
tal is megörökített nedec váráig jutottak. 
Ők is sok mindent megismerve a történel-
mi Magyarország múltjából, értékeiből.

E nyáron legmesszebbre a spanyolország-
ba utazók jutottak el. odafelé szórakoz-
hattak a milánói Gardalandban, megis-
merhették Montseny nemzeti parkját és 
fürödhettek Costa Brava több szép strand-
ján is. Láthatták Barcelona nevezetességeit, 
valamint Montserrat híres kolostorát, a visz-
szaúton pedig Cannes, Monaco, Genova és 
Verona szépségeire is rácsodálkozhattak.
 a kimondottan nyelvtanulási szán-
dékú foglalkozások közül jól sikerült a 
pest Megyei Önkormányzat által szerve-
zett fonyódi tábor. ott 15 jaG-os tanu-
ló ugyanennyi német diákkal ismerke-
dett, barátkozott össze, miközben sokszínű 
játékos-vetélkedős-kulturális programok 
keretében fejleszthette nyelvi készségeit, 
a Balaton környéki nevezetességek megis-
merése mellett.
 augusztus végén folytatódott a kapcso-
lat, amit osztrák területen ápol a monori 
gimnázium.
 alsó-ausztria déli csücskén – a délelőtti 
nyelvoktatás mellett – sok hasznosat tanul-
tak a síoktató-túravezető-barlangász há-
zigazdától, miközben például felvonóztak, 
hajókáztak is. többek között látták Bécs 
belvárosát, és elzarándokoltak Mariazellbe. 
ami pedig a legfontosabb: az ottani anya-
nyelvi tanárok meg voltak elégedve diákja-
ink német nyelvtudásával.
 Egyébként öt éve tart az a nyelvi csere-
program, amit egy stuttgart melletti német 
iskolával sikerült kialakítani. Ők szeptember 
21-től egy hétig voltak a jaG vendégeként 
Magyarországon, melyet a monoriak októ-
ber 19-től viszonozzák.
 Mindemellett a tantestület is szeretett 
volna megújulni és feltöltődni a vakáció 
alatt. tagjai ezért is határoztak el egy kö-
zös kirándulást a tanévkezdés előtt. Miután 
Balatonszárszón tisztelegtek józsef attila 
emléke előtt, és a boglári szálláson jó han-
gulatban sikerült ismerkedniük az új kol-
légákkal is, végül szigliget, Badacsony és 
tihany szépségeinek közös emlékeivel tér-
hettek haza. Mindezek segítségével talán 
könnyebb lesz megbirkózni az új tanév lát-
ható és várható nehézségeivel.

B. G.

PARKETTA • BURKOLAT
SZÖNYEG • PARAFA
  Monor, ady E. u. 58.

tel/Fax: 29/416-872
Mobil: 30/332-1801

ŐsZI akcIó!
   LamInáLT padló: 8 mm vastag, 10 év garancia.

 2290 Ft/m2 helyett: 1490 Ft/m2-től*
ajándék: alátét PE fólia és szegélyléc 100 Ft/m kedvezménnyel

Újdonság! FLEXIBILIS fagyálló burkolókövek
3-4 mm vastagságban, bevezető áron: 3590 Ft/m2-től

*kék juhar dekor, amíg a készlet tart!

Folytatás az első oldalról getlenül, de – hasonló területet járt be. Ba-
lassi szülőhelyétől (zólyomtól) Lőcsén, a 
híres történelmi bányavárosokon át (ahol 
például károly róbert verette híres pénzér-
méit), több szepességi helységben is jártak, 
miközben vízeséstől jégbarlangig sok ter-
mészeti szépségben is gyönyörködhettek.
júniusban ismét volt hagyományos er-
délyi túra is. a nagyvárad, királyhágó, 

A gimnázium régen...

... és mostanában.
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Elnyerte a zsűri döntése alapján a 2008. évi 
Magyar termék nagydíj országos pályáza-
tán az automatikus mozgáskorlátozottak 
által is használható köztéri illemhely ter-
mékével a B&k szolgáltató és kereskedel-
mi kft. a Magyar termék nagydíj kitünte-
tő címet. az ünnepélyes díjátadásra a sajtó 
nyilvánossága előtt a parlament épületé-
ben szeptember 3-án került sor. 
 – Hosszú és kitartó fejlesztési munka 
eredménye a most elnyert díj – mondta 
kugel György, a cég vezetője. – nyilvános 
illemhelyeink már most is megtalálhatók 
a hazai nagyvárosokban, valamint a belső 
szaniter berendezéseket és az intelligens 

épületvezérlési rendszert  illetően a hazai 
autópályák parkolóiban lévő pihenő házak 
nagy részében is.
 a díjazott illemhelyek kifejlesztésére 
egy európai uniós pályázat elnyerése kap-
csán nyílt lehetőség. a Moholy nagy Mű-
vészeti Egyetem Formatervezési tanszé-
kével kötött együttműködés alapján a cég 
fejlesztő gárdája tervezte meg és gyártot-
ta le az utcabútor kategóriába tartozó ter-
mékeket. 
 – Bízunk abban, hogy a díj elnyerése 
meggyőzi a hazai és európai városok ve-
zetőit, hogy a mi termékünket válassza – 
hangsúlyozta a vezető.  

kitűntetés

MAgyAR tERMék  
nAgyDíj MonoRon Értesítjük a lakosságot, hogy a Monor 

4-es számú főút és a 46102 jelű út cso-
mópontjának (4-es főút–kistói út–Csévi 
út kereszteződése) körforgalmú csomó-
ponttá történő átépítésének kivitelezé-
se még ebben az évben befejeződik. a 
közbeszerzési pályázaton a kivitelezé-
si munkákat a swietelsky Magyarország 
kft. nyerte el.
 a munkaterület átadás-átvétele 2008. 
szeptember 19-én megtörtént. a mun-
kálatok várható kezdési időpontja: szep-
tember 24., várható befejezése: 2008. 
november 30. Ezen időszak alatt útlezá-
rások lesznek. Ennek ellenére a busz-, és 
a járműforgalom közlekedése forgalom-
tereléssel megoldott lesz. 
 a közlekedési rend változásáról a ki-
helyezett táblák és a Volánbusz zrt. ad 
részletes tájékoztatást. a közvetlen kör-
nyezetben a lakosságot szórólap formá-
jában is kiértesítjük, melyen kollégáink 
elérhetősége is szerepel. kérdéseikkel 
forduljanak hozzájuk bizalommal!
 az esetlegesen felmerülő kellemet-
lenségekért előre is szíves elnézésüket 
kérjük!

Swietelsky Magyarország Kft.

még az idéN befejezik a muNkát

születésének 100. évfordulója alkalmából 
a Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesü-
let és a Monorért Baráti kör gondozásá-
ban könyvet szeretnénk megjelentetni, 
mely válogatást tartalmaz az 1985-ben el-
hunyt monori néprajzkutató legfontosabb 
– tudományos folyóiratokban és helyi új-
ságokban megjelent – írásaiból, legérde-

kesebb – kéziratokban fellelhető – gyűjté-
seiből, és bemutatja a szerző munkásságát. 
 Ezúton kérünk mindenkit, akinek van-
nak ismeretei, személyes emlékei Borzsák 
Endréről, ossza meg velünk! Várjuk hívását 
a következő szerkesztői telefonszámokon: 
06-29-410-829, vagy 06-20-475-5904, vagy 
06-30-476-9569. 

BoRzsák EnDRE 1909-2009
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lokkal. ahogy végignéztem a társaságot, 
egyből megkérdeztem, jól meggondolták, 
hogy mire vállalkoznak. Harsányan, kórus-
ban kiabálták az igent. na jó, gondoltam 
magamban, az első alkalommal jól meg-
mozgatom a csapatot, és elmegy a kedvük 
a tánctól talán örökre. De nem így történt!
 az első foglalkozáson tízen a máso-
dikon már tizenketten voltak, két táncos 
pestről járt le. nagy  lelkesedéssel tanul-
ták az első táncot. Öröm volt látni, mikor 
– ahogy mondták – „ráharaptak” a tánclé-
pésekre, a tánc ritmusára, alig akarták ab-
bahagyni a próbákat. sőt mi több, otthon 
főzés közben is gyakoroltak. közben válto-
zott a nyugdíjasklub vezetése. Jónás Gyu-
la, az új klubelnök felkarolta a csapatot, 
rövid időn belül a krisztomax 2000 kft.-n 
keresztül szponzort szerzett számunkra. 
Ekkor készült el az első fellépő kékfestő ru-
hánk, melyet Tímár Sándor: Bagi karikázó-
jával avattunk fel a jaG tánccsoportjának 
ötéves évfordulóján. Ezzel tisztelegtünk a 
fiatalok előtt és most ezt viszonozta a strá-
zsák néptáncegyüttes a 10 éves évfordu-
lónkon.
 Ezután egyre több fellépés következett 
nem csak helyben, hanem megyeszerte is. 
az így szerzett ismeretségek segítségével 
bejártuk a megyét. Mikor megválasztottak 

a megyei nyugdíjas szövetség elnökének, 
az új kapcsolatok révén szinte az egész or-
szágot bejártuk. Újabb  táncokat tanul-
tunk, s a playback segítségével operett-
parádéval álltunk a közönség elé osztatlan 
sikert aratva. Betanultuk többek között a 
marosvásárhelyi népi együttes vezetőjé-
nek koreográfiája alapján a Magyalapádi 
körtáncot, melyet már a lila bársonymintás 
új ruhában adtunk elő. sikerszámaink közé 
tartozott a mazsorett is, mely lendületével 
a fiatalokat utánozta inkább, mint az eb-
ben a korban látható „mamorett” előadás-
módot. 
 az Őszirózsák már régóta óhajtották, 
hogy tanuljunk be cigánytáncot is. Én 
egyáltalában nem akartam, mert attól tar-
tottam, hogy nem bírják erővel. Mikor a 
rendezvényeken láttuk a koreográfia nél-
küli cigánytáncok érdemtelen sikerét, be-
adtam a derekam – ehhez hozzásegített 
Bakos Józsefné is, a szivárvány nyugdíjas 
klub új elnöke -  és ekkor tanultuk meg a 
legnagyobb sikerünket hozó sátoros ci-
gánytáncot.
 Ez a produkciónk országos hírnevet ho-
zott, mert akárhova megyünk, a cigány-
táncot mindig kérik. amikor meglátják a 
sátort, már üdvrivalgás és vastaps kíséri a 
bevonulást és az egész produkciót. 
 az utoljára betanult táncunk Tímár 
Sándor lírai jellegű szlavóniai karikázója, 
melynek magas színvonala méltó 10 éves 
múltunkhoz,  és szakmai berkekben is elis-
merésre talál. 
 10 év alatt az itthoni szerepléseinken 
túl közel 150 fellépésünk volt. Ez annak is 

Kerekiné és csapata azt mondta, hogy mi 
is igyekszünk „szívvel-lélekkel” fogadni a 
vendégeket, főleg a százhalombattaiakat, 
mert mi is élveztük tavaly az ő vendégsze-
retetüket. a vendégváráshoz besegített 
a panning-pékség és a pékmester(lila)-
pékség is, ezúton is hálásan köszönjük. 
százhalombattáról és isaszegről külön au-
tóbusszal jöttek a vendégek. több, mint 
kétórás műsorral köszöntötték a jubiláló 
tánccsoportot a strázsák táncegyüttes, a 
Monori Dalkör, valamint Úri, isaszeg, Üllő, 
nyáregyháza és Budapest nyugdíjas kul-
túrcsoportjai. a műsort a „Szeressük egy-
mást gyerekek” kezdetű dal közös ének-
lésével fejezték be. Ezután Petrik Sándor 
biztosította zenéjével a nyugdíjasoknak a 
jó hangulatot, és táncra perdülve késő es-
tig mindenki jól érezte magát. 
 nos, ez volt az ünneplés, nézzük, ho-
gyan is kezdődött és hogyan jutott ez a 
csoport idáig!
 Egy civil szervezet életében fontos 
mérföldkő a 10 éves együttlét, főleg, ha 
ezt egy nyugdíjas tánccsoport mondhatja 
el magáról
 annak idején Juhászné Bokros Mari-
ka meghívott, hogy menjek el Bonyhá-
di Karcsi barátom nyugdíjasklubjának ösz-
szejövetelére, mert szeretnének velem 
beszélni. Megmondom őszintén, először 
csodálkozva fogadtam a meghívást, mert 
ugyan mit akarnak egy állatorvossal ezek 
a nyugdíjasok. Majd leestem a székről, 
alig kaptam levegőt, amikor közölték ve-
lem, hogy tánccsoportot szeretnének ala-
kítani: tudják, hogy van hozzá végzettsé-
gem, mert az egyiknek nyáregyházán, a 
másiknak meg a helyi gimnáziumban taní-
tottam szalagavatóra az unokáját. kértek, 
hogy foglakozzam velük is, ne csak a fiata-

klubélet

10 évEs MonoR ELsŐ nyugDíjAs 
tánccsoPoRtjA, Az ŐszIRÓzsák
Szeptember 6-án, telt házzal ünnepeltek a Művelődési Házban. 
A vendégek méltó fogadására nagy lelkesedéssel készültek az 
Őszirózsákkal együtt a Szivárvány és az Idősek Klubja tagjai is. 

Könyvesbolt

Nyitva: hétfő: 8–18 • kedd–péntek: 8–19 • szombat: 7–18 • vasárnap: 830–13

megújuló
árukészlettel! Monor, Bajcsy Zs. u. 4.

Tel.: (06-29) 413-724

Minden 
héten

IRISZ

OPTIKA

LátszERész üzLEt
Az EgészségHázBAn

2200 Monor, Balassi B. u. 1. I em. 105.
tel.: 06-30-961-9706

Nyitva: H–P: 8.15–17.00

Irodai munkához való lencsék 20%*,
szemüvegkeretek 15,2% 

árengedménnyel kaphatók!
*A lencseakció október 1- 31-ig tart.AKCIÓ!

