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Berecz András, A mesék  
BAJnokA isméT monoron JárT

Hatalmasakat nevettünk. pedig hát mesé-
ket mondott, majdnem olyasféléket, mint-
ha népmesék lettek volna, és a népme-
séken inkább csak álmélkodni szoktunk, 
bámulni, nagy rajongás mellett is kicsit 
unatkozni, mert majdnem mindegyiknek 
tudjuk, sejtjük a végét. Mert a meséket ki-
csit belepte a por, finoman, észrevétlenül. 
abban a nyelvi pillanatban, amiben valaki 
rögzítette őket, technikailag a gyűjtő, majd 
valamely írónk, Benedek Elektől illyésig, a 
mese egy kicsit meghalt. Hiszen nagy író-
ink szeretetteljes beavatkozása elég durva 
volt. kicsinosították a fellelt kincset, leta-
karították róla azt az egyéni nyelvi ízt, za-
matot, melyet minden mese minden egyes 
előadásakor szükségképpen magán viselt. 
Ennek következtében a kitömött, kikerekí-
tett mese a gyerekeké lett, akik a mesében 
épp az örökkévalóságot szeretik, viszont a 
mesét elveszítették a felnőttek, akik a me-
sében is már csak magukra kíváncsiak. 
 Berecz András azonban nemcsak újra-
meséli a mesét, mintha ma születne. pedig 
ez is szenzáció, és így kezdett hozzá vala-
mikor negyedszázada. Ennél sokkal mesz-
szebb jutott, ő maga népmeseteremtő lett. 
sok utat járva elleste a mese születésének 
titkát: bejárta a nyelvhaza utolsó mesete-
remtő tájait, körbe a kárpátok lejtőit, és be-
járta a meseteremtő közösségi lélek rejtek-
útjait is. Egészen vissza-el a csuvasokig. 
 Meséket mond, immár a saját meséit, 
melyeket ott talált a havasok szélén vagy 
a kis faluvégi utcák porában. Mintha mesz-

sze időkből jött volna vissza közénk, csak 
éppen ennek a régiességnek nagyon föltá-
madásos hangulata van. Hallatlan vidám, 
még féktelen is olykor, annyira csodálkozik 
a mese önmagán, annyira örül, hogy ismét 
él, hogy alig bír magával. 
 Egy-egy Berecz andrás mese a nyelv 
különös csillogása is, a nyelv önön gazdag-
ságán ámulva csak ontja a sosem hallott 
szavakat, és a mesélő engedelmesen to-
vábbadja nekünk, melyeket a szívünk és a 
fülünk azonnal befogad, értjük, mert a dal-
lama a vérünkben van.    

Berecz András énekes, mesemondó a Magyar Kultúra Napján egy kiváló 
hangulatú estén a monori közönség vendége volt a Vigadóban. 

Berecz András

Folytatás a 12. oldalon

közös nevező

VégeT érT, de  
úJrAkezdik
annak idején a  2007. decemberi szá-
munkban olvashattak első alkalommal a 
közös nevező című, monori képzőművé-
szeket bemutató kezdeményezésünkről. 
az ötletgazdák, a Monori strázsa újságot 
is kiadó régió Lapkiadó kft., a Vigadó 
nonprofit kft. valamint a Gemini televí-
zió is egyaránt fontosnak tartják a kultú-
ra felkarolását, az alkotó emberek elis-
merését. Ettől vált „közössé” a cél. Fontos 
volt továbbá az is, hogy azokat a monori 
lakosokat is bevonnunk rendezvény-
be, akik eddig nem jártak rendszeresen 
kiállításokra. Ezért közönségszavazást 
rendeztünk, amelybe a kiállítás-sorozat 
valamennyi alkotója „nevezett”. a szava-
zólapokat újságunk decemberi számá-
ban tettük közzé, továbbá lehetőség volt 
e-mailben is leadni a voksokat. az erede-
ti ötlet – mint később kiderült – beváltot-
ta a hozzá fűzött reményeket.
 a szervezőmunka kezdetekor azon-
ban kiderült, hogy a kiállításoknak he-
lyet adó széles emeleti folyosó beren-
dezése több mint egymillió forintot 
igényelne. a Vigadó nonprofit kft. for-
rásai arra voltak elegendők, hogy a 
képfüggeszték-rendszert és annak tar-
tozékait, valamint a LED-es világítás-
technikát kialakítsák belőle. a kiállítások 
megrendezéséhez azonban ezek a be-
szerzések még nem lettek volna elegen-
dők. a régió Lapkiadó kft. ezért zömé-
ben monori cégekkel együttműködve, 
hirdetési keresztmegállapodások segít-
ségével támogatókat állított a kiállítás-
sorozat mellé.

Folytatás a 14. oldalon



testületgördülékeny ülés VolT
Az év első ülését munkaterv szerint január 15-én tartotta 
Monor Városi Önkormányzat képviselő-testülete, 18 napirendi 
pontot megtárgyalva. Gördülékeny, rövid ülés volt.

Monori Strázsa 

2009. február 2.

Monori Strázsa
Ön

ko
rm

án
yz

at
i h

íre
k

2

Ön
ko

rm
án

yz
at

i h
íre

k

 2009. február 2. 3

következő soros nyilvános ülését 2009. 
február 12-én 14 órai kezdettel tartja a 
testület. tervezett napirendi pontjai:
 1.) interpellációk.
 2.) a személyes gondoskodást nyúj-
tó ellátásokról szóló helyi rendelet meg-
alkotása, a térítési díjak és az éves szol-
gáltatási önköltség megállapítása (az 
1993. évi iii. tv. 115. § (9) bek. alapján).
 3.) taggyűlési hatáskörben eljár-
va: a Monor Uszoda kht. átalakulása 
nonprofit korlátolt felelősségű társaság-
gá (a gazdasági társaságokról szóló 2006. 
évi iV. törvény 365. § (3) bek. szerint).
 4.) a Monori sportegyesület beszá-
molója a 2008. évi önkormányzati támo-
gatás felhasználásáról. tájékoztató az 
egyesület 2009. évi támogatási igényéről.
 5.) javaslat a 2009. évi költségvetési 
rendelet elfogadására (második forduló).
 6.) Védőnői álláshelyekre kiírt pályá-
zatok elbírálása.
 7.) 2009. évi összesített közbeszerzési 
terv elfogadása.
 8.) pályázati kiírás a bizottságok ke-
reteire.
 9.) pályázati kiírás a városban műkö-
dő alapítványok számára.
 10.) Útépítés kérdései – földutak asz-
faltozása, meglévő burkolt utak szőnye-
gezése, kátyúzása.
 11.) járdaépítéssel kapcs. kérdések.
 12.) tájékoztató a 2008. évben be-
nyújtott pályázatokról.
 13.) általános iskolai, óvodai beíratá-
sok időpontjának meghatározása.
 14.) Óvodák nyári szünetének a meg-
határozása.
 15.) a parlagfűírtással kapcsolatos 
teendők előkészítése.
 16.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 17.) polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és in-
tézkedésekről, valamint a lejárt határide-
jű testületi határozatok végrehajtásáról.
 Zárt ülés keretében:
 1.) javaslat Monorért Emlékplakett és 
oklevél kitüntetések adományozására.

NapireNdi poNtok februárbaN

Horváth Ferenc képviselőt többen meg-
keresték az utóbbi héten azzal, hogy járja 
Monor területét egy brigád, akik különbö-
ző kérdéseket tesznek fel a lakosoknak, és 
a végén felajánlanak megvételre különbö-
ző készülékeket. azt mondják, hogy pályá-
zaton nyerték el az eladási lehetőséget a 
monori önkormányzattól. kérdése az volt, 
hogy mennyi ennek az igazságalapja?
 Pogácsás Tibor polgármester elmond-
ta, hogy éppen az előző nap érkezett egy 
levél hasonló kérdéssel. semmiféle ellen-
őrzésre vagy szén-dioxidmérésére nem 
adott ki engedélyt az önkormányzat, és 
nem is írtak ki erre vonatkozóan pályá-
zatot. nem teljesen világos, hogy milyen 
szándékkal járják ezek az emberek a vá-
rost. Lakossági bejelentés már érkezett 
telefonon is. Felkérte a lakosságot, hogy 
csak olyan adatot adjanak ki bárkinek, és 
csak akkor, ha valakiben megbíznak, vagy 
megfelelőképpen igazolják magukat. aki 
az önkormányzat nevében jár el, annál 
kell lenni megbízólevélnek, és munkálta-
tói igazolványnak, ezt kérjék el az illetőtől 
minden esetben. 