Nézzen be, érdemes!
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volt köszönhető, hogy Laza István, a mű-
velődési ház igazgatója abban az időben 
anyagilag is segítségünkre volt. Ezúton  is 
köszönjük.
 a teljesség igénye nélkül nézzük meg, 
hogy merre jártunk a megyében, az or-
szágban, hová vitték az Őszirózsák Monor 
hírnevét. a megyében a következő helye-
ken voltunk: Budaörs, Gyál, tápiószecső, 
nyáregyháza, Ceglédbercel, tápiószele, 
Gödöllő, Valkó, Göd, isaszeg, Csévharaszt, 
Felsőfarkasd, Gyömrő, szigethalom, 
Újhartyán, nagymaros, százhalombatta, 
surány. Budapesten felléptünk az orczy-
kertben, a semmelweis orvostudomá-
nyi Egyetemen, a Batthyányi-strattmann 
idősek akadémiáján, a Fasori Evangélikus 
Gimnáziumban, a Megyeházán, a Margit-
szigeten, a Fészek klubban és még több 
kerületi művelődési központban. az or-
szágot járva megfordultunk szolnokon, 
kabán, székesfehérváron, Debrecenben, 

pécsett, tiszafüreden, Cserkeszölősön, 
Csopakon. némely helyen többször is vol-
tunk, például Debrecenben két alkalom-
mal az aranybika szálló Bartók-termében, 
a Hajdú-Bihar megyei idősek Világnapja 
gálaműsorán mindkét alkalommal mi ad-
tuk a záró számát. 
 kabán is kétszer voltunk, az egyik al-
kalommal a Debreceni televízió, a máso-
dik alkalommal pedig mi vittük a M2 stáb-
ját, akik félórás műsort készítettek rólunk 
az ottani szüreti mulatságon. Ezt a műsort 
már kétszer is vetítették. Ezen kívül a Duna 
tV is készített velünk riportot. De a csúcs 
talán az volt, mikor az egyik vidéki fellé-
pés alkalmával megkeresett bennünket a 
M1 egyik munkatársa, és felkért, hogy mu-
tassuk be ott is a cigánytáncot. Műsorunk-
ból csak egy részt kértek volna, de a pró-
bafelvételkor a rendező, mikor meglátta a 
csapatot,  azt mondta: „Ezek nem totyogós 
öregek, hanem fiatalos lendülettel mozgó 
nyugdíjasok, az egész számot kérem és ezzel 
fejezzük be a műsort!” Úgy is lett….
 az alakulás óta a csoportból többen ki-
váltak, de mindig megfelelő személy lé-
pett a helyükre, így hiányukat nem annyi-
ra éreztük.
 a 10 éves Őszirózsák tagjai: vezetőjük 
Bakos Józsefné, Rózsika, művészeti veze-
tő dr. Dudás Jenő. a csoport alapító tagjai 
közül: Bőti Elekné,  Jónás Gyuláné, Kovács 
Lászlóné, Szabó Istvánné. később csatlakoz-

tak hozzák Bakos József, Farkas Lórántné, 
Fekete Benőné, Görző Gyula, Kiss Józsefné, 
Lajer Benedekné, László Zoltánné, Leéh 
Lászlóné, Nádai Tibor, Nagyné Csengery Ju-
dit.
 az elmúlt 10 évben a táncosok, mint 
láttuk, nagyon sok helyen megfordultak. 
olyan helyekre is eljutottak, ahol még 
nem jártak és egyébként sem jutottak vol-
na oda, ha nincs ez a tánccsoport. nem be-
szélve arról, hogy azelőtt sokan nemhogy 
a színpadon, hanem talán annak a közelé-
be sem voltak, most pedig, ebben a kor-
ban a világot jelentő deszkán sikeres fel-
lépések alkalmával élvezhetik a tapsot, a 
biztatást, a sikert, amely egy életre szóló 
élményt nyújt számukra, színezve hátralé-
vő éveiket. Ez köszönhető annak is, hogy 
a közös siker érdekében a tánc fokozza az 
összetartozás erejét, s ez minden fellépés 
után az öröm forrása is, ebben a korban 
dupla értékkel bír, szinte fiatalít.
 Várakozáson felüli sikeres 10 év áll mö-
göttünk, reményteljes jelenünk van, de azt 
is tudjuk, hogy a jövőnk már nem ilyen ró-
zsás. Ennek ellenére nem állunk le, legyen 
itt befejezésül szlogenünk:
 Mi már a csúcson túl vagyunk,
  térdet behajlítva lefelé ballagunk. 
 Könnyebb a tarisznya, nehezebb a láb, 
  csak gondolatban gyorsul a tánc. 
 De nekünk nem sietős már...

Dr. Dudás Jenő

Sírkő bemutatókert Monoron,
a 4-es főút 34-es kilométerénél

Kőbe vésve
örökké élünk

gránit sírkövek, 
síremlékek, vázák 
és mécsestartók 

széles szín- 
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HelytörténetA MonoRIAk vIsELt DoLgAI (IX.)

az ősmagyarok fejedelmi, vezérkari udva-
raiban állandó ötvös központok voltak. De 
a vándor ötvösök is megéltek az őket cso-
dáló pásztorok előtt végzett fülönfüggők, 
karperecek, övveretek, szíjvégek készítésé-
ből. tömegesen gyártották a tarsolyleme-
zeket, mellkorongokat. a késő avar (onogur) 
és árpád korának legszebb ötvös terméke a 
nagyszentmiklósi kincs. a kovácsok a hon-
foglalás korában kétfajta nyersvasat hasz-
náltak: a bányászott és a legelőn található 
nyersvasat. jelentős vasmennyiségre volt 
szükség a nyilak, kengyelek, zablák, szab-
lyák, lándzsák, tegezvasalások, lóvakarók, 
tüszőcsatok, kések és más vastárgyak ké-
szítéséhez. a kapák, ásóvasalások, ekeva-
sak gyártásához pedig jó szaktudás kellett. 
a kovácsok – ennek birtokában – különösen 
tisztelt személyek voltak, szinte papjai a kö-
zösségnek.
 a Szent István által meghonosított vár-
szerkezet osztályokba sorolta a népet. az 
alsóbb osztályokat képező várnépek, ud-
varnokok, szabadosok és rabszolgák fog-
lalkoztak a földműveléssel és az akkor szük-
séges kézműves mesterséggel. a király által 
behívott idegen papokkal bejött és külön 

letelepedésre csábított olaszok, flandriaiak, 
németek és csehek ismertették meg a ma-
gyarokkal a különféle kézműves mestersé-
geket. a keresztes hadjáratok zarándokai ré-
vén újabb és újabb elemekkel növekszik az 
iparosság. a koraközépkorban a fejedelmi-
királyi szolgáló népek falvai tükrözik a fog-
lalkozások arányait. kovács, 
vasas, verő helynevet ötven-
nyolc falu, csitár vagy csatár 
(régi jelentése pajzskészítő, 
fegyvergyártó) harmincket-
tő, mecsér (kardverő) kettő, 
ötvös helynevet három falu 
viselt. a Xii–XV. században 
tovább bővült a vasas mes-
terség a páncél-, sarkantyú-, 
kard-, üst- és lemezkovács-
készítőkkel. 
 a kovácsolható vas előál-
lításában sokan tevékenykedtek. a bányá-
szok a vasércet a felszínre hozták, a szén-
égetők a fát faszénné égették, a szekeresek 
mindezeket a kohókhoz szállították. ott 
végezték el a vasérc pörkölését és az ol-
vasztást. Ezután a verők, azaz a hámoro-
sok súlyos kalapácsaikkal singvassá idomí-
tották a nyersvasat. a monostorokban vízi 
energiával működtetett gépi kalapácsot is 
használtak. Eleinte szolgaként, később job-
bágyként, majd szabad iparosként tevé-
kenykedtek. a XiV. században már kiforrott 
céh intézmények is voltak. Zsigmond céh-
rendtartásai sorában szerepelnek a ková-
csok, a kocsigyártók, a bognárok szabályai. 
az iparosság a közigazgatásban és a tör-
vénykezésben is szerepet vállalt. különö-
sen a városokban számos főbíró és szená-
tor emelkedett ki az ő soraikból.
 a céhek újra szabályozása 1711-ben, a 
török kiűzése után történt. az országgyűlés 
1715-ben törvényt hozott a céhek visszaélé-
sei ellen. 1723-ban III. Károly király – rendele-
tével – a külföldi kézművesek beköltözteté-

sét kívánta segíteni. Mária terézia 1761-ben 
mintát bocsátott ki az új céhszabályzatok 
elkészítéséhez, előírta a céhlegények felvé-
telének rendjét, a külföldre történő vándor-
lás módozatait.

kovácsmesterség Monoron

a pest–pilis–solt–kiskun vármegye 1728. 
évi regionális összeírás – Monorról szóló 
jegyzékében – a mesterek sorában emlí-
ti Csepregi János kovácsot, aki mesterségé-
ből él. kovácsmester – ezek szerint – a XViii. 

század elején már dolgozott 
Monoron. később, 1765-ben 
Király András a falu kovácsa. 
a műhelyeket, amelyek a 
tűzveszély miatt többnyire a 
falu szélén állottak, a falukö-
zösség tartotta fenn. a ko-
vács az uraságnak s a jobbá-
gyoknak termelőeszközöket 
készített, gazdasági felsze-
reléseket javított, szekere-
ket vasalt, lovakat patkolt. ál-
talában pénzért dolgozott, 

csak az ekevasak, csoroszlyák elkészítésé-
ért, rendszeres élezéséért kapott évenként 
egy véka (25 kg) búzát. többnyire hitelben 
végezte munkáját, a gazdák évenként egy-
szer számoltak el a kováccsal. a szegényeb-
bek ledolgozták tartozásaikat. Felszántot-
ták, művelték a földjét, fuvaroztak neki. 
 a XiX. század második harmadában ti-
zenkét kovács tevékenykedett Monoron: 
Haek Adolf, Kovács Benjámin, Kovács Imre, 
K. Kovács István, K. Kovács Gábor, Kéri Sámu-
el, Nagy Imre, Petrovics Károly, Petrovics La-
jos, Rendek Márton, id. Szelecski István és Var-
ga József. az 1885-ben megalakult Monori 
általános ipartestületnek Kajli Imre kovács-
mester több alkalommal volt elöljárósági 
tagja. 1917 őszén a hadi állapotok miatt köz-
pontilag, kiutalásra kaptak kovácsszenet: 
Funovics, Magócsi, Kovács Gábor, Petrovics, 
Kajli Imre, Ragula Nándor, Rendek Sándor, 
Rendek Imre kovácsok, lakatosok.
 kilenc–tíz éves koromban még én is 
megcsodálhattam a kovácsműhelyben: 
hogyan formálódik a laposvas meggypi-

Kovácsok, bőrkötők, pintérek, kádárok: mesterségek 
Magyarországon és Monoron a honfoglalástól a XIX. századig.

Lonkay ház
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„Többnyire hitel-
ben végezte mun-

káját, a gazdák 
évenként egyszer 

számoltak el a ko-
váccsal. A szegé-

nyebbek ledolgoz-
ták tartozásaikat. ”
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rosan kerékabronccsá; miként húzzák fel 
a ráfot feketemelegen a kocsikerékre; mit 
művelnek a lóval patkoláskor stb. s gyer-
meki kíváncsisággal hallgattam: mit be-
szélnek a világ eseményeiről vagy saját 
gondjaikról, örömeikről az ifjú kajli imre 
kovácsmesternél.
 napjaink kovácsművészetét városunk-
ban a vaskerítések képviselik, például az 
egykori Lonkay háznál (Dózsa György u.). 
a múlt üzenetét pedig őrzik a zsellérházak 
oromdísz vasalásai, a temetők rozsdásodó 
vaskeresztjei.

A borkötők, pintérek múltjáról

a monori mesterségek, mesterek sorából 
szólunk a kádárokról, akik bodnár, pintér 
néven is szerepeltek. kádár szavunk szerb-
horvát eredetű. az e vidéken bőségesen 
lévő tölgyfa is igazolja a koraközépkori mes-
terek kirajzását. a XVi–XVii. században bor-
kötőnek, hordókötőnek hívták őket, mivel a 
hordókat hajlékony mogyoró, nyír vagy fűz-
favesszőből való abroncsokkal kötötték ösz-
sze. a hordókon kívül kádakat, dézsákat, 
különböző faedényeket (vödör, puttony, kö-
pülő, kármentő stb.) készítettek. nyersanya-
guk a tölgyfa, de készítettek eper, néhol 
akác és szelídgesztenyefa hordót is. az egy 
magyar akós (54,3 liter) hordó fenékátmérő-
je 42 cm, dongáinak hossza 52 cm. a képzett 
kádármesterek keze alá hordófalhasító pa-

rasztspecialisták dolgoztak. Uradalmak, ko-
lostorok, borkereskedők szolgálatában bor-
kezeléssel is foglalkoztak. a XiX. században 
a megrendelések mellett már a vásárokon is 
értékesítették portékájukat.

A kádármesterek  
doyenje és utódai

a XiX. században – többek között – oláh 
Sándor kádármester is Monorra költözött. 
1877-ben a Gőzmalom utcán vásárolt házat 
a Méhes nevű kalaposmestertől, ahol kádár-
műhelyt épített. korábban kiskunlacházán 
lakott, a kádár szakmát Budafokon tanulta 
ki. rövid legényélet után a kiskunlacházi céh 
kádármesterré fogadta. Gyula fia 1871-ben 
született, majd őt követték testvérei: Géza, 
Lujza és Teréz. Gyula és Géza úgyszintén a 

kádár szakmát választotta. sikeres monori 
munkásságukat több elismerő oklevél tanú-
sítja. a közügyeket is szolgálták. oláh Géza 
mint ipartestületi elöljárósági tag 1898-ban 
a békéltető bizottságban, oláh Gyula 
1917-ben mint elöljárósági tag iparhatósági 
megbízottként tevékenykedett. a strázsa-
hegyen még oláh család-féle hordókból is 
csapolnak ízletes borokat.
 oláh sándor Géza fiának házasságából 
született Oláh István, aki hűtlen lett a kádár 
mesterséghez. kiskunfélegyházán végez-
te el a tanítóképzőt. itt volt osztálytársa Ilku 
Pál – a sok tehetséges tanulótárs mellett. a 
peres pusztai tanyasi iskolában kezdte el a 
pedagóguspályát. 1945 tavaszán a monori 
kossuth Lajos utcai központi elemi iskola 
igazgatója volt rövid ideig, majd az oktatási 
Minisztérium kulturális osztályának vezető-
jeként folytatta munkáját. 1954-ben „oláh 
istván hazajött kicsit megpihenni, igazgat-
ni, iskolát teremteni, vezetni, építeni. neki 
köszönhetjük, hogy gimnázium született”– 
írja koblencz sándor a jubileumi évkönyv-
ben. Unokatestvére, Oláh Gyula (1911–2002) 
a helytörténeti közgyűléseken nagy tiszte-
lettel és szeretettel beszélt Oláh István pe-
dagógiai munkásságáról.
Forrás: Pest Megyei Levéltár, Bp.; Szabó Ervin 
Könyvtár, Bp.; Magyar néprajz III., Bp. 1991; 
Monori krónika, 1998; JAG Jubileumi évköny-
ve 2001; Monori életképek 2004 

Dr. Dobos György, a Helytörténeti Kör elnöke

Oláh Sándor 
kádár és neje
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kább borzolja a kedélyeket, hiszen az el-
múlt hónapokban felfutott a kerékpárlo-
pások száma. Néhány frekventáltabb hely, 
például a rendelőintézet biciklitárolója, a 
gimnázium udvara, a vasútállomás, a Ba-
lassi utcai lakópark, de sorolhatnánk még, 
hiszen előfordul, hogy házak udvarából is 
elviszik a járműveket. Jelenleg három bű-
nözői kört határoltak be a rendőrök, akik 
fejvakarva számolgatják az eseteket és 
igyekeznek a sértetteket párosítani a bi-
ciklikhez, hiszen nem mindenki tesz felje-
lentést. Reméljük, a közeljövőben egyre 
kevesebb  hasonló üggyel kell találkozni, 
mindenesetre a monori nyomozók kérése, 
hogy ügyeljünk jobban a jobbsorsra érde-
mes kerékpárokra.

Kidobós ájulásig

Gyermekkorunk egyik kedvelt játéka volt 
az úgynevezett kidobós, melynek során 
két csapat tagjai hajigáltak egy labdát, 
igyekezvén eltalálni a társukat, aki ezennel 
ki is állhatott a pálya szélére. Értelemszerű, 
hogy aki utoljára maradt, az nyert, lévén, 
hogy saját magát már nem kellett eltalál-
nia. A homo ludens egyik nagy találmánya, 
amely ügyességet igen, szellemi megeről-
tetést viszont nem igényel, azért sikeres 

volt minden népcsoportban. Manapság is 
használják készségfejlesztésre még a kö-
zépiskolákban is, jelesül a Szterényi Szak-
középben, ahol szeptember 17-én, a frissen 
kezdett egyik kilencedik osztály testneve-
lés óráján ez volt a program. Ment is rend-
ben minden, akit eltaláltak, kiállt, jól érezte 
magát mindenki. Pontosabban majdnem 
mindenki, hiszen az egyik tanuló valamely 
okból úgy gondolta, hogy sérelem érte 
egy osztálytársa által. Hajdanán ezeknek 
a konfliktusoknak a megoldását a peda-
gógusra bízták, ám most nem volt idő köz-
beavatkozni, mivel gyorsan peregtek az 
események. A megsértett gyerek ugyanis 
saját kezébe vette az igazságszolgáltatást 
és egyszerűen leütötte az osztálytársát. 
Mégpedig olyannyira szerencsétlen ütés-
sel, hogy a srác elvesztette az eszméletét, 
orvost kellett hívni hozzá, majd kórházba 
került agyrázkódás miatt, ám szerencsé-
re komolyabb baj nem történt. Lehetne a 
történet akár tanmese is a világról, ahol az 
öntörvényűség egyre inkább elterjed. Az 
emberek kezdik az erkölcsi és a törvényi 
normák felett állóknak tekinteni magukat, 
a tolerancia gyengeséget jelent, a türelem 
szó pedig lassan ismeretlen fogalommá 
válik a magánéletben, az üzletben és a po-
litikában egyaránt. Hogy ez hová vezet? 
Meglátjuk.