költségvetés-tervezet

az interpelláció után a polgármester elő-
terjesztette a 2009. évi költségvetési ren-
delet-tervezet első fordulós anyagát, 
amelynek előkészítésében részt vett vala-
mennyi bizottság.
 a költségvetési koncepció már közelí-
tett a végleges változathoz. a testület előtt 
lévő költségvetési anyagot, az elfogadott 
központi költségvetés alapján tervezték. 
a források részben csökkennek. az önkor-
mányzat által az utóbbi két évben történt 
átalakítások, amelyek az intézmények lét-
számát csökkentették, enyhítették a költ-
ségvetési hiányt, de még mindig szükség 
van ingatlanértékesítésből származó for-
rások bevonására, bár kisebb mértékben, 
mint a korábbi években. a 2009. évi költ-
ségvetés új fejlesztéseket nem tartalmaz, 
de a tavalyi évben elkezdett beruházások, 
lekötött forrásokból, tovább folytatódnak.
 a csatornaberuházásra felvett hitel tör-
lesztésének nagyobb része az idén záró-
dik. Ebben az évben, az Ltp-s elszámolás 
az otp és az Önkormányzat között szin-
tén aktuális. 2010-ben zárul le teljes egé-
szében a beruházás elszámolása. azok az 
ingatlantulajdonosok, akik nem fizetik az 
Ltp-s szerződésben vállalt összeget, azok-
nál el kell indítani a behajtást, de ezt az 
összeget az önkormányzatnak átmeneti-
leg ki kell fizetni, és csak utólag tudja be-
hajtani.

 Bővülni fog a polgármesteri hivatal 
munkája, mivel a kistérségi központhoz, 
esetünkben Monorhoz szervezik át a te-
lephely engedélyeztetésével kapcsolatos 
feladatokat. a kistérséghez tartozó 16 te-
lepülésből több olyan is van, ahol jelenleg 
egy-két ügyintéző kizárólag ezzel foglal-
kozik. az engedélyeztetéssel kapcsolat-
ban egyszerűsítés is várható, de ennek a 
pontos részletei még nem ismertek, ezért 
a költségvetésben nem tervezték. az vi-
szont biztos, hogy a létszámot bővíteni 
kell, és az eszközállományt is, bár egyelő-
re nem tudni, hogy a megnövekedett fel-
adatokhoz mennyi támogatást kap az ön-
kormányzat.
 a bizottság támogatta a 2009. évi költ-
ségvetési rendelettervezet első forduló-
ban történő elfogadását. Voltak módosító 
javaslatok is, így a Városfejlesztési és kör-
nyezetvédelmi Bizottság jelezte, hogy a 
kistó kikotrására, valamint a nádas meg-
ritkítására kérjenek be árajánlatot, és a má-
sodik fordulós tárgyalásra, a belvízkeret 
terhére tervezzék be ezt a munkát. a pénz-
ügyi Bizottság javasolta további egy fő 
közalkalmazott felvételét a kistérségi Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti szolgálathoz.
 a képviselő-testület a módosításokkal 
együtt elfogadta az előterjesztést.

ingatlankérdések

Hatályon kívül helyezték „a települési la-
kóingatlan fajták átlagértékeiről a luxus-
adó megállapításához” nevű, 10/2006. (iii. 
31.) számú rendeletet. Erre azért volt szük-
ség, mert ez a törvényi rendelkezés nem 
működik, így felesleges az ezzel kapcso-
latos helyi rendeletet továbbra is hatály-
ban tartani.
 Módosították a Monor Város Helyi Épí-
tési szabályzatáról szóló 11/2004. (iV. 27.) 
számú önkormányzati rendeletet. a He-
lyi Építési szabályzat módosítására vonat-
kozó kérelmeket hosszú idő óta tárgyalják, 
több módosítási kezdeményezés fut pár-

huzamosan egymás mellett. Most azok a 
részletek kerültek egységes szerkezetbe, 
amelyeket a bizottságok és a képviselő-
testület már elfogadott. az egyeztetés le-
zajlott, a múlt héten a szakhatóságokkal a 
tárgyalás megtörtént.

Több adminisztratív tűzoltó kell

kiemelt célokat állapítottak meg a Monor 
Városi polgármesteri Hivatal köztisztvise-
lőinek, valamint a Monor Városi Önkor-
mányzat Hivatásos tűzoltó-parancsnok-
sága dolgozói teljesítményértékeléséhez. 
a törvény előírásai szerint minden évben 
meg kell állapítani.
 a polgármester a napirend kapcsán el-
mondta, hogy a tűzoltóság számára prob-
lémát jelent, hogy a tűzoltóság létszá-
ma nőtt, a tűzoltásba vonulók létszáma 
emelkedett, viszont az adminisztratív lét-
szám nem. a statisztikai adatok alapján a 
monori tűzoltóságon jelentkező engedé-
lyeztetési kérelmek száma megegyezik 
egy kisebb megyéével. Emiatt a személyi 
létszámot nem csak a vonulós, hanem az 
adminisztratív létszámban is emelni kell. 

iskolaorvosi ellátás

az iskolaorvosi ellátás szakmai feltételei-
nek biztosításáról szóló napirendi pontot 
két bizottság is előzetesen megtárgyal-
ta. az iskolákban a jogszabályi előírások-
nak megfelelően felszerelt orvosi szobá-
kat kell fenntartani. Van olyan intézmény a 
városban, ahol ezek a feltételek könnyeb-
ben megoldhatók, de van olyan is, ahol 
komolyabb beruházást igényel ennek a 
biztosítása. az előzetes felmérések sze-
rint az általános iskolákban az iskolaorvo-
si rendelők kialakításához, az eszközök és 
felszerelések beszerzéséhez több mint 3 
millió forintra van szükség, melyet a kép-
viselő-testület 2009. évi költségvetésében 
betervezett.

Folytatódnak a tavaly  
megkezdett fejlesztések

két közbeszerzési kiírásban is döntöttek a 
képviselők. Ezek a beruházások a tavalyról 
húzódnak át az idei évre. a kistói úti kerék-
párút közbeszerzésének sikeres lebonyolí-
tása után hosszú kivitelezési határidővel 
kell számolni. a villanyvezetékek áthelye-
zésére az engedélyezési eljárás folyamat-
ban van. a szükséges villanyoszlopok át-
helyezése után kezdődhet el a beruházás. 
 a Főtér és a petőfi utcát érinti a „Monor 
város településközpontjának kertépíté-
szeti rekonstrukciós munkálatainak kivi-
telezése és az ahhoz szükséges kiviteli ter-
vek elkészítése” című közbeszerzési kiírás. 
a beruházás kapcsán már most felhívjuk 
Monor lakosságának figyelmét, hogy a be-
ruházás megkezdésétől, várhatóan febru-

ár közepétől, a petőfi utca, a kossuth Lajos 
utcától a Dózsa György utcáig le lesz zárva. 
régi tervet valósít meg ezzel a beruházás-
sal a város, ugyanis az építkezés befejezé-
se után ez a szakasz sétálóutca lesz. az ut-
cát ezután kizárólag a mentők, a tűzoltók 
és a rendőrség használhatja, valamint a 
helyi üzletek áruszállításra. parkolóhelye-
ket alakítottak ki a Dózsa György és a né-
meth ágoston utcában is, így tehát akik a 
petőfi utcában az említett szakaszon lévő 
üzleteket szeretnék megközelíteni gép-
kocsival, jobb, ha gépjárművüket ezeken 
a parkolóhelyeken teszik le, mert a város 
központi részén nem biztos, hogy talál-
nak helyet. szerda és szombat délelőtt ki-
vételével a piac parkolója is üres, tehát azt 
is ki lehet használni, annál is inkább, mert 
az építkezések miatt nehezen lehet majd 
gépjárművel megközelíteni a központot.