Pedofília?

Az átlagos, főként családos állami polgárok 
általában mély felháborodással fogadják 
azokat a híreket, melyeket a média némely 
üzemegysége előszeretettel és felturbóz-
va ad közre, és amelyek gyermekkorúak 
szexuális zaklatásáról szólnak. Szakembe-
rek szerint akár az egész életét tönkretehe-
ti egy gyereknek, ha erőszakoskodást kell 
átélnie, ugyanakkor virul a gyermekprosti-
túció, cukros bácsik mindig voltak és lesz-
nek, és nemrég még az is a köztudatba 
került, hogy az egyik vallás azt is megen-
gedi, hogy hároméves kor alatti gyermek-
kel közösüljön valaki. Persze egy másik val-
lás képviselőit is sűrűn meggyanúsítják 
hasonló bűncselekményekkel, a szexuális 

ZsarukForró nyomon a nyáron is

Tisztelt olvasóink nagy része bizonyára 
rendelkezik azzal a közlekedési eszközzel, 
amely sebessége az elfogyasztott pörkölt-
mennyiségtől függ, vagyis nem igényel 
gépi erőt, helyette az emberi teljesítőké-
pesség állít csak korlátokat a haladásá-
ban. Jobb esetben két kereke van, és álta-
lában egy személy hajtja, bár van tandem 
változata is, ám ennél a típusnál már elő-
fordulhat, hogy az utasok nézeteltérésbe 
keveredhetnek abban, hogy ki teker ha-
tékonyabban. Mint a politikában… A bi-
cikli, vagy magyarosan kerékpár az az esz-
köz, amely megoldást jelenthet a növekvő 
benzinárakra, bár egyelőre ezt nem ta-
pasztalni, mivel városunk legforgalma-
sabb részein hét- és napközben szinte le-
hetetlen a parkolás. Mióta bicikli létezik, 
lopják is őket rendületlenül, az ember sok-
szor már be sem jelenti, ha ismeretlenek el-
viszik a drótszamarat, inkább legyintenek 
egyet mérgükben és vesznek egy másikat, 
bár némelyik értékesebb jószág akár több 
százezer forint is lehet, hogy ne menjünk 
messzire, nézzük csak a Magyar Posta leg-
utóbbi közbeszerzési botrányát. Nos, az át-
lagos bicikli-felhasználó tehát rutinosan, 
ám dühösen veszi tudomásul, ha a közle-
kedési eszköze nélkül kell útnak indulnia. 
És Monoron ez az utóbbi időben még in-

Tovatűnő kerékpárok. Nehéz az azonosítás
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zaklatás tehát már politikai, vallási eszköz 
is lett, és az emberek néha elsiklanak azo-
kon a tragédiákon, amelyeket gyermekek-
nek kell átélni akár saját édesszüleik miatt. 
A fogékony, nyitott és felnőttek felé tiszta 
bizalommal lévő gyerekek nem csak testi-
leg, hanem lelkileg is sérülnek, olykor halá-
lukig magukban hordozzák ezeket az em-
lékeket. A magyar törvény szigorúan lép 
fel a hasonló esetekkel szemben, és aki 
ilyen bűncselekmény miatt börtönbe kerül, 
az nem számíthat kegyelemre az elítélt tár-
saktól sem. A börtönhierarchia csicskává 
alacsonyítja ezeket a bűnözőket, kegyet-
len testi és lelki terrorban van részük, néha 
az öngyilkosságba menekülnek. Némely 
lélekelemző szerint ez a deffektus nem is 
kezelhető, tehát ha valakinek ilyen készte-
tése van, soha nem tudja kiirtani magából, 
tehát potenciálisan veszélyes lesz mind-
örökre, ezzel a teherrel kell leélnie az életét. 
Monoron évek óta nem fordult elő hason-
ló eset, ám e hó elején egy anya tett beje-
lentést egy ismerős férfi ellen, aki az ötéves 
kislányát magával vitte kukoricatöréshez 
segítségként. Egy hónap múlva a kislány 
viszont a védőnőnek azt mesélte, hogy ez 
a kukoricatörés azzal is járt, hogy el kellett 
tűrnie, hogy a férfi úgy simogassa, ahogy 
ötéves kislányokat nem helyénvaló simo-
gatni. Az ügy jelenleg vizsgálati szakasz-
ban van, a szakértői vélemények lesznek 
döntőek az ügy végén.

mobilizálás

Számtalan olyan bűncselekményről adtunk 
már hírt, ahol a mobiltelefon a főszereplő, 
ennek a modern világhoz tartozó eszköz-
nek mindenki ismeri nem csak gazdasá-
gi, hanem szociális vonatkozásait is, hiszen 
a drága mobil státuszszimbólumként jel-
zi gazdájának társadalmi hovatartozását is. 
Manapság, mikor a takarítót higiéniai me-
nedzsernek hívják, és még az ovis gyerekek 
is mobiltelefonnal homokoznak, igazából 
mindenki rendelkezik ezzel az eszközzel, 
tehát aki rablásra adja a fejét, logikus, hogy 
az áldozattól ezt veszi el először. Mostan-
ság a vasútállomás környékén is divat lett 
a hazatérő gyerekeket megtámadni, leg-
utóbb szeptember első napján, délben egy 
fiatal srácot állított meg egy másik fiatal, aki 
hathatós rábeszéléssel, mondhatnók, hogy 
fenyegetéssel rávette, hogy a telefonját át-
adja neki. Talán még empatikusnak is ne-
vezhetnénk, mert a készülékből kivette a 
SIM-kártyát, és visszaadta, mivel csak a te-
lefonra volt szüksége. A bibi viszont ott volt, 
hogy a kirablott sértett személyesen, név 
szerint ismerte az elkövetőt, így az ügy ha-
marosan kedvezően alakult.

szurkálás, baltázás, patakvér

Tipikus bulvárcím, tudom, de a betűvető 
gyarló ember néha nem tudja a figyelem-

Monoron, a Pozsonyi Lakótelepnél 
épülő 23 lakásos 

kenderes társasházban
40, 53, 58, 62, 67 m2-es lakások még
leköthetők 2008. év végi átadással
A vételár tartalmazza 1 db gépkocsibeálló árát, 
mely a zárt udvarban található.

A társasház lakó- és pihenőövezetben, uszoda, 
CBA, orvosi rendelő közelében helyezkedik el.
A lakásokra hitel és „szocpol” kedvezmény igénybe vehető.

Ügyfélszolgálati iroda: 2200 Monor, Piac tér 43.
Információ: www.monorhaz.uw.hu
Telefon: 06-30/548-5462

Monor, Forrás köz 2. pavilon
Tel.: 06-29-413-944
Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 8-12

Forrás 
sori 

játékbolt

A hirdetés felmutatójának 10% kedvezmény 
a teljes áruválasztékból (kivéve akciós termékek).

Érvényes október 31-ig

felkeltő címek iránti affinitást leküzdeni, 
ezért elnézést kérek… Tavaly számoltunk 
be arról a családról, akik a pincehegyen 
éltek, de egy rokon egy vita során előbb 
nyakon szúrta az egyik családtagot, és 
mire a csapat a rendőrségről hazatért, 
már nem volt hol lakniuk, mivel az ingat-
lan helyén csak füstölgő romokat találtak. 
Így kellett átvészelni a telet, a nyarat, de 
úgy tűnik, itt soha nem unalmas az élet. A 
hajdan megszúrt férfi augusztus 23-án a 
feleségét egy hasonlóan értelmetlen és 
meddő vita során egy késsel úgy meg-
szúrta, hogy a nő életveszélyes sérülés-
sel került kórházba, igazából még ma se 
épült fel teljesen. Az ügy pedig nem zá-
rult le, mert azon a napon, mikor az USA a 
WTC-t ért támadás áldozatait gyászolta, a 
férfi családlátogatásra indult. Mikor azon-
ban gyermekét szerette volna látni, ismét 
kialakult az a szituáció, amelyet nem le-
hetett verbális eszközökkel konszenzus-
ra juttatni, és mivel az észérvek haszta-
lannak bizonyultak a férfi sógora a mindig 
kéznél lévő kisbaltával tett pontot az esz-
mecsere végére. Jelesül nemes egysze-
rűséggel fejbe vágta az illetőt, mire ő fel-
tehetően aznapra feladta apai jogainak 
gyakorlását. Szerencsére itt sem történt 
komoly baj, ám a rendőrök a családi dosz-
sziéhoz újabb papírtömeget kell, hogy il-
lesszenek.

Sipos Tamás
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bemutatott alkotásokból ugyanis kiállítást 
szervezünk, amit a nagyközönség is meg 
tud tekinteni, így ez a két dolog szerves 
egységet képez. Meg kívánom még emlí-
teni, hogy nagy vágyam egy olvasói köz-
könyvtár létrehozása. 
•  Anélkül hogy politizálnánk, általános ér-
vényű megállapításként  is  leszögezhetjük, 
nem csak a kultúra világa, de az egész or-
szág forráshiánytól szenved. Szinte semmi-
re nincs pénz. Mindez hogyan befolyásolja 
az alapítvány munkáját?
•  Valósággal koldulni kell ahhoz, hogy meg 
tudjuk jelentetni az antológiát. Nehéz hely-
zetben vagyunk, noha kisebb-nagyobb 
összeggel, de Monor város önkormányzata 
már harmadik esztendeje támogatja az ala-
pítvány munkáját.
•  Ha  jól  számolom,  idén már  a  tizenegye-
dik alkalommal adják ki az alkotói antoló-
giát. Milyen a fogadtatása?
•  Monoron  is  élnek  művészetpártoló  em-
berek, bár sajnos, a mai pénzt hajszoló 
időkben kevesen érnek arra rá, hogy a kul-
túrával foglalkozzanak. 
•  Hadd fejezzem be ezt a beszélgetést egy 
személyes  jellegű  kérdéssel.  Ön  mennyit 
változott ezen időszak alatt?
•  Talán  jobban  megszerettem  az  embe-
reket. Nem gondoltam volna például azt, 
hogy az alkotók művein keresztül meny-
nyi mindent meg lehet tudni róluk – az ér-
zelmeikről, a belső világukról. Az alkotó 
ugyanis mások számára önként nyitja meg 
magát. Én pedig szinte fürdök ebben, na-
gyon élvezem.

Jezsó Ákos

Monori  Strázsa:  Városunk  kulturális  életé-
ben  immáron  évek  óta  meghatározó  sze-
repet tölt be a Monor és Vidéke Alapítvány. 
Ez tehát a jelen, amit ismerünk. De milyen a 
múlt? Hogyan kezdődött mindez? 
Darázsi Erzsébet: Annak idején az alapítványt 
a rendszerváltás évében elindított Monor és 
Vidéke című közéleti hetilap támogatására 
hoztuk létre. Csakhogy az újság 2002-ben 
megszűnt, így a két évvel 
korábban megszületett ala-
pítvány tevékenységi körét 
át kellett alakítani. Ekkor ke-
rült előtérbe a kultúra, a ha-
gyományok és a helytörténet 
ápolásának gondolata. Meg 
kívánom jegyezni, hogy vá-
rosunkban a helyi hagyomá-
nyok ápolására két, kiválóan 
működő szervezet is van, ép-
pen ezért mi, ahol csak tud-
tunk, bekapcsolódtunk az ő rendezvénye-
ikbe. Természetesen saját programokkal is 
előálltunk. Kiadtuk például a régi monori 
képeslapok és naptárak faximile változatát, 
megjelentettük Monor egykori földesurá-
nak, Maróthi Jánosnak az életútját, valamint 
Mészáros István református hittanár szibéri-
ai naplóját. Idővel az alapítvány a Monoron 
és környékén élő tehetséges alkotó embe-
rek felé fordult. Őket kívánjuk bemutatni az 
alkotói antológiánkban.
•  Honnan jött az ötlet?
•  A mi  világunk  az  önmegvalósításról  szól, 
és nem arról, hogy rácsodálkozzunk a má-
sikra: vajon milyen érték rejtőzik benne? Ez-
zel szemben én azokat a hagyományos ér-

tékeket tartom fontosnak, amelyek felett 
manapság oly sokan  könnyedén átlépnek. 
Tudja, számomra az erkölcs és a hit megha-
tározó. Ebből a két dologból pedig az kö-
vetkezik, hogy erőmhöz mérhető módon 
próbálok a másik emberrel törődni. Láttam, 
hogy városunkban és környékén renge-
teg tehetséges ember él. Mégis kik ismerik 
őket? Kevesen. Hadd mondjak egy példát. 

Közöttünk él Balogh Gyu-
la akvarellista. Nevét Európa 
művészvilága jól ismeri. Itt 
pedig, ahol él, alig hallottak 
róla. Az alkotók is magukra 
maradtak ebben, a számom-
ra csöppet sem szívderítő fo-
lyamatban. Éppen ezért lehe-
tőséget akartam adni nekik, 
hogy bemutassák a műve-
iket – azok is, akik művészi 
szinten űzik mindazt, amivel 

foglalkoznak, és azok is, akik kevésbé. Nem 
hinném, hogy ez utóbbiak ne akarnák be-
mutatni műveiket. Akik pedig már bizonyos 
alkotói múlttal rendelkeznek, azoknak sze-
rintem inspirálniuk kell a tehetséges kezdő-
ket – még akkor is, ha első szárnypróbálga-
tásaik kívánni valót hagynak maguk után. 
•  Könnyen  össze  tudta  gyűjteni  az  alko-
tókat?
•  Még nem értem a végére, sokan vannak 
olyanok, akikhez nem tudtam eljutni. 
•  Milyen  programokat  szervez manapság 
az alapítvány?
•  Programjaink  szerves  kapcsolatban  áll-
nak az antológiával, amely egy évben két-
szer, tavasszal és ősszel jelenik meg. Az itt 

Monori képzőművészek

Boldog emBer,  
Ki másoKon segít
Sok tehetséges művész ember él városunkban – még akkor is, ha nem 
ismerjük őket. Ezen kíván változtatni a Monor és Vidéke Alapítvány által 
immáron tizenegyedik alkalommal kiadott alkotói antológia, amely 
mindannyiunk közös kincsévé teszi az itt élő művészek alkotásait. Az 
antológiáról, Monor művész világáról és kulturális életéről beszélgettünk 
Darázsi Erzsébettel, a Monor és Vidéke Alapítvány alapítójával.

„A mi világunk az 
önmegvalósításról 
szól, és nem arról, 
hogy rácsodálkoz-

zunk a másikra: 
vajon milyen érték 

rejtőzik benne?”

Darázsi 
Erzsébet
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gát, a tóparti épületeket, strandokat te-
kintették meg.
 A kápolnásnyéki művelődési házban 
este került sor az ünnepélyes eredmény-
hirdetésre, a díjkiosztásra és a záróműsor 
bemutatására.
 Legjobb eredményt a gyöngyösi is-
kola tanulói értek el, míg a monori csa-
pat a hetedik helyen végzett. Bár tanuló-
ink most először jutottak ki az országos 
komplex versenyre, de máris maguk mö-
gött hagytak 19 csapatot. Ragyogó tel-
jesítményt értek el, és ez felkészítő ta-
náraik fáradhatatlan munkáját tükrözi. 
Köszönet a kolléganőknek érte!
 Ezen a versenyen mindenki nyert, él-
ményekkel gazdagodott, kapcsolatokat 
alakíthatott, gyakorolhatta a közös mun-
ka örömét, az alkalmazkodást, a sport-
szerű drukkolást.
 Köszönjük a meghívó iskola dolgozói-
nak, a város intézményeinek!