mobil, alapítványok, háziorvos

Megerősítette a testület azt a döntését, 
hogy belterületen rádiótelefon antenna 
vagy átjátszó a MáV állomás, a sportpálya, 
a vásártér, a kÖVáL zrt. területén kijelölt 
oszlopra telepíthető. külterületen pedig 
a lakott területektől mért 500 méter távol-
ságon belül nem helyezhető el. 
 a képviselő-testület elfogadta a 2008. 
évi alapítványi pályázatok, valamint a köz-
művelődési és oktatásügyi, a sport- és 
Egyesületi, továbbá a szociális és Egész-
ségügyi Bizottság támogatási keretének 
2008. évi felhasználásáról szóló írásos 
anyagot. a pályázók a bizottságoktól el-
nyert összegekkel rendben elszámoltak.
 ismét módosul dr. orosz Edit háziorvos 
helyettesítése a 3. számú háziorvosi kör-
zetben, 2009. január 1-jétől dr. Mrowca 
Helga helyettesíti. a betegállományban 
lévő háziorvos kérelmére döntött így a 
testület.

oktatás, sport

Döntött a képviselő-testület, hogy a jó-
zsef attila Gimnázium és közgazdasági 
szakközépiskola 6 évfolyamos gimnáziu-
mi oktatásában a 7-8. évfolyam osztálya-
inak működtetési költségeit a fenntartó 
pest Megyei Önkormányzattal megfelez-
ve vállalja. amennyiben a fenntartó ezt 
nem tudja teljesíteni, akkor a működtetés 
többletterheit Monor Város Önkormány-
zata teljes egészében vállalja.
 támogatták a Monori sportegyesület 
úszószakosztályának kérelmét, mely sze-
rint úszóversenyt rendeznének a Városi 
Uszodában, amely egy négyfordulós ver-
senynek a része. a pest megyei úszó csa-
patbajnokság monori fordulójának lebo-
nyolítására 2009. március 29-én 8-tól 14 
óráig kerül sor. Erre az időpontra ingyene-
sen biztosítja a testület az uszodát a ver-
seny megrendezésére.

Összeállította: Nagy Lajosné

a képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendele-
tek szövege a Városi könyvtárban meg-
tekinthető. a képviselő-testület nyilvános 
üléséről a GEMini tV által készített felvé-
telt az ülést követő szombaton a pátria 
tV csatornáján kísérhetik figyelemmel. a 
rendeletek egységes szerkezetbe fog-
lalt szövege letölthető a www.monor.hu 
honlapról, ahol egyéb fontos felhívásról, 
tájékoztatásról is értesülhetnek.

további iNformációk

Monor Városi Önkormányzat képvise-
lő-testülete megalkotta és kihirdeti az 
alábbi rendeleteit:
 1/2009. számú: „a települési lakó-
ingatlan fajták átlagértékeiről a luxus-
adó megállapításához” nevű, 10/2006. 
(iii. 31.) számú rendelet hatályon kívül 
helyezése.
 2/2009. számú: Monor Város Helyi 
Építési szabályzatáról szóló – 8/2006. (iii. 
31.), és a 4/2007. (ii. 16.) számú rendelet-
tel módosított - 11/2004. (iV. 27.) számú 
önkormányzati rendelet módosítása.

reNdeletek

Monor Város Önkormányzata a köz-
alkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXiii. törvény 20/a. § alapján pá-
lyázatot hirdet területi védőnő mun-
kakör betöltésére.
 pályázati feltételek: egészségügyi 
főiskolai karon szerzett védőnői okle-
vél, büntetlen előélet, 18. életév betöl-
tése, magyar állampolgárság.
 Előnyök: legalább 1 év szakmai ta-
pasztalat.
 a pályázathoz csatolni kell: szakmai 
önéletrajzot, iskolai végzettséget iga-
zoló dokumentumok másolatát, há-
rom hónapnál nem régebbi erkölcsi bi-
zonyítványt, nyilatkozatot arról, hogy 
a pályázati anyagot a pályázat elbírálá-
sában résztvevők megismerhetik.
 Bérezés: a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXXiii. törvény 
előírásai szerint.
 közalkalmazotti jogviszony időtar-
tama: határozott idő, előreláthatólag 
2012. június 30-ig, próbaidő 3 hónap.
 Foglalkoztatás jellege: teljes mun-
kaidő.
 Munkavégzés helye: Monor város 2. 
számú területi védőnői körzete.
 Munkakörbe tartozó lényeges fel-
adatok: a területi védőnői ellátásról 
szóló 49/2004.(V.21.) EszCsM. rende-
letben meghatározott feladatok.
 a pályázat benyújtásának határide-
je: 2009. február 27. a pályázat elbírá-
lásának határideje: 2009. március 12. 
a munkakör betölthetőségének idő-
pontja: 2009. április 1.
 a pályázat benyújtásának mód-
ja: a pályázatot zárt borítékban, „terü-
leti védőnői pályázat” megjelöléssel 
Monor város képviselő-testületének 
címezve, Monor város polgármester-
éhez (2200 Monor, kossuth L.u.78-80.) 
kell benyújtani. Bővebb felvilágosítás 
a 06-29-413-119/114 telefonszámon 
kérhető.

területi védőNő pályázat

a pest Megyei kéményseprő és tüzelés-
technikai kft. értesíti a lakosságot, hogy 
a 27/1996. (X. 30.) BM rendelet 3-7. §-a ér-
telmében előírt, a kötelező kéménysep-
rő-ipari közszolgáltatás körébe tartozó 
feladatokat Monor közigazgatási határa-
in belül, 2009. január 2-től június 30-ig,
arcképes igazolvánnyal rendelkező dol-
gozóik látják el, akik díjat is szednek.

kéméNyseprés a városbaN
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sokunknak szorul össze a torka, szíve, ami-
kor önhibájukon kívül elesetté, tragikus kö-
rülmények közé került emberek kérik, várják 
a segítséget, főleg ha gyermekekről van szó.
 szülők reménykedve, örömmel várják 
a gyermek érkezését, és sok esetben csak 
a születés pillanatában derül ki, hogy akit, 
vagy akiket vártak, súlyosan károsodott, 
vagy károsodtak. Egyetlen beteg gyermek 
ellátása is igen nehéz feladat egy családnak, 
s szinte megoldhatatlan, ha egyszerre mind-
járt kettő érkezik.
 két ilyen súlyosan károsodott kislánynak, 
Fehér Rebeka Sárának és Fehér Emese Csengé-
nek kérnénk most segítséget.
 Édesanyjuk Fehér-Englerth Ibolya több 
éven keresztül dolgozott a monori gyámhi-
vatalnál, mint hivatásos gondnok. 2007. áp-
rilis 25-én adott életet a két súlyosan káro-

sodott kislányának. a gyermekek speciális 
ellátása és gyógykezelése nagy terhet ró az 
egész családra, mind anyagilag, mind pedig 
mentálisan.
 Emese és rebeka állapota a tavalyi év-
hez képest sokat romlott. Már nem képesek 
szájon át táplálkozni, csak a testükbe beve-
zetett gastrotubus segítségével. Ennek a tu-

Felhíváskérlek segíTs!
Egyre többször, több helyen találkozunk a címben szereplő vagy ahhoz 
hasonló feliratokkal, felhívásokkal az utcán és a különböző médiumokban.

TÁP-TERMÉNY 
ÁLLATELEDEL

  Tápok, szemes termények, takarmányok 
prémium minőségben (nyúl, sertés, 
barom�, kutya, macska stb.)

  Kiegészítők, vitaminok, aprómagvak, 
magkeverékek, egér- illetve patkány-
mérgek ipari méretben is. 

   Prémium minőségű galambeleségek 
szezonban kb. 30 féle.

  Papagáj és díszmadár eleségek fajtára 
bontással.

Igény esetén házhozszállítással.
Napos, illetve előnevelt barom� rendelhető!