A Nemzetőr Általános Iskola 
Speciális Tagozat pedagógusai

 

Sárkány Center - Monor
10-20-30%  kedvezmény!

5 évesek lettünk!

Születésnapi akció! 

                                         Monor, Forrás u. 2-4.

Forrás Üzletház, 1. emelet

Farmernadrágok Női, férfi divatáru Gyermekruhák

Ferhéneműk Cípők, papucsok Táskák, hátizsákok

Mivel gyömrői megyei vetélkedőn a má-
sodik helyezést érte el a monori Nemzet-
őr Általános Iskola Speciális Tagozatának 
négyfős csapata, így továbbjuthattak e 
rangos megmérettetésre. Kenéz Anett, 
Balogh István, Sebestyén Klaudia és Major 
László a szünidő első napjaiban bátran, 
várakozással telve, bizakodva utaztak le 
a helyszínre a gyömrői csapat tagjaival 
(Szandi, Judit, Tomi, Attila és Komjáthyné 
Zsolnay Éva néni) közösen. 
 Huszonhat csapat 104 tanulója nyelv-
tanból, történelemből, földrajzból, élet-
vitelből, természeti és gyakorlati is-
meretekből készült fel. A gyerekek hat 
állomáson mérték össze a tudásukat. 
Először egyéni feladatmegoldás várta 
őket irodalomból: a hatodikosok a Petőfi 
Sándor János vitéz, a hetedikesek Arany 
János Toldi című művéből kaptak kér-
déseket, majd a többi tárgy csoportos 
válaszadása következett. A versenyen 
túljutott gyerekek hajókiránduláson ve-
hettek részt, ahol a tavat, annak élővilá-

Oktatás

KomPlex tanulmányi  
verseny velencén 
2008. június 16-18-a között zajlott a tanulásban akadályozottak XXXIII. 
Országos Komplex Tanulmányi Versenye a Velencei Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonban.

2008. augusztus 30-án nagyszerű, 
egész napos programokkal várta az ér-
deklődőket a Művelődési Házban a Fi-
atalok Fejlődéséért Monoron Egyesü-
let lelkes csapata. A napot Dudó bohóc, 
állatsimogatással egybekötött cirkuszi 
produkció és modern táncbemutatók 
színesítették. Legnagyobb sikere a NOX 
együttes frontemberének, Nagy Tamás-
nak volt, aki megtáncoltatta és meg-
énekeltette a közönséget, valamint Lo-
lának. A műsor ideje alatt az udvaron 
légvár, arcfestés, hennafestés, kézmű-
ves foglalkozás (kosárfonás, csuhébaba, 

-virág készítés) és ügyességi kerékpár-
verseny várta a kicsiket és nagyokat.

Nyárutó parti

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 
a Helytörténeti Gyűjtemény üzemelte-
tése nem tartozik a Vigadó Nonprofit 
Kft. tevékenységébe. A nyitva tartásról 
és egyéb kiállítással kapcsolatos kérdé-
sekben információt a 06-30-4769-569 
telefonszámon kaphatnak.

Vigadó Kft. munkatársai

tájékoztató
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Közös nevezőrealizmus és modernség

„Műveivel finoman terelget. Nem harsog, 
csak halkan suttog a füledbe. Nem sokkol, 
inkább elringat. Gondolkodásra, szemlélő-
désre késztet. Formáival régmúlt érzéseket 
ébreszt, színeivel fátylat borít elménkre. 
Megigéz a valóság nemes egyszerűségével, 
a részletek gyengéd feltárásával, az igaz-
sággal. A kicsinység nagyságáról beszél. 
A csendben szunnyadó szépséget jeleníti 
meg. Az egyszerűség nyugalmát, a termé-
szetesnek vett dolgok transzcendenciáját 
kutatja.” Kasza Krisztina rajztanár, képző-
művész, a Közös nevező augusztusi kiál-
lításának igen lírai hangvételű megnyitó-
jából idéztem.
 Nos, Anikó képei engem is gondolko-
dásra késztettek. Miért éppen Egyedül 
a címe annak az olajfestménynek, mely 
egyike a három, valamennyin fotelt is áb-
rázoló – mondhatnám így – sorozatnak? 
A bútordarab magányosságáról lenne 
szó?  Vagy  inkább  a  ruhákat  rajtafelejtő, 
munkába siető belső énje valósult meg – 
hiteles színekkel, nagyon is élő jelenetet 
tárva elénk? 
 Azt is mondta a pályája kezdetén álló 
festő munkásságát méltató Kasza Krisz-
tina: „Anikó számára a művészet emléke-
zet, a múlt tisztelete.” Ám számomra eb-
ben a múltban ott van a mindenkori 
jelen is. A régi típusú fotel, a falra akasz-
tott petróleumlámpa mellett a 21. szá-
zad eleji ember rendetlensége és magá-
nyossága. És nekem éppen ezért tetszik. 
Így ragadott magával. Gyermekkori em-
lékeket is előidézett bennem, miközben 
igaznak érzem a képzőművész állítását: 
„Belső tereinek, csendéleteinek atmosz-
férája halvány derengéssel úgy hat ránk, 
mintha ott lennénk. Szinte halljuk a dra-
périák suhogását, érezzük a régi bútorok 
illatát. Meglátjuk egy narancs gyermeki 
gömbölydedségét vagy egy üveg magá-
nyos derengését.”

 A másik sorozat, a Koponya almák-
kal újabb kérdést vet fel. Kitervelt, előre 
megfontolt formai megoldásokról van-e 
szó? Vagy ennél többről? Bennem ugyan-
is a a hamleti mélységű lét–nemlét filo-
zófiája merül fel. „Lenni, vagy nem lenni?” 
Tűrni vagy véget vetni a szenvedésnek? 
Számomra az alma az élet szimbóluma; 
gondoljunk csak Ádám és Éva paradicso-
mi boldogságára! A koponya pedig a ha-
lál, a bevégeztetés jelképe. Anikó vászon-
képein így jelenik meg a kezdet és a vég 
egysége, az élet és a halál elválaszthatat-
lansága. Ebben búvik meg realizmusa és 
modernsége. Micsoda merész asszoci-
áció: alma és koponya! De említhetném 
az édes és a savanyú ellentétét is (Csend-
élet citromfacsaróval I.) mint mindenna-
pi életünk megoldhatatlan kontrasztját.
 A kisebb farostfestmények csendéle-
teiről, főleg a Zsuzsi süteményről Fényes 
Adolf munkái jutnak eszembe. A mester 
naturalista korszakában a kisember éle-
tét tükröző képeket festett, csendéletei-
vel a kor kisvárosi otthonainak szerény és 
színes tárgyait mutatta be. Önkéntelenül 
is a Mákoskalács című alkotás jelent meg 
előttem. 
  Vajon Pethő Anikó naturalizmusával a 
valóságot kívánja-e megfigyelni, az élet 
köznapi jelenségeit vizsgálja-e, vagy az 
üres moralizálást állítja pellengérre? Úgy 
tűnik, az általa ábrázolt miliő keresi az 
embert. Azt vélhetjük, hogy munkáival 
az élet átlagos középszerűsége ellen til-
takozik, miután az embert saját környe-
zete mechanikus termékeként fogja fel. 
Akárhogyan is van, a fiatal művész hű ah-
hoz, amit vall: „Mindenütt a valóság vesz 
körül bennünket. Ebből kell merítenünk.” A 
kiállított művek mögött pedig nagy te-
hetség rejlik. Érdemes figyelemmel kísér-
ni kibontakozását!

P. Ibolya

„Pethő Anikó álság nélkül alkot, a dolgok önmagukban való ragyogását 
ábrázolja. Őt nem fertőzte meg a kor mellébeszélési ingere."

 

TIszTeLT höLgyeIm!
Újra indul Monoron keddi napokon is a 

nőgyógyászati szakrendelés!
A Dél-Pesti Jáhn Ferenc kórház szakorvosa

Dr. Tarcheh Viktor
szülész-nőgyógyász szakorvos

igényes, szakszerű ellátással rendel szeptembertől
a monori Szakrendelő Intézetben.

Rendelési idő: kedd 8-tól 13 óráig
Elérhetőség: 06-70-317-6234

Bejelentkezés: minden nap 14 és 18 óra között

A Vigadó Nonprofit Kft. 120 órás akkre-
ditált ECDL Start tanfolyamot  (operációs 
rendszer, internet, levelezés, szövegszer-
kesztés, táblázatkezelés) szervez 2008. 
október végétől légkondicionált, új szá-
mítógépekkel felszerelt oktatótermében.
 Tanfolyami napok: péntek 16-20, 
szombaton 8-12 óráig
 Tanfolyam díja: 500 Ft/óra. Részletfi-
zetési lehetőség!   Vizsgakötelezettség 
nincs, de egyénileg igény szerint meg-
oldható.
 Jelentkezési határidő: október 15. 
 A jelentkezéseket az érkezés sor-
rendjében fogadjuk el.
 Információ, jelentkezés telefonon 
a 06-29/413-212 számon, a vigado@
vigadokft.hu e-mail címen vagy személye-
sen Monor, Kossuth L. u. 65-67. I. emelet.
 Tanfolyamvezető: Hajdú Ákos számí-
tástechnika tanár. (A tanfolyam megfe-
lelő létszám esetén indul.)

SzámítáStechNikai taNfolyam

Szeptembertől amatőr színjátszó kör 
indult a monori Művelődési Házban!
  Várjuk minden olyan 18 éven felü-
li fiú-lány, hölgy és úr jelentkezését, aki 
tehetséget érez magában arra, hogy 
kiálljon a reflektorfénybe, és képesnek 
érzi magát arra, hogy másoknak kelle-
mes perceket szerezzen!
 Előnyt jelent a csoportba való beke-
rülésnél a jó kommunikációs képesség, 
a határozott fellépés, a humor (esetleg 
hajlandóság éneklésre és táncra).
 Tehát várunk mindenkit, aki sza-
badidejét egy jó társaságban szeretné 
eltölteni!
 Próbák időpontja: csütörtökön 
18-tól 20 óráig
 Jelentkezni lehet a helyszínen a 
próbák időpontjában!

amatőr SzíNjátSzó kör
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Kultúraa vigadó oKtóBeri Programja
 Október 4. egész nap
Szüreti Sokadalom
A részletes programot lásd az oldal alján 
lévő keretes felhívásban.
 Október 5. 15 óra, művelődési ház
Idősek Világnapja
Vidám  zenés  operett,  musical  és  táncdal 
műsorral várjuk az időseket. 
Köszöntőt mond Pogácsás Tibor, Monor 
város polgármestere. 
Nyugdíjasok részére a belépés díjtalan.
 Október 12. 18 óra, Vigadó Díszterem
Egészség a közösségben
Papp Lajos, Széchenyi- és Magyar Örökség 
díjas szívsebész professzor előadása.
Belépőjegy: 800 Ft, melyet a Vigadó zon-
goravásárlására fordítunk.
 Október 18. 18 óra, művelődési ház
Ihos József és a Csillag születik című műsor-
ból ismert Polgár Péter zenés-humoros önál-
ló estje.
Belépőjegy: 1300 Ft
 Október 23. 11 óra, 1956-os emlékmű
Megemlékezés az 1956-os forradalom és 
szabadságharc eseményeiről.
Ünnepi beszédet mond: Pogácsás Tibor, 
Monor város polgármestere.
Ünnepi műsor: részletek Pozsgai Zsolt: 
Szerelmem Magyar Katalin című darab-
jából.

 Október 24. 18 óra, Vigadó Díszterem
Optimistán bele a reménytelenségbe
Dörner György érdemes művész önálló 
estje a magyarságról, hazaszeretetről; ró-
lunk. A műsor során elhangzanak: Kölcsey, 
Reményik, Wass Albert válogatott versei és 
prózái, valamint Kodály- és csángó dalok 
Belépőjegy: 2000 és 1500 Ft
 Október 31., művelődési ház
15 óra: töklámpás faragás 
Kézműves foglalkozás és játszóház
17 óra: Alma együttes gyermekkoncertje
Közös jegy (játszóház és koncert): 1200 Ft, 
koncertjegy: 1000 Ft, játszóház jegy: 400 Ft
 November 7. 18 óra, művelődési ház
Halottak napjától virágvasárnapig 
Andrási Attila rendezésében, a Magyar 
Kanizsai Udvari Kamaraszínház bemuta-
tásában.
Belépőjegy: 2500 és 1500 Ft

 Minden kedves érdeklődőt szeretet-
tel várunk!

Információ, jegyrendelés:
Személyesen: Vigadó Nonprofit Kft.,  2200 
Monor, Kossuth L. u. 65-67. 
Telefonon keresztül a 06-29/413-212, vagy 
a 06-30/366-51-01-es számokon, illetve a 
vigado@vigadokft.hu e-mail címen.

Októberi számunkban, a Közös neve-
ző keretében bemutatott Varga Ibolya 
képzőművész tárlatának megnyitója 
2008. október 13-án, hétfőn 17 órakor 
kezdődik a Vigadó első emeleti galé-
riájában. 
 A tárlat november 7-ig folyamato-
san megtekinthető a Vigadó nyitva 
tartási idejében. A Gemini Televízió a 
megnyitón készült felvételeket októ-
ber 18-án, szombaton tűzi műsorára.
 A kiállítás látogatása ingyenes.

meghívó varga ibolya kiállítáSára

Októberi számunkban, a Közös neve-
ző keretében bemutatott Magdó Attila 
festőművész tárlata 2008. november 
10-én, hétfőn 17 órakor nyílik meg a 
Vigadó első emeleti galériájában. 
 A tárlat december 5-ig folyamato-
san megtekinthető a Vigadó Kulturá-
lis és Civil Központ nyitva tartási idejé-
ben. A Gemini Televízió a megnyitón 
készült felvételeket november 15-én 
tűzi műsorára.
  A kiállítás látogatása ingyenes. 

meghívó magdó attila kiállítáSára

Monor, 2008. október 4.

8 órától félóránként: A kisbíró, a maci és egy kecskedudás lány hirdeti a 
nap programjait a Fő tér és a piac több pontján. 

10 órától: Borászati konferencia a Vigadóban „Borturizmus lehetőségei a 
Kunsági Borvidéken” címmel. Előadók: Molnár Eszter, dr. Lakner Zoltán, 
Erdős Mária, Fekete László.

9.30-tól: Veterán traktorok és mezőgazdasági gépek bemutatója a könyv-
tár előtt. 

9.30-tól kb. 13 óráig: Játszóház, kézműves foglalkozások és aprók tánc-
háza gyerekeknek a Művelődési Házban (őszi termések, levelek, stb. 
felhasználásával). Az OTP előtti téren „látványszüret”, a szüreti mun-
kálatok (szőlőhordás puttonnyal, szőlőtaposás dézsában, préselés, 
mustkóstolás) bemutatása viseletbe öltözött táncosok segítésével. 

12 órától: Veterán traktorok és mezőgazdasági gépek felvonulása, útvo-
nal: könyvtár – Kossuth L. u. – Ady E. u. – Virág u. – Mátyás király u. 
– Piac téri parkoló. 

14 órától: Szüreti felvonulás, útvonal: Monori Gazdagkör székháza (Dózsa 
Gy. u.) – Kossuth L. u. – Ady E. u. – Móricz Zs. u. – Kistói u. – Kossuth L. 
u. – Fesztiválcsarnok (Piac tér).

14 órától: Kirakodóvásár a Fesztiválcsarnokban (Piac tér).
16-tól 19 óráig:  Színpadi programok a Fesztiválcsarnokban (Piac tér):  

Monori Strázsák Néptáncegyesület (néptánc), Regős Zenekar (népzenei 
előadás), Fóti Népművészeti Szakközépiskola (néptánc), Orsós Ádám 
(mesemondás), Viráglányok (néptánc), Pálinkás Együttes (népzenei elő-
adás), Kakucs Katalin (népdal csokor), Gombai Rozmaring Hagyományőr-
ző Egyesület (néptánc), Csernus Anna, Kiss Andrea (népdal csokor), Tü-
csök Citera Trió (népzenei előadás), Viráglányok (néptánc), Orsós Ádám 
(mesemondás), Őszirózsák Néptánccsoport (néptánc), Lármafa Együttes 
(népzenei előadás), Artzt Emese (népdal csokor), Viráglányok (néptánc)

19 órától: Lévai Joli, Márton András, Virág Gergő, továbbá Burai Sándor és 
népzenekara Bordalok összeállítása a Fesztiválcsarnokban (Piac tér).

18 órától: Szüreti táncház a Művelődési Házban. Közreműködik a Kóbor-
zengő és Pálinkás zenekar. 

20 órától: Szüreti bál a Vigadóban.

Részletes program

Kellemes, tiszta, igényes és családias hangulatú környezet.
Jól képzett, szakmaszerető, vígkedélyű csapat. 

Kiemelt �gyelem, hozzáértő gondoskodás.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
Címünk: 2200 Monor, Virág u. 30. (Mátyás király u. sarok)

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 
10-19 óráig, szombaton igény szerint.

20%50%NYÍLTNAP AZ EGY ÉVES 

APHRODITÉ 
SZÉPSÉGSZALONBAN

20%50%
SZOLGÁLTATÁSAINK:
• KLIMATIZÁLT ERGOLINE 
EVOLUTION TURBO POWER SZOLÁRIUM 
(TEL.: 06/30-297-31-77)
• DR. PÁL GYÓGYNÖVÉNYKOZMETIKA 
(BARÁTHNÉ VÁRKONYI ADÉL, 
TEL.: 06/70-237-81-82)
• MASSZÁZS (TÓTH ÁGNES, 
TEL.: 06/70-703-52-68)
• TARTÓS SMINK KÉZI TETOVÁLÁSSAL, 
SMINKELÉS (SALAMON SÁRA, 
TEL.: 06/70-570-05-15)
• PEDIKŰR, MANIKŰR ÉS MŰKÖRÖM 
(MEDVE BEATRIX, TEL.: 06/20-661-48-40)

2008. október 18-án 
szombaton 9-18 óráig!
Ingyenes tanácsadás és 
állapotfelmérés, 20-50%-os 
kedvezmények, bemutatók!
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Közös nevező

Varga  Ibolya  fiatal  lányként  beleszeretett 
az anyagba, az agyagba. Felfedezte, hogy 
azokat a meséket, melyeket mások leírnak, 
melyeket annyira szeretett olvasni ott-
hon, Ungváron gyerekkorában édesanyja 
könyvtárában, neki megjelennek a kezei 
által. Ő tud nimfákat, isteneket, hősöket és 
bohócokat teremteni. Gyúrja, simítja, for-
málja az agyagot, újra és újra, aztán vala-
hogy, talán az égetések során, a kemencé-
ben, talán mázazás közben valami történik, 
mint ahogy a szürke lepedékből csillogó 
zöld fény lesz, a gyúradék is élni kezd, búja 
női test lesz, majdnem illatozó virág, vagy 
éppen csúfondáros fintor. 
  Varga Ibolya szenvedélyes ember, gyúr-
ja kezei közt a világot, és a világ is gyúrja 
őt. Pillanatnyilag mintha döntetlenre áll-
na a meccs, vannak sikerek és vannak ve-
reségek is bőven, de most dolgozik, és ez 
mindig a javára billenti a mérleget. Mert a 
munkában sosem adja föl. 
 Itt vagyunk egy szétesett világban, ő 
meg lassan elkészül Saloméval, mely egy-
két héten belül égethetővé szárad. Évek 
óta küzd vele, hogy formát nyerjen végre 
ez az ádáz nőszemély, akiről azt gondolja, 
hogy talán szerette Keresztelő Jánost, aki 
persze ügyet sem vetett rá, azért kívánta a 
fejét Heródestől, gyönyörű tánca jutalma-
ként. Micsoda árulása ez a szépségnek! És 
a keramikus ezt kereste, ezt szerette volna 
megörökíteni, megjeleníteni, a megbolon-
dult szépséget, hogy mi is ellenállhatatlan-
nak érezzük ezt a halállal eljegyzett táncot, 
és féljünk tőle. 
 A művésznő elkészült éppen a bohóc 
újabb változatával, aki trónol a földgolyón, 
és marionettjei vagyunk mi mind. Majd ki-
veszi a kemencéből Lédát a hattyúval, az 

édeskés isteni nász halhatatlanjait, csak 
éppen most még Léda is csak egy nya-
kigláb nőalak, és a hattyú-Zeusz sem re-
ménykedhet, de hamarosan egyesülnek 
újra, a máz színe alatt, és sejthetjük majd 
az arany tojásban a világszép Helenét. 
 Mert a művésznő továbbmondja a me-
sét műveiben, a meséket, a mítoszokat, 
melyek valahogy évszázadokon át ösz-
szetartották az elomló földi életet. S talán 
más esélyünk ma sincs. 
 Daphné is átváltozás közben, az ablak 
mellett, még cserép, de már félig mű. Még 
nő, aki után Apolló lohol, csak hát végze-
tük, hogy az isten vágyakozzék, és a lány 
pedig meneküljön tőle, így hát teste félig 
már babérfa, hogy el ne érhető legyen, s 
hogy végül örökzöld leveleivel mégis kár-
pótolja a csalódott szerelmest. Íme az is-
teni megoldó képlet, gyakran be kellene 
vetnünk földi használatra is.  
 Az asztalon kedves, már egyszer égetett, 
nyúlánk, derűs, életszerető kisasszonykák 
várják, hogy színekbe öltözhessenek, és 
otthonokká varázsolhassanak idegen szo-
bákat. Amott meg maszkok várnak a soruk-
ra, hogy eldőljön, miféle tréfa, mennyi játék, 
mennyi titok lehet egy kis cserép arcon. 
 A falon festmények, régi kerámiák, egy 
élet küzdelmeinek tanúi és tanulságai. Ko-
mor pillanatok és  sok-sok  játék, mert Var-
ga Ibolya legalább annyira derűs, mint 
amennyire dühös. Mert mindig nevet, 
amikor sír.     
 Hálával gondol a doktornőre, Burzuk 
Valériára,  akinek  támogatása  nélkül, 
ahogy ő maga fogalmazza, élete legne-
hezebb időszakát aligha élte volna túl. 
Betegségeiből aligha sikerült volna talp-
ra állnia. És nem orvosi segítség volt ez 

Varga Ibolya dolgozik. Nem nagy hír ez, hiszen mi mást tehetne az ember, 
mint végzi azt, ami végzete vagy üdvössége. (Ki tudná ezt szétválasztani.) 
Csak hát néha adódhat úgy, hogy megromlik az ember viszonya saját 
életével, saját munkájával, s a visszatérés, vagy ahogy szokták mondani, 
a magára találás, kicsit olyan, mintha minden megtörténhetne ismét. 

nimFáK, hősöK,  
virágoK és KisasszonyKáK

pusztán, annál sokkal több, emberi támo-
gatás, a hitét segített megtartani a tehet-
ségében, hogy lesz folytatás, érdemes a 
folytatásra gondolni.  
 Beszél az egyetlen nagy méretű kőszob-
ráról, melyet egy tragikusan elhunyt lány sír-
emlékeként készített épp ilyentájt három éve, 
rengeteg munkával, ijedtséggel, izgalommal, 
szeretetből. Hogy az a felejthetetlen lánykar 
megsimogatható legyen,  amíg csak lesz va-
laki, aki megsimogassa. Hogy az az arc su-
gározzon, amíg csak van, aki magára érthe-
ti. Mert valahogy ki kell babrálni az idővel, a 
visszafordíthatatlannal, a gonosz kópéval. 
 És ott van az a kis pici műemlék, szigo-
rú, kritikus művek társaságában, egy pilla-
nat emléke, törékeny kerámiában, az uno-
kahúg terhesen kint az udvaron, és ő meg 
odabent az ablak mögött, és már gyúrja a 
keze az agyagot, és formát ölt az örök mag-
zat, mellette meg a profán magház, jobbról 
is meg balról is, hogy megleshessük a titkot, 
és megjegyezzük a jelszót, éljen az élet! 
 Kint az udvaron a fűben is művek fek-
szenek hanyatt. Mintha az eresz alatt egy 
angyalka tartaná a markát a lecsorgó víz 
alá, amott meg egy vigyorgó pofa figyel, 
bizonyára ő is valami isten, mulat a mu-
landóságon… 
 Aztán a két kutya, akik a ház szertelen 
társbérlői, a művésznő hűséges barátai és 
rabtartói, mit értenek gazdájuk szenvedély-
ből, azt nem tudom, de aligha fogják elárul-
ni. Egyikük mindig résen van, hiszékeny, hí-
zelkedő, másikuk morcabb, magának való.
  Varga  Ibolya  munkáit  évekkel  ezelőtt 
több ízben is láthatta már a monori közön-
ség, a Művelődési Házban, a  régi Vigadó-
ban. Új kiállításán megmutatja majd, amit 
a világról gondol, képeken és grafikákon, 
és azt is, amivel a világot elviselhetővé, 
szerethetővé, megbocsátóvá és megbo-
csáthatóvá próbálja változtatni, a kerámi-
áit. Főleg olyasféle új műveket, melyek a 
polcon várnak már, teljes díszben, hogy 
bemutatkozhassanak, kellethessék ma-
gukat a tárlatlátogatóknak. Róluk ezúttal 
szót sem, legyenek meglepetés. Különben 
is kissé már lámpalázasak.

Weaver
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Szappanos tanárnő szívesen és büszkén vál-
lalta egykori tanítványa kiállításának meg-
nyitóját. A nagyon szakszerű, tudományos, 
a modern képzőművészeti irányzatok világá-
ba kalauzoló beszédet megelőzte egy köny-
nyebb műfaj. Virág kérésének  tett eleget,  s 
jött közénk Vácról Bardócz László Csaba, aki a 
négytagú Idestova együttes vezetője és dal-
szerzője. A rendkívül egyedi szövegek ritka-
különös, sajátosan szép ének- és gitárelőadá-
sa kellő összhangban állt a falon lévő képek 
sugallta hangulattal.
 Az elrejtve is megmutatott, titkolva is 
elénk tárt világgal, mely az alkotóban szuny-
nyad egy ideig, majd előjön. Milyen világ ez? 
Mit láthatunk belőle? Színek, vonalak kusza-
ságát, néhol elmosódott alakokat. Aztán, 
ha jobban megnézzük őket – messzebbről, 
több oldalról –, s még a képzeletünk is se-
gít, bizony a vonalak és színek mögött mást 
is találunk. A vonalas célirányultságokban ki-
fejezett papír- és újabban viaszrajzok kont-
raszt színekkel, titokzatosan rejtőzködve fe-
jezik ki a tartalmat. (Akkor hát jöjjön; Fehéren, 
tisztán; Elrejteni és megmutatni I., II.; Közelí-
tés.) Szinte akvaralles áttetszőséggel, puhán, 
bolyhosan, tünékenyen.

 Ahogy a gondolkodó, dialógushívő mű-
vésznő maga is elmondja az alkotás folya-
matáról: „Nem akarom csak én elhatározni, 
hogy mi legyen a képen. Hagyom, hogy en-
nek a kép is részese legyen. Ritkán van meg 
előre a téma. A szín, a vonal jelenik meg elő-
ször, azokból indulok ki. Érzésből. Utána épít-
getem az egyik-másik színréteget, vonalat, 
gesztust a másikra. S ha közben alakul valami, 
elviszem afelé.” S mindig alakul valami a saját 
készítésű temperával (pigmentből) és festék-
kel! Még a kötőanyag előállítása is az ő keze 
munkája. Így van jelen a képben egészen a 
kezdetektől az alkotó – nagyon is fontosnak 
tartva az anyagot s a vele való kapcsolatát.
 A kiállított kilenc festmény temperával, 
vegyes technikával készült; kedvelt színekkel, 
melyek „egyszerűek s ugyanakkor gazdagok; 
főleg a szürkék, a téglavörösek”. „Képeit töré-
keny, finom felületek és vonalhálók jellem-
zik. A színek és a formák ritmusa egyfajta ze-
neiséget kölcsönöz műveinek” – mondta a 
megnyitón Szuhányiné a tanítványról, majd 
felsorolta annak kedvenceit, példaképeit. 
Akik valamennyien a hazai művészetet egy-
re inkább meghatározó nemzetközi kortárs 
áramlatok művelői. A sok közül hadd említ-

Közös nevező„elrejteni és megmutatni”
Varga Virág festőművész másokhoz hasonlóan szintén a JAG-ban és 
Szuhányiné Szappanos Évától kapta a legtöbb biztatást pályája elindításához.

sem meg a monokróm (szinte csak egy szín-
nel való festés) itthoni mesterét, Tóth Meny-
hértet, akihez „Virág festészete közel áll. Tóth  
festményeinek felületére vastag, üledéksze-
rű rétegeket hordott fel, amelyek szinte el-
nyelik a formákat.” 
  Virág  olykor  visszakaparja  a  rétegeket, 
hogy az anyag megmutathassa magát: van 
vastagsága, súlya. S ezek a tulajdonságok 
visszahatnak rá, miközben dolgozik. Képei 
elkészítésében sokszor személyes környeze-
tének tárgyai, formái inspirálják. „Ez a szub-
jektív szimbólumrendszer a nyolcvanas évek 
olasz transzavantgard mozgalmához is kap-
csolja valamelyest munkáit. Nem véletlen, hi-
szen a fogalom megalkotója a nápolyi Bonito 
Oliva, aki szerint a minden irányban szabad 
kibontakozás ideje következett most el.”
 Ezt a kissé göröngyös, ám annál érdeke-
sebb utat járja a monori Varga Virág Olaszor-
szágban. S mint tőle tudjuk, ott már rejtett-
ségében is megmutatkozott, hiszen ismerik 
és  befogadták.  A  Vigadóban  –  festményei 
mellett – négy rézkarcát is megcsodálhattuk, 
melyek fotóihletettségűek, varázslatosak. S 
ahogy nézem őket, egyszercsak a londoni 
British Múzeumban találom magam, ahol az 
ötvenezernél is több rajz és grafika egyik kor-
társ szerzője a magyar Varga Virág. A tehet-
séges festő művei jól megférnek a klasszikus 
alkotások mellett. Lehet, hogy egyszer valóra 
válik az álmom?