Nyitva: 
H– P: 8-17, Sz: 8-12

NIV-RO Bt. 
Maglód, Apa� u. 1.

www.galambaszcentrum.hu
Tel.: 06-29/325-933,

 06-20/367-5827,
06-70/579-4241

a fogyasztóvédelemről szóló 2008. 
évi XLii. törvénnyel módosított 1997. 
évi CLV. törvény előírásai szerint a 
közüzemi vállalatoknak a hét egy 
munkanapján az ügyfelek részére 
nyitva álló helyiségben ügyfélszolgá-
latot kell működtetni 8–20 óráig, va-
lamint biztosítani kell az interneten 
történő bejelentések fogadását és 
megválaszolását.
 a leírtak figyelembevételével a 
már eddig is működő ügyfélszolgá-
lat nyitvatartási rendjét 2009. január 
1-jétől a részvénytársaság módosítot-
ta, így minden héten hétfőn az ügy-
félszolgálat reggel 8 órától, este 20 
óráig van nyitva (12-től 13 óráig ebéd-
szünet van).
 az ügyfelek interneten is tehetnek 
bejelentést a kovalrt@kovalrt.hu cí-
men. Felhívjuk a figyelmet, hogy az in-
ternetes ügyintézés csak olyan ese-
tekre terjed ki, amelyek személyes 
megjelenést, illetve aláírást nem igé-
nyelnek. 
 az új és az eddigi szolgáltatásokról 
bővebb felvilágosítást Boros Lász lóné 
ügyfélszolgálati vezetőtől kérhetnek a 
29/411-309-es telefonszámon.

kÖvál-tájékoztató

Fehér Rebeka Sára Fehér Emese Csenge

busnak köszönhető, hogy még szüleikkel le-
hetnek. Mindkét gyermek teljes mértékben 
korlátozott mozgásában. Fejlesztésük érde-
kében heti több alkalommal gyógytornán 
kell részt venniük, de várhatóan további lét-
fontosságú műtétek sora vár még a kicsikre.
 a szülők természetesen mindent meg-
tesznek, hogy jobb legyen az ikreknek, ne 
legyenek fájdalmaik, és az állapotukhoz ké-
pest boldogok legyenek, de mindez na-
gyon sokba kerül. a gyógytornáért egy gye-
rek után is óránként több ezer forintot kell 
fizetni, ők pedig ketten vannak. a fecsken-
dők, a steril gézlapok, a fertőtlenítők, a vita-
minok, a speciális tápszer, mind-mind pénz. 
a kislányoknak szükségük lenne egy speci-
ális iker-babakocsira is, hogy könnyebben ki 
tudjanak mozdulni a lakásból.
 Önöktől kérnek most segítséget, hogy 
az ő életük is könnyebb legyen, az állapotuk 
javulhasson, vagy legalább elviselhetőbbé 
válhasson.
 a számlaszámuk: otp Bank 11773425-
01919664. Elérhetőségük: 06-70-389-69-91.
 köszönjük, ha segít! 

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; büntet-
len előélet; a következő végzettségek 
valamelyike: egyetemi vagy főiskolai 
szintű építészmérnöki, építőmérnöki 
(szerkezetépítő, magasépítő üzemmér-
nöki) szakképzettség, főiskolai szin-
tű településmérnöki (városgazdasági 
mérnöki) szakképzettség; a Ms office 
programok felhasználói szintű ismere-
te; vagyonnyilatkozat tételi eljárás le-
folytatása.
 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-
zatot arról, hogy a pályázati anyagot a 
pályázat elbírálásában részt vevők meg-
ismerhetik.

 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: 
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: 
2009. február 25. 
 a pályázat elbírálásának határideje: 
2009. február 27. 
 a munkakör betölthetőségének leg-
korábbi időpontja: 2009. március 1.
 a pályázat benyújtásának módja:
a pályázatot zárt borítékban „Építésható-
sági ügyintézői pályázat” megjelöléssel 
Monor Városi polgármesteri Hivatal jegy-
zőjének címezve (2200 Monor, kossuth L. 
u. 78-80.) kell benyújtani. 
 Bővebb felvilágosítás a 06-29-413-119 
telefonszámon kérhető. 