Pecznyik  Ibolya
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Közös nevező

zöldeK, BarnáK  
és KéKeK nagy csendjei

Magdó Attila Csíkszeredán született, Nagy-
váradon nőtt fel, a Pedagógiai Főiskola rajz-
szakát Kolozsváron végezte. Közben kós-
tolóként három év katonaság az érettségi 
után, 56-tól 59-ig Constanzában. Ott és ak-
kor különösen nem volt könnyű magyar ka-
tonának lenni. 
 Tanári kihelyezésével azonban sze-
rencséje volt, Nagyszalonta mellé került, 
Oláhszentmiklósra, és csak annyi volt a ne-
hézség, hogy ott nem nagyon voltak ma-
gyar diákok. De az otthontól nem sza-
kadt túl messze. Aztán végül Biharra került, 
Nagyvárad mellé, festette a partiumi tájat, 
sajnos ennél sokkal több nem jutott a sza-
badságból. Családos ember volt, felesége, 
kisfia, rendezett egzisztenciája, csak éppen 
a Causescu-világ volt egyre elviselhetetle-
nebb. És nagyon közel volt a megoldás: egy 
kőhajításnyira a határ. Az áttelepülés mel-
lett döntöttek, egy kicsit későn, mert nem 
voltak már fiatalok, és egy kicsit korán, hi-
szen már nem sokat kellett 
volna kibírniuk. Kérelmük 
benyújtása után azonban két 
év vesszőfutás jött, állásvesz-
téssel, lakásuk kisajátításával. 
A határon 1987-ben se köny-
veket, se képeket nem hoz-
hattak át, másuk meg nem is 
igen maradt. Monoron min-
dent elölről kellett kezdeni-
ük. És a szakadatlan harcban 
kényszerű fegyver volt a kép is. A festés af-
féle másodállás lett, ahol éppúgy napról 
napra jutni kellett valamire, hogy az élet 
kicsit könnyebb legyen. Legyen csempe, 
meg cserép, meg bútor. Ami éppen kell. 
 A szabadságot pedig alighanem a mun-
kahely jelentette. Aházaspár a vasadi kol-
légiumban helyezkedett el, ott dolgoztak 
annak bezárásáig. És abban az erdei ta-
nyában, alighanem az utolsó tanyasi kol-
légiumban, jó volt az élet, jó volt a mun-
ka, még a gyermekek cserélődése ellenére 
is, mert fokozatosan a nehezen nevelhető 
gyerekek intézetévé vált a kollégium, de 
mégis ott volt az erdő, ott volt a csend. Az-

tán a kollégium bezárása után a tanár úr át-
került az Ady úti Általános Iskolába, onnan 
ment nyugdíjba. És még ma sem a festés az 

első, még nem jött el az ide-
je, még ma is vannak kötele-
zettségek, olykor reggeltől 
estig, még ha ma már talán 
lehetne is fordítani a dolgok 
rendjén, de olyan nehéz. Az 
igyekezet ma már a jövőnek 
szól. Leventének, a fiúknak, a 
Monorierdői iskola történe-
lem tanárának. Aki meg na-
gyon vágyik a Székelyföldre, 

vissza édesapja szülőföldjére, holott on-
nan emlékei se nagyon vannak. 
 Hát így játssza ki a lélek a történelmet, 
aztán meg vissza: így bánik el a történelem 
a lélekkel.
 Magdó Attila soha nem tudott minde-
nestül a festés felé fordulni, elfogadott egy 
neki kézhez álló tájfestői tradíciót, valahol 
az impresszionisták és Nagybánya festői 
hagyománya vidékén, és ebben dolgozott 
képről képre. A festői kalandok maradtak 
az  ifjúkori  rajzokban,  vázlatokban.  Van-
nak kedvenc színei, tónusai, hangulatai, 
hol inkább barnák, hol inkább zöldek, ta-
nyák, őszi szomorúságok, tavaszi remé-

nyek, csusszanó csendes vizek. Amit az élet 
nem adott, nyugalmat, tűnődést, szabadon 
csordogáló időt, rákerült a képekre. 
Tagja a Művészetbarátok Szövetségének 
és a Független Szalonnak, utóbbi szokásos 
őszi pesti tárlatán az idén is szerepelt, több-
ször láthatta már munkáit a helyi közönség 
a Vigadóban, a Művelődési Házban és a Já-
szai Iskolában is.
 Azt kívánom, hogy legyen kedve, ide-
je egyszer majd megfesteni azt a képet, 
amit soha nem tud kitörölni az emlékeze-
téből, felesége is úgy emlékszik, mintha ott 
lett volna, holott akkor még nem is ismer-
ték egymást. A jelenet Oláhszentmiklóson 
zajlik, negyvenvalahány évvel ezelőtt, jön 
a vonat, amit el kellene érnie hazafelé, az 
úton azonban pocsolya és sár, az sem lát-
szik, egyáltalán átjárható-e, s akkor egy ha-
risnyás öreg román paraszt a hátára kapja 
az ifjú magyar tanárt, jöjjön fiatalúr, majd 
én átviszem, és átlábal vele a sártengeren, 
s feltolja az indulásban levő vonatra. Ez az a 
béke, amit sosem élhettünk. És noha most 
már nincs sár az utcákon, Monor sem po-
rosabb város, mint bármelyik, de ki venne 
ma a hátára egy tanár urat, hogy átvigye az 
úton?            

Takács Géza

Magdó Attila rajztanár és festőművész nagy utat 
járt meg a békés, szép monori otthonáig.

„Hát így játssza 
ki a lélek a tör-

ténelmet, aztán 
meg vissza: így 

bánik el a történe-
lem a lélekkel.”

Vajdahunyad

Tudás

Csendélet
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egyeDI méretbeN Is!

Monor, Liliom u. 70/a.
Tel.: 70-94-99-823

Monor, Kossuth L. út 105.
Tel.: 70-63-93-780

Ingyenes felMérés!

m I N D e N ,  A m I  f A

Egészségünktíz éve Közös úton
Ünnepi hangulatban kezdődött és folytatódott 2008. június 28-án  
a Közös Út Cukorbetegek Egyesülete soron következő összejövetele.

Természetesen most sem maradtak el a 
szűrések: a vércukor és -nyomás mérése, 
illetve a gyógycipők felírása. Az egyesüle-
tünk elnökasszonya, Jámbor Miklósné Jutka 
köszöntötte a résztvevőket, köztük: Kincses 
Jánost, a Magyar Cukorbetegek Országos 
Szövetsége (MACOSZ) elnökét, Kondrát Ilo-
nát, a Korányi Kórház dietetikusát, Sinkovicz 
László képviselőt, Szabó Lászlót és a társ-
egyesületek részéről minden kedves meg-
jelentet.
 Mostani összejövetelünk szponzora a 
Monor Városi Polgármesteri Hivatal és a 77 
Elektronika Kft. volt. 
 Újfent színvonalas és tartalmas műsort 
láthattunk verssel (Bokros Belián  elszavalta 
Reményik Sándor: Akarom című művét), ze-
nével (Zsombok Péter, Ruskó Róbert és Ruskó 
Rózsa klarinéton és fuvolán játszottak), tánc-
cal (a Monori Strázsák néptáncegyüttes). 
Többen méltatták az egyesület 10 év alatt 
elért munkáját. Így Sinkovicz László képvi-
selő rávilágított, hogy a közös gondok és 
problémák összekovácsolják az embere-
ket. Biztatást adott a feladat folytatásához, 
mert a kitűzött irány jó és bár a civil munka 
nehéz, nem állhat meg. Az egyesület lété-

nek egyik alapköve, hogy a tagok bizalom-
mal fordulhatnak egymáshoz. 
 Kincses János a MACOSZ elnöke 18 éve. 
Az 1990-ben ezer fővel alakult szervezet, 
ma már 30 ezer tagot számlál. Magyaror-
szágon ez a legnagyobb civil szervezet, 
melynek feladata többek között a betegek 
érdekképviselete, a képzés és oktatás, a fel-
világosító kampányok szervezése, az orszá-
gos betegtalálkozók és diabétesz-napok 
rendezése. Táborokat szerveznek gyerme-
keknek, időseknek, fiatal családoknak. Sa-
ját lapként működtetik a Cukorbeteg Élet 
nevű újságot, jelen vannak az interneten is: 
www.macosz.hu. 
 Éger Katalin, egyesületünk tagja felidéz-
te az egyesület megalakulását és útját a 
mai napig. Tíz éve annak, hogy 1998. júni-
us 6-án az egyesületet bejegyezték a bíró-
ságon. Szőnyi Józsefné Irma néni és Kunsági 
Lászlóné Ági látott neki a szervezésnek, de 
sok segítséget kaptak Bíróné Marianntól is. 
Jelentkezési lapokat, gyűjtődobozokat he-
lyeztek el az egészségház bejáratánál. Ek-
kor 62 fővel, köztük két kisfiúval – Zolival 
még ma is rendszeresen találkozunk – ala-
kultunk meg. Első elnökünk Kocsisné Hering 

Irén volt. A működéshez azonban támoga-
tókra is szükség volt. Egyik fő támogatónk 
Laza István a művelődési ház igazgatója, 
aki ingyen rendelkezésünkre bocsátotta a 
művelődési házat. Dr. Kiss Éva diabetológus 
mára szinte állandó előadónk, kezdettől 
fogva mellettünk van. Elnökünk 8 éve Jám-
bor Miklósné. Hatékony, lendületes munká-
jában családja is sok segítséget nyújt.
 Részt veszünk a városi rendezvényeken, 
és saját kirándulásokat szervezünk. Azt, 
hogy szükség van az egyesületre, mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy mára 240 fő-
vel működünk. 
 Jó hangulatú, vidám összejövetelünk az 
ünnepi alkalomhoz méltóan tortával és tű-
zijátékkal lett megkoronázva, ezzel is meg-
erősítve bennünket a következő találkozó-
ra várva. 

Fekete Jánosné

Az összejövetelt nagy érdeklődés kísérte
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  Keresd a baglyot!

Őszi könyvszüret a Piactéri Könyvesboltban!

           Gyermek-, romantikus, fantasy, ezoterikus könyvek,

           szépirodalom, krimi, sci-fi, szótárak, lexikonok.

 
 

 
    Nyitva tartás: 

 
 

    hétfő: zárva

 
      

    kedd, csütörtök, péntek: 9-17

 
 

 
    szerda: 7-17

 
 

 
    szombat: 7-12

A könyvajánló rovatban bemutatott könyvek
megvásárolhatók a Piactéri Könyvesboltban

gát is meggyűlölve éli világát. Mígnem 
egy nap egy tizenkét éves kislány keresi 
meg, hogy segítsen megtalálni eltűnt nő-
vérét. A főhős hamarosan a látszólag idil-

likus lovasvilág legsötétebb 
bugyraiban találja magát. 
A csillogó díszletek között 
burjánzó drogkereskede-

lemre, korrupcióra bukkan, 
és hamarosan sikerül egy sza-
badlábon lévő gyilkos nyo-

mába erednie. A Palm Beach-i 
aranyifjak köréből azután eljut 
a floridai mocsarak legmélyére, 

ahol olyan veszedelmes végki-
fejlet vár rá, melyben mindenét 
elveszítheti.  Versenyt  kell  fut-
nia az idővel és a gonosszal egy 

olyan versenyben, ahol ő a sötét ló. Már-
pedig a sötét lóra senki sem fogad…

Tami Hoag: Sötét ló. 
Alexandra. 2008.

Tami Hoag, a sikeres bestsel-
ler-szerzőnek az írás mellett 
a lovaglás a másik szenvedé-
lye. Sőt, saját bevallása sze-
rint sokkal régebb óta érzi 
magát lovasnak, mint írónak. 
A lovak között találta meg 
boldogságát és mentsvárát. 
Néhány éve megpróbálko-
zott azzal, hogy a két, me-
rőben eltérő világ között, 
az írói és a lovaglás világa 
között hidat építsen. Így 
született meg 2002-ben a 
Sötét ló című könyve. 
 Egy klasszikus magánnyomozós krimit 
írt, mely jól bemutatja a nemzetközi díj-
ugrató világ árnyoldalait. Elelna Estes, az 
egykori nyomozó kiábrándultan, önma-

Krimisötét ló

David Gemmel, a 2006-ban elhunyt angol 
fantasy-író egy ráktesztre várakozva írta 
meg első novelláját. „Azért kezdtem bele, 
hogy eltereljem a gondolata-
imat, és elűzzem a halálfélel-
memet. A sztori egy erődről 
szólt, amit rettenetes ellen-
ség ostromol, a nadírok. Be-
népesítettem az erődöt a 
hősök egy kicsiny csoport-
jával, akiket Druss, a Legen-
da vezetett. Az erőd tu-
lajdonképpen én magam 
voltam, a nadírok pedig a 
Rák. Mindent beleadtam 
abba a novellába. Ez volt 
a Drenai nép megszületésének 
és az írói pályafutásom elindulásának kez-
dete.” Munkássága alatt mintegy 30 re-
gényt írt. A fantasy műfajának kedvelői 
számára érdekes olvasmányt jelentenek 
a kelta mitológián és római történelmen 
alapuló Rigante-ciklus kötetei, melynek 

harmadik darabja a Hollószív címet viseli.   
A rigantékat meghódították, a varlok vas-
kezű uralma alatt élnek, szokásaik megve-
tés tárgya, kultúrájuk szinte teljesen meg-
semmisült. Egyetlen asszony maradt, aki 
a riganték által egykor taposott ösvényt 

követi. Ő a Kívánságfa erde-
jének nornája, és egyedül ő 
van tisztában a hamarosan 
a megpecsételt sorsú világra 
rontó gonosz természetével. 
Két férfiba veti minden remé-
nyét: Jaim Grymauch-ba, az 

óriástermetű rigante harcos-
ba, akit gyötör a kudarc, ami-

ért nem tudta megmenteni 
szeretett barátját az árulástól, 
és Kaelin Ringbe, az ifjúba, ki-

nek halálos képességei haragra 
gerjesztenek minden varlt. Egyi-

kükből lesz Hollószív, a törvényen kívüliek 
vezére, kinek vakmerő hőstettei felrázzák 
a rigantékat. A másik legendát kovácsol 
majd, és lángra lobbantja a lázadás tüzét.
 David Gemmell: Hollószív. 

Delta Vision Kiadó. Budapest. 2490 Ft.

Fantasyhollószív

Ezoterikameditáció
Erica Brealey Meditáció című műve egye-
dülálló módon, rendkívül élvezetes stí-
lusban vezeti be az olvasót a meditáció 
művészetébe, miközben ismerteti a tör-
ténelmi és kulturális gyökereket is. A me-
ditáció segítségével bárki képessé vál-
hat arra, hogy tudata legmélyére ásson 
és megtalálja lelke békéjét. Ez egyút-
tal az önmegismerésnek egyik módja is, 
mely olykor meglehetősen furcsa vagy 
éppen döbbenetes élményt nyújthat. A 
szerző megtanít arra, hogyan illesszük 
be a rendszeres meditáció gyakorlását 
rohanó mindennapjainkba. Könnyen 
követhető útmutatókkal kísérve techni-
kák sorát ajánlja a gyakorláshoz.

 Az olvasó egy olyan igényes kiadá-
sú képes-szöveges művet tarthat a ke-
zében, mely tartalmazza a témával kap-
csolatos összes lényeges információt. 
Kitűnő alapmű mindazoknak, akik csak 
most ismerkednek a témával, ugyanak-
kor a már meglévő ismeretek elmélyí-
téséhez is segítséget nyújt. Azok, akik 
a könyv útmutatóit követve gyakorol-
ják ezt az ősi technikát, jutalmul csodá-
latos közérzetre és mélységes belső bé-
kére lelhetnek.

Erica Brealey: Meditáció. 
Kossuth Kiadó 2006. 4990 Ft
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Monori Strázsa: Milyen egy jó koktélbár?
Klaj Ildikó: Szerintem pont olyan, mint a Mai 
Tai Koktélbár. Nálunk például pénteken és 
szombaton élő zene van, ami rajtunk kí-
vül egyetlen egy monori vendéglőről sem 
mondható el. Beszélgetős, leülős, vagyis ba-
rátságos kis bár a miénk. Amolyan kuckós 
hely, ahová érdemes betérni.
•  És milyen egy jó koktél?
•  Egy jó koktélból nem szabad semmit 
sem kispórolni, ráadásul mutatósan kell el-
készíteni.
•  Csak  alkoholtartalmú  italból  lehet  kok-
télt csinálni?
•  Nem, alkoholmentes alapanyagokból is 
nagyon ízletes koktélt lehet készíteni. A lé-
nyeg azonban ebben az esetben sem vál-
tozhat, hiszen az íz-, és látványvilágnak szer-
ves egységet kell alkotnia.
•  Most már hazánkban is nagyon sok, a Mai 
Tai  Koktélbárhoz  hasonló  „műintézmény” 
üzemel. Ön hol sajátította el a koktélkészí-
tés tudományát?

•  Családi vállalkozásként visszük a koktélbá-
runkat. Lányom is, és én is szakirányú vég-
zettséggel rendelkezünk. Mind a ketten a 
szakma hazai nagyjaitól tanultuk meg azt, 
hogy is kell elkészíteni ezeket az ízletes és 
roppant különleges italokat. Lányom egyik 
tanára Pethő Tamás volt, aki Európa egyik 
leghíresebb magyar származású mixere. 
Bárki megnézheti a tudományát, hiszen a TV 
Patika nevű csatornán önálló műsora van. 
Tudja, ha egyszer valaki mixerkedésre adja 
a fejét, akkor onnantól kezdve sosem állhat 
meg azzal a felkiáltással, hogy már mindent 
tud! Folyamatosan fejleszteni kell a tudását. 
Én például amióta a fejembe vettem, hogy 
Monoron koktélbárt nyitok, folyamatosan 
lesem, hogy más szakemberek milyen kok-
télokat kevernek. 
•  Akkor biztosan van példaképe is.
•  Miskolc legjobb koktélbárja, a Cortez Bár 
adta a mintát. Az ő színvonalukat szeretném 
elérni. Ebbe a bárba például több nappal 
előre be kell jelentkezni ahhoz, hogy a ven-

Vendéglátás

mai tai KoKtélBár, 
a Különleges ízeK szigete
Ha egy jó italra vágynak, vagy akárcsak egy jót kívánnak beszélgetni, 
akkor érdemes felkeresni a Kistói úton a Mai Tai Koktélbárt, a 
családias hangulatú bárt, ahol hétvégén élőzene szól. A koktélbár 
sikerének titkáról beszélgettünk a tulajdonossal, Klaj Ildikóval.

dég asztalt kapjon. Ez a célom Monoron is, 
amit csak a jó minőséggel és az udvarias ki-
szolgálással lehet elérni.
•  Mikor nyitottak meg?
•  A nyár derekán, július 15-én.
•  Hogyan fogadták az emberek?
•  Eleinte sokan csak kíváncsiságból tértek 
be, később már azért, mert ízlett az italunk. 
•  A nyár dereka óta még nem sok idő telt el. 
Vannak már törzsvendégeik?
•  Természetesen. Azt tapasztalom, hogy aki 
egyszer betért hozzánk, az idővel visszajön. 
•  Milyen a  repertoárjuk? Van például  saját 
receptje?
•  Alkohol tartalmú italból negyvenkét kü-
lönböző koktélt kínálunk, alkoholmentesből 
pedig nyolcat. Ezen kívül tízféle kávé közül is 
választhat az, aki betér hozzánk. Természe-
tesen mindegyiket saját magam készítem. 
Ami a kérdése második részét illeti, a kávé-
ban is és a koktélban is van saját receptem. 
Tudja, én a saját örömömre is kísérletezek, 
egyre újabb és újabb recepteket találok ki. 
•  Gyakran látok a koktélos pohár szélén kü-
lönböző gyümölcsöt. Ezek csak dekorációk, 
vagy meg is lehet őket enni?
•  Nagyon ízletes dekorációk. Finom az ízük, 
úgyhogy nem csak illendő dolog megenni 
őket, de még ajánlott is. 
•  Ha csak egy érvet említhet, mit mondana, 
miért térjenek be önökhöz a vendégek?
•  Mert a mi koktélbárunk a béke szigete.

– jezsó – (x)

RIXI
Olcsó cipők bOltja

M
egnyílt!

MOnOr, kiss ernő u. 1. • a sport vendéglő mellett

Folyamatosan megújuló akciókkal 
várjuk kedves vásárlóinkat!

őszi cipők már 3000 Ft-tól
csizmák már 4000 Ft-tól

nyitva: kedd-péntek: 8-16-ig, szOMbat: 8-12-ig

Biztonságtechnikai cég keres:

értékszállító
munkakörbe munkatársakat.

feladatok:
értékszállítási tevékenység végrehajtása

elvárások:
– min. szakmunkás bizonyítvány,
– „B” kategóriás jogosítvány,
– személy- és vagyonőri igazolvány,
– érvényes kamarai tagság,
– fegyvervizsga bizonyítvány,
– bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.

előny:
– „C” kategóriás jogosítvány,
– ATM üzemeltetési gyakorlat,
– értékszállítói területen szerzett gyakorlat,
– budapesti helyismeret.

Amit kínálunk:
– bejelentett, törvényes munkahely,
– béren kívüli juttatás,
– élet- és balesetbiztosítás.

jelentkezni lehet önéletrajzzal:
személyesen, cím: Budapest XV., Telek utca 5., 
vagy e-mail küldésével: paszingerk@jnt.hu
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         Már most gondoljon 

a téli ruházat tisztítására!

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

    Magócsi Ruhatisztító

Teljes körű ruhatisztítás és festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű-tisztítás
Háztól házig szőnyegtisztítás, 

ingyenes szállítással

nyomtatók, tintapatronok, 
lézerkazetták forgalmazása

színes és fekete-fehér nyomtatás
laminálás, spirálozás

www.tonervaros.hu
Cím: 2200 Monor, Petőfi u. 16 • Tel: 06-30-687-2142

KüzdősportoktaeKwon-do edzőtáBor
A Monori Sport Egyesület és Tápiómenti Taekwon-do szakosztály 
közös edzőtáborozáson vett részt a Rukkel-víziparkban augusztus 
1-jétől 10-ig, Fülpesi Tibor öt danos nemzetközi mester vezetésével. 

A táborozás elsődleges célja a szakmai to-
vábbképzés és a csapatok összekovácso-
lása volt (hiszen mindkét gárdának Fülpesi 
mester a vezetőedzője). Természetesen 
egy kicsit a nyári vakáció is benne foglal-
tatott ebben a közös táborozásban.
 A minden igényt kielégítő helyszín, va-
lamint a szép időjárás nagyban hozzájá-
rult a sikeres edzőtábor lebonyolításához.
 Az átlagosan negyven főből álló ve-
gyes összetételű csapat kitűnően helytállt 
a napi kétszer 2-2,5 órás edzésen a tábor 

teljes ideje alatt. Kivétel nélkül nagyon 
sokat fejlődtek a résztvevők szakmailag. 
Akaratból, hozzáállásból jelesre vizsgáz-
tak a tanítványok. A tábor végére újabb 
barátságok szövődtek, szorosabb lett a az 
összetartás, ami nagyon fontos egy csa-
pat életében!
 Köszönet a jelenlévő szülőknek, akik 
minden tekintetben segítették a munkán-
kat.
 Ezenkívül köszönet illeti a Rukkel-tó tu-
lajdonosát, Rukkel Jánost és az ott dolgo-

zó személyzetet a finom étkekért, az ön-
zetlen segítségükért, valamint az udvarias 
kiszolgálásért!
 Összegezve egy nagyon sikeres edző-
táboron van túl a két szakosztály, remél-
hetőleg még sokáig emlékezni fognak 
erre a sportolóink és jövőre ismét együtt 
lehet a két csapat!
 A szakosztályok edzései nyilvánosak, 
így bárki megtekintheti őket és személyes 
tapasztalatok alapján döntheti el, hogy ki-
próbálja-e magát a küzdősportok e látvá-
nyos és sikeres ágában. A sportszakmai és 
nevelőmunka minőségének biztosítéka a 
szakosztályok vezetőedzője, Fülpesi Tibor 
öt danos nemzetközi mester, aki egyben 
magyar ITF taekwon-do válogatott szö-
vetségi kapitánya is.
 Az edzésekről érdeklődni lehet telefo-
non vagy az edzések helyszínén és idő-
pontjában: a Monor SE TKD szakosztály el-
nökénél, Lódi Istvánnál (06-30-343-0402). 
Az edzések helyszínén: Monor, Jászai Mari 
Általános Iskola tornaterme. Az edzések 
időpontja: kedd-csütörtök 18-tól 20 óráig, 
pénteken 19-től 21 óráig.
 A Tápiómenti Taekwon-do szakosztály el-
nökénél, Fülpesi Tibornál (06-30-460-3201). 
Az edzések helyszínén: Sülysáp, Móra Fe-
renc Ált. Isk. tornaterme. Az edzések idő-
pontja: hétfő-szerda 18-tól 20 óráig, pénte-
ken 17.30-tól 19 óráig.  

Kosármonor sztárjai együtt BuliztaK
Kereken 50 éve indult el Monoron a kosárlab-
da élet a József Attila Gimnáziumban. Ennek 
alkalmával egy remek hangulatú bulit szer-
vezett a JAG és a 40 éves Monor SE. A kitűnő 
hangulatú napon mindenki kiválóan érezte 
magát, aki nem volt ott, sajnálhatja.
 Az ünnepi műsor előtt Pogácsás Ti-
bor polgármester, Szőnyi János MSE elnök, 
Bada Lajos (PMKSZ) és Megyeri István a JAG 
igazgatója mondott beszédet. A legna-
gyobb tapsot Veres László és Zátrok Károly 
kapta (utóbbi a férfi, előző női szakág sike-

reit idézte fel), akik lassan félévszázada sza-
badidejüket is feláldozva tesznek a Monor 
kosárlabdasportért.
 A legmeghatóbb jelenet mégis Borsai 
Józsefné köszöntése volt, aki 1958-ban életre 
keltette e sportot a városunkban! 
 Ezután márványtáblát lepleztek le, majd 
ebéd és remek hangulatú mérkőzések kö-
vették egymást, ahol mindenki, aki kedvet 
kapott, újra pattogtatott egy jót volt csa-
pattársaival.
 Ez a nap olyan volt, mint egy osztályta-

lálkozó, de itt a közös dolog: Monor és a ko-
sárlabda volt.
 Reméljük, hogy a következő ilyen talál-
kozóra nem kell várni újabb ötven évet!

Szalai Zsolt
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kIárusítás! 
Monoron, az Ady Endre u. 87. szám

 alatti varroda területén
gyerek-férfi öltönyök, női kosztümök

 és kiegészítők kiárusítását 
tartjuk, amíg a készlet tart.

Nyitva: naponta 8-15 óráig, szombaton 9-12 óráig
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

kÖNNyŰgépkezelőI 
(targonca)  képzés

 

ALACSONY ISKOLAI VAGY 
ELAVULT SZAKMAI VÉGZETTSÉGŰ

 16-25 VAgy 45 éV felettI
muNkNélkÜlIek számárA

 
érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

 
 Hétfőként  9-től 12 óráig 

monor és környéke Ipartestület
        monor, petőfi s. u. 27.

 vagy telefonon
 06-30-428-2567

életből a legjobbat!

Monor, Piac tér
Tel.: 06-20-424-3071

Natura bolt
Ahol az egészség polcairól válogathat!

     őszi akciós kínálat 
füredi lúgosvíz 1090 ft helyett: 850 ft
tönkölybűzafű (70x30 cm láda): 850 ft 
pI-víz: 60 ft/l
Dohányzásról leszoktató program
széles választékkal, 
hasznos ötletekkel segítjük, 
hogy egészségesen táplálkozzon!

Ahogy a természet, 
úgy az ember is képes 
évről évre megújulni.

Fogathajtáseredményes testvérPár
A kilencéves Genzwein Marina és az épp nagykorúvá 
érett Genzwein Alex is szép eredményeket ért el az utóbbi 
időben a hazai és a nemzetközi versenyeken egyaránt.

A július 24. és 27. között Ausztriában meg-
rendezett junior fogathajtó világbajnok-
ságon a mindössze kilencéves Genzwein 
Marina díjhajtásban 6., maratonban 8., 
akadályhajtásban 6., csapatban 4. helye-
zést ért el. A verseny után a belga műsor-
vezető kijelentette: Marina a jövő  világ-
bajnoka. Gratulálunk!
 Genzwein Alex, aki júliusban lett 18 éves 
már a negyedik szezonját kezdte meg az 
OB1-ben, ahol ma is a mezőny legfiatalabb 
tagja. Kettesfogat kategóriában bejutott a 
2008. évi országos bajnokság döntőjébe. 

Lapunk megjelenési időpontjában, szep-
tember 26. és 30. között, Izsákon rende-
zendő versenyen eséllyel indul a csapat-
bajnoki aranyért, amelyet 2006-ban és 
2007-ben is elnyert. Szintén esélyesként 
indul az akadályhajtás versenyszámban, 
mivel 2007-ben ő volt az év legeredmé-
nyesebb akadályhajtója.
 Alex a magyar bajnoki fordulók mel-
lett részt vett az első hivatalos külföldi ver-
senyén (most töltötte be a 18. életévét) 
Altenfeldenben, ahol az összetett egyéni 
14. helyet szerezte meg.

 Alex öt egynapos versenyen is indult az 
idei szezonban, ezek mindegyikéről első 
helyért járó kupával tért haza.
 Az Ilzer SC versenyzői és vezetői ezúton 
szeretnének köszönetet mondani szpon-
zorainak és támogatóinak: Adidas, Ecker, 
Ferrotransz, Ferrosped, Ilzer, Sió, UPC.  

tizet számoltaK az ellenFélre
Kiskunfélegyháza–Monor SE 1-10
Monor SE: Jansik – Zsíros, Kajli, Kiskoreny, Far-
kas – Mészáros, Barcsai, Pokornyik, Czermann, 
Galambos, Kovács. Csere: Pacsirta, Bánszki.
Gólszerzők: Galambos (3), Kovács (3), Pacsir-
ta (2), Farkas (2).
 Óriási lendülettel vetette bele magát 
csapatunk a küzdelmekbe és hamar kide-

rült, hogy a 3 pontért érkezett Bács-Kiskun 
megyébe. Gyors akciókkal teljesen szétzi-
lálta ellenfelét. A hazaiak csak egy 11-essel 
tudtak szépíteni 0-8 után, majd a mérkőzés 
végéig monori találatok következtek. Az er-
dőbe Farkas vitte be kétszer az ellenfelét,  
így kialakult K.O. győzelem, látottak alapján 
ilyen arányban is megérdemelten.   
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LabdrúgásFocigála Félegyházan
Kiskunfélegyháza–Monor 1-2 (0-1)
 Monor: Jansik, Cselőtei, Kovács, Benkó I, 
(Tabányi 67. p), Herbály, Rajna, Soltész, (Né-
meth, 67. p), Kürtösi, Hajdú, Paput, Micsu.
 Gólszerzők: Paput 31. és 90. perc.
 A csapat valamennyi tagja kiválóan tel-
jesített. Ezen felül is, Kürtösi, Rajna, Jansík, 
Paput.
  Vasárnapra rangadó szintre emelkedett 
mérkőzést játszott egymással a két csapat. 
Akik látták a mérkőzést azoknak igazi foci-
csemegében volt részük.
 A két gárda gondoskodott az igazán 
magas színvonalról, ami szokatlanul ritka 
jelenség – nem csak ebben az korosztály-
ban. Rendkívül gyorsan, és pontosan ját-
szott mind két fél.
 A kaput a vendég csapat veszélyeztet-
te többször. A szünetig monori részről Haj-

dú Krisztián került kétszer is kihagyhatatlan 
gólhelyzetbe, de sajnos parádés szólói után 
rossz döntéseket hozott. Szerencsénkre a 
31. percben felvezettünk egy olyan pará-
dés akciót, amiből Paput a fellegekből fejelt 
egy olyan gólt, ami médiában a hét gólja 
címéet is kiérdemelné.
 A gála a szünet után is folytatódott. A 
szépszámú közönség extázisban szurkol-
ta végig az izgalmakban bővelkedő má-
sodik félidőt. A 87. percben kiegyenlített 
a hazai gárda, kihasználva középső védel-
münk egyetlen figyelmetlenségét. Szin-
tén egy szép fejes gól született. És jött a 
97 percig tartó mérkőzés 90. perce, ami-
kor a csereként beállt Tabányi. Remek 
megoldást választva Kürtösi elé varázsol-
ta a játékszert, ő látta hogy Paput még 
nála is jobb helyzetben van, és Ricsi ho-

zott egy jó döntést: passzolt, és újra ná-
lunk volt az előny.
 Ez a tény a hazai csapatnál jobban csak a 
játékvezetőt zavarta meg! Eldöntötte, hogy 
addig tart a mérkőzés, amíg ismét döntet-
len lesz az állás. Ő ráért ugyanis: Kiskun-
félegyházi lévén csak a szomszéd utcába 
kellett hazamennie. Összeférhetetlenség-
ről pedig sem ő, sem a játékvezetőt küldő 
nem hallott. A hosszabbítás perceiben az 
okosan és higgadtan játszó Monoriak ellen 
– más lehetőség nem lévén – sárga kártyák 
sorozatos osztogatásába kezdett. A remek 
hangulatot azonban nem sikerült elronta-
ni. Egy nagyon sportszerű, minden igényt 
kielégítő találkozón két jó csapat gigászi 
küzdelméből a több gólhelyzetet kidolgo-
zó és értékesítő Monor került ki győztesen.
 – Aki részese volt a találkozónak, az te-
kintse kiindulási alapnak további pályafutá-
sához ezt a teljesítményt! – mondta a mér-
kőzés végén Németh István edző. 

Labdrúgásu7-es gólParádé! 
U7-ben is elkezdődött a pontvadászat, 
Monoron láttuk vendégül Úri és Gyömrő 
csapatait.
  Végig lógótt az eső lába, de hál' Istennek 
nem avatkozott játékba! Az apróságok lel-
kes szülői buzdítás mellett hatalmas elán-
nal vetették magukat a küzdelembe!
 A 2002 január elseje után született fiúk 
most játszották első hivatalos mérkőzésü-
ket! A szorgalmas edzéslátogatásnak meg 
is lett az eredménye, így sikerrel vették az 
akadályokat
 Eredmények: Úri–Gyömrő 3-0, Monor–
Úri 3-0 (góllövők: Puskás Norbert [2], Ágos-
ton Tamás [1]), Monor–Gyömrő 7-0 (gól-
lövők: Hegyi Róbert [5], Puskás Norbert [1], 
Gondos Dominik [1]).
 Tudva levő, hogy U7-ben egy csapatban 
négyen játszanak, és az utolsó apróság  lát-
ja el a védő feladatokat. Itt Ágoston Tomika 
(csapatkapitány) a pálya szélén összesze-
dett lécekkel „szögelte” be a kapunkat, és 
minden hálóra irányuló lövést hárított!!

Középen a hangyaszorgalmú és félelmet 
nem ismerő Gondos Dominik vitézkedett. 
Jobboldalt lámpaláz-mentesen Hegyi Robika 
robotolt (és rúgott 5-öt) előre és hátra! Bal-
oldalt Puskás Norbika (Nonó) köszönt be két-
szer és húzta a csapatot győzelemig! Pellei 
Bendegúz (nevéhez méltóan) csalafinta cse-
lekkel hozta zavarba az ellenfeleket! Mánya 
Dominik most kezdi a remélhetőleg felfelé 
ívelő pályafutását hasznos megmozdulása-
ival! Fényes Andrásnak is meg kell barátkoz-
nia a gondolattal, hogy az ellenfél szép szóra 
sem adja oda a labdát, azt el kell tőle venni!
 Összességében sportszerű mérkőzése-
ken győztünk!
 Az U-7-szülők jó voltából a mérkőzések 
után terülj-terülj asztalkám várta a csapato-
kat, így finom sütemények és itókák társa-
ságában búcsúztunk az úrii és gyömrői (re-
mélhetőleg) sportbarátoktól!
 A cikkért köszönet az U7 edzőjének, Pali 
bácsinak!

– SZALAI –

NBII U13 közép C csoport: Tököl–
Monor 0-8 (0-4).
 Szeptember 21-én Tökölön ven-
dégszerepelt csapatunk. Nem ígérke-
zett könnyűnek a mérkőzés, ami már 
az elején beigazolódott. A hazaiak egy 
támadásból két helyzetet is kihagy-
tak. Ezután magunkra találtunk és a 6. 
percben egy szép egyéni teljesítmény-
nyel a vezetést is megszereztük. Ez 
megnyugtatta a csapatot és szépen 
adogatva , veszélyesen játszva nyo-
más alatt tartottuk a hazaiakat. Jöttek 
a helyzetek és a gólok is. A félidőben 
magabiztosan vezettünk is 4-0-ra. A 
második félidőben még nagyobb lett 
fölényünk. Futószalagon jöttek a hely-
zetek és az egyre jobban fáradó haza-
iak már nem bírták tartani a ritmust. A 
végeredmény 8-0 lett .
 Az U15-ös csapat sajnos vereséget 
szenvedett (U15: Tököl–Monor 1-0).

az u13 moSt 8-ig Számolt!
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diszlexiás gyermekek
tanulásához nyújtok segítséget:
• Felkészülés a következő órára, dolgozatra, 
 speciális, a diszlexiások képességeire épülő 
 módszerrel, korrepetálás (főként humán tárgyakból).
• Segítő beszélgetés, középpontban szorongásoldás, 
 kudarccsökkentés, és motiváció a tanulás, 
 az iskolai feladatok iránt, hogy a képességeik 
 a teljesítményükben megjelenjenek.
• Olvasási technikák a tananyag hatékonyabb 
 értelmezéséhez, pontos megértéséhez, megjegyzéséhez.

elérhetőség: 20/264-5911, 29/413-129
László Tímea (mentálhigiénés szakember, 

speciális tanulási zavarok kezelése)

 
Gépjárművezető-képző Kft.

TAnfoLyAm InduL:

oKtóBer 15-én 17 óraKor
számítógépes felkészítés Kresz-vizsgára

részletfizetési lehetőség
díjmentes elsősegélynyújtó tanfolyam

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

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

Úszásjól szerePelneK úszóinK
Béka–delfin seregszemle

Négy bronzérem, kettő ezüstérem, több 
pontszerző hely (1-8) és sok egyéni csúcs szü-
letett a Béka–Delfin seregszemlén, amit idén 
Hódmezővásárhelyen rendeztek meg június 
5-6-án.
 Az itt elért eredmények megközelítőleg 
a Magyar Úszószövetség hivatalos ranglistá-
it tükrözik. Több mint 40 úszóklub, közel 500 
versenyzőjének részvételével zajlottak a fu-
tamok. (Béka korcsoport: 2000-ben és utá-
na született versenyzők. Delfin korcsoport: 
1998-ban és 1999-ben születettek.
 Érmeseink: Bokros Blanka 3. hely (50 m 
gyors, 50 m hát és 100 m gyors), 4. hely (50 m 
mell); Botka Dóra 2. hely (50 m pillangó és 200 
m vegyes), 3. hely (400 m gyors), 5. hely (100 
m gyors), 7. hely (100 m mell); Botka Anita 10. 
hely (400 m gyors), 14. hely (100 m gyors), 7. 
hely (50 m pillangó), 9. hely (200 m vegyes), 6. 
hely (100 m hát); Bacskai Attila 6. hely (400 m 
gyors), 7. hely (100 m gyors), 10. hely (50 m pil-
le), 19. hely (100 m mell), 5. hely (100 m hát), 5. 
hely (200 m vegyes).

cápa seregszemle

A Magyar Úszószövetség minden nyáron 
megrendezi a 11-12 éves úszóreménysé-

gek országos versenyét. Ennek a rendezési 
jogát eddig minden évben más-más vidéki 
város kapta. Idén először 3 éves időtartam-
ra lehetett pályázni, így július 19-20-án Sze-
ged adott otthont ennek a rangos verseny-
nek, melynek színvonalát jelzi, hogy csak 
már elért szintidőkkel lehetett a versenyre 
bejutni. Az úszósport jövőjét tekintve bizta-
tó, hogy a nívós szintidőket megúszva, így 
is 54 úszóklub közel 300 versenyzője vívta ki 
magának az indulás jogát. A MonorSE Úszó-
szakosztályt Bacskai Csilla és Ponyi Péter kép-
viselte, aki saját egyéni csúcsait megjavítva 
minden számban az országos lista elején 
végzett, és 3 számban is értékes pontokat 
szerzett a Monor SE csapatának.
 Eredmények: Ponyi Péter 5. hely (100 m 
mell, ideje: 1:23,08), 9. hely (200 m vegyes, 
2:46,41), 11. hely (200m hát, 2:44,94), 10. hely 
(800 m gyors, 10:19,80), 7. hely (400 m  ve-
gyes, 5:41,90), 4. hely (200 m mell, 2:50.80), 
12. hely (100 m hát, 1:18,40); Bacskai Csilla 
31. hely (200 m mell, 3:21,60), 19. hely (400 
m vegyes, 6:26,67), 20. hely (200 m pillan-
gó, 3:01,33).

évadzáró úszóverseny 

Az 1999-2002-es korosztály július 23-án 
meghívásos úszóversenyen vett részt 

az FTC VIVA  sportuszodájában. A buda-
pesti klubok mellett (BVSC, Kőbánya SC, 
BHSE, FTC) monori úszóink nagyon szé-
pen helytálltak. 
 Eredményeink: Bokros Blanka 1. hely 
(50 m pillangó, 100 m gyors, 100 m hát), 3. 
hely (100 m mell), így a 2000-ben születet-
tek közül a kupát is ő vihette haza. Botka 
Dóra 1. hely (50 m pillangó, 100 m gyors), 
2. hely (100 m mell), 4. hely (100 m hát), 
így az 1999-ben születettek közül Botka 
Dóra is kupával térhetett haza. Botka Ani-
ta 4. hely (50 m pillangó), 3. hely (100 m 
hát), 6. hely (100 m mell), 5. hely (100 m 
gyors); Bacskai Attila 2. hely (50 m pillan-
gó, 100 m hát, 100 m gyors), 3. hely (100 
m mell). Ezen a versenyen az úszószakosz-
tály legfiatalabb versenyzője, Ponyi Patrik 
(2001) is rajthoz állt, aki 50 m háton és 50 
m gyorson hatodik, míg 50 m mellen ne-
gyedik helyezést ért el.

delfintalálkozó

Július 27-én Dunaújvárosban Delfintalál-
kozót rendeztek az 1998-1999-ben szüle-
tettek részére. A Monor SE csapatát Városi 
Brigitta  képviselte.  Versenyszámonként 
közel 60 induló vett részt, a neves úszóklu-
bok mindegyike képviselte magát. 100 m 
mellúszásban 3., míg 100 m hátúszásban 
8. helyezést ért el. Az összesítésben a 6. 
helyet szerezte meg.  
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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
1/4 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  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 minden hónap 20-ig.

hirdeSSeN a StrázSábaN!
szolgáltatás

favágás, fűkaszálás. 
Tel.: 06-30-683-4288

manikűr – pedikűr – műköröm. Hívásra 
házhoz megyek. Hívd Melindát!
Tel.: 06-30-466-6608

Német, francia, angol nyelvből korrepe-
tálást vállalok. Tel.: 06-30-577-0677

hűtőgépjavítás garanciával hétvégén 
is, nyugdíjas kedvezmény, klímaszerelés. 
Tel.: 06-20-467-7693, 06-80-625-647

riasztók, megfigyelőrendszerek telepí-
tése, karbantartása. Tel: 06-30-99-27-367

ingatlan

monoron, közvetlenül a vasútállomás 
mellett eladó egy 773 m2-es terület, raj-
ta egy működő üzlettel, 30 %-os beépí-
tési lehetőséggel, üzletek és lakások is 
építhetők rá. Érd.: 06-30-934-1343

építési telek eladó Monoron a vasútál-
lomás közvetlen közelében, 182 m2-es. 
Üzlet és lakás építhető rá 30%-os beépí-
tettséggel. Érd.: 06-30-934-1343

apróhirdetéS

monori strázsa
monor Városi Önkormányzat lapja
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impreSSzum

monoron a Bánffy Dezső utcában, 4 la-
kásos társasházban, 2 szobás bútorozott 
lakás kiadó! Tel.: 06-29-417-333

belterületen 4267 m2-es építési telek 
eladó Monoron. József Attila u. (Gombai 
úton), a sorházakkal szemben. Közmű-
vek az utcán. Tel.: 06-20-338-3329

állás

Nemzetközi kereskedelmi cég, monori 
irodájába keres jó kommunikációs kész-
séggel rendelkező munkatársakat, fő- és 
mellékállásban. Kiemelkedő jövedelem.
Tel.: 06-20-261-0889, 06-20-357-6500.

monoron a Katalin csárdába felszolgá-
lót felveszünk. Tel.: 06-30-535-5375

Dtp-operátor munkatársat keresünk 
monori munkahelyre 4 vagy 8 órába. 
A sikeres pályázó elsősorban InDesign-
ban dolgozik gyorsan és szépen, de jár-
tas az Illustratorban és Photoshopban is. 
A html és a flash ismerete, valamint 
a magyar helyesírás magas szintű 
művelése előnyt jelent. Önéletrajzokat 
néhány referenciamunkával kiegészítve 
és a fizetési igény megjelölésével a  
regiolapok@gmail.com e-mail címre várjuk.

Köszönetet mondunk
 mindenkinek, akik

 Vitéz Sándorné sz. Laufer Ilona 

hamvasztás utáni 
gyászistentiszteletén, augusztus 
29-én utolsó búcsún vettek részt.

A gyászoló család

köSzöNetNyilváNítáS
házasságot kötöttek

Bokros Melinda – Hajdu Lajos
Tóth Nikolett - Orosz Zsolt

monoron hunytak el

Szolnoki József, Solti Sándor, 
Gonda Jánosné, Kuszenda Józsefné

aNyaköNyvi hírek




feladata:
épületgépészeti termékek forgalmazása; meglévő vevőkör kezelése, újak fel-
kutatása; piacfelmérések; új termékek kifejlesztésében és a termékportfolió 
kialakításában való együttműködés; értékesítés bővítése.

elvárások:
épület-gépész vagy műszaki felsőfokú végzettség; széleskörű ismeretség és 
gyakorlat az épületgépészet területén; mobilitás; önálló munkavégzés, problé-
mamegoldó képesség, terhelhetőség, határozottság, jó kommunikációs készség.

előny:
kereskedelmi gyakorlat, angol nyelvismeret.

fényképes önéletrajzokat a következő címre várjuk: 
2200 Monor Mátyás K. u. 11., e-mail: hr@bandk.hu

a B&K Kft. terÜletI képVIselő munkatársat keresa B&K Kft. lemezlAkAtOs munkatársat keres
elvárások: szakirányú végzettség; pontos precíz munkavégzés; rozsdamen-
tes anyagok terén szerzett gyakorlat.

előny: Monor vagy Monor környéki lakhely. 

a B&K Kft. AWI hegesztő munkatársat keres
feladata: rozsdamentes acéltermékek minőségi hegesztése 

elvárások: szakirányú végzettség; precíz munkavégzés; 5 éves szakmai ta-
pasztalat.

előny: Monor vagy Monor környéki lakhely. 

fényképes önéletrajzokat a következő címre várjuk: 
2200 Monor Mátyás K. u. 11., e-mail: hr@bandk.hu

állampolgári esküt tettek

Téglás Árpád, Téglás Attila, Győző Mária, 
Németh Károly, Gecse Klára, 

Gecse Richárd, Gecse Csongor, 
Barabás Rozália, Tóth Margaréta, 

Nagy Tünde, Gyűjtő Attila, Hankó Eszter, 
Kovács Irina, Rozsályi István, 

Herperger Julianna, György András, 
György Terézia, Bock Edit Adél
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AtlAsz hŰtőház     

m INtAbOltjA

monor, ceglédi út 50.
A 4-es f őúton

monorierdő felé
Nyitva: h–p: 7–17, szo: 7–13 

Az akciós árak október 6-tól 11-ig

turista szalámi
690,-

sertéscsülök csont nélkül

 690,-

Csirke  •  tyúk  • pulyka  •  kacsa  •  liba  •  tengeri  és édesvízi 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:

Ft/kg

Ft/kg

csirkemellfilé

1150,-
Ft/kg

hátsó sertéscsülök499,-
Ft/kg

szafaládé

590,-
Ft/kg

extra pacal

890,-
Ft/kg

csirke felsőcomb farrésszel

450,-
Ft/kg

fokhagymás császárszalonna

1290,-
Ft/kg

sertéskaraj csont nélkül

1290,-
Ft/kg

ticket restaurant és sodexho 
étkezési utalványokat elfogadunk!

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

Darált sertéshús
590,-

Ft/kg

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

csirkenyak (gy. fagy.)135,-
csirkecomb

590,-
Ft/kg

Darált pulyka (gy.fagy)

345-
Ft/kg

füstölt parasztsonka840,-
bőrös libaháj (gy. fagy)

490,-
Ft/kg

Ft/kg

Ft/kg