álláslehetőség

épíTésHATósági ügyinTéző 
munkAköri pályázAT

Látogatásidősek köszönTése
a nagycsaládosok Monori Egyesüle-
te nem is oly régen járt e kedves helyen. 
Most újra lelkes, csacsogó, éneklő kislá-
nyok készültek erre a délelőttre, hogy 
örömet szerezzenek az otthon lakóinak. 
Fuvola, vers, ének köszöntötte a kedves 
megjelenteket, majd a valóságban nem 
is olyan halk szavú mesemondónk, Lilla,  
Dióbél bácsiról  verselt.  az ismert kiska-
rácsony, nagykarácsony dalt a teremben 
már szinte mindenki énekelte. az anyukák 
illatos, házi mézeskalácsa már teljes közel-
ségben éreztette velünk, hogy itt van ez a 
szép ünnep újra.
 a kis műsor végén a szereplő kicsinyek 
és segítőik az otthon lakói által készített 
kis ajándékot kaptak. a gyerekek igencsak 
meglepődtek, hogy ők is ajándékot kap-
tak! itt mindenki adott és kapott valamit! 

Legendi Katalin

Mi is nagyon hálásan köszönjük az 
egyesületnek, hogy újra nálunk jártak, 
és felvidították a mi kedves lakóinkat. 
Így szinte minden héten érdekes, moz-
galmas volt az itt élők élete, mert min-
dig vártak valakire, valamire. Ez a kis 
kedves karácsonyi hangulatú délelőt-
ti kikapcsolódás minket is ráhangolt a 
közelgő ünnepre, a meghitt percekre.

Köszönettel: Marsai Margit

kÖszÖNet a látogatásért!

a Monor Hegyessy Lions Club 2008. de-
cember 6-án jótékonysági bált rendezett 

„Varázsoljunk mosolyt a gyerekek arcá-
ra” címmel. Monor négy általános iskolá-
jából összesen 50 gyerek (család) kapott 
13 kilós ajándékcsomagot, amelybe az 
édességtől a gyümölcsön át a tartósélel-
miszerig minden került.
 Hálásan köszönjük a jó szándékú se-
gítséget azoknak, akik személyükkel 
megtisztelték bálunkat és sok-sok tombo-
lát vásároltak; azoknak, akik a csomagok 
megtöltéséről és kiszállításáról gondos-
kodtak; és azoknak a pedagógusoknak és 
családkisegítőknek, akik az  ajándékcso-
magok szétosztásában segítettek.
 Bízva a jövőbeni összefogásban, kö-
szönettel:

Gál Valéria klubelnök

kÖszÖNetNyilváNítás

  BÚTORLAP-
SZABÁSZAT

Expert-Tóth Kft.
2200 Monor Vasadi út 1/b. 

(A Shell benzinkút mögött)

            
  Telefon: 

         06-29-412-266

Bútorlapok, 
Konyhai munkalapok

Bútorszerelvények, 
Lapszabászat, 

Élzárás
Egyedi bútorok 

készítése

6 elemes konyhabútor  49 000 Ft-tól

Monoron, a Pozsonyi Lakótelepnél 
23 lakásos 

Új építésű társasházban
lakások még leköthetők 
2009. tavaszi költözéssel
A vételár tartalmazza 1 db gépkocsibeálló árát, 
mely a zárt udvarban található.
A zárt udvarban 900 m2-es pihenőkert kerül kiala-
kításra, kerékpártárolóval.

A társasház lakó- és pihenőövezetben, uszoda, óvoda,
CBA, orvosi rendelő közelében helyezkedik el.
A lakásokra forint alapú hitel THM: 7.45 % + szoc. pol. 
kedvezmény igénybe vehető.

Ügyfélszolgálati iroda: 2200 Monor, Piac tér 43.
Információ: www.monorhaz.uw.hu
Telefon: 06-30/548-5462
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•  Elsőként valószínűleg mindenkiben az a 
kérdés merült  fel,  hogy miért  választotta 
az orvosi,  ezen belül  is a kutatóorvosi pá-
lyát?
•  az orvostudomány gyermekkorom óta 
vonzott, elsősorban azért, mert vélemé-

nyem szerint, a világ és az ember megis-
merésének egyik legtágabb perspektívá-
ját nyújtó diszciplínája. kutatóorvosként 
pedig különösen felemelő érzés átélni az 
univerzális egyetemességet és azt, hogy 
korlátok nélkül, szabadon dolgozhatok.
 a világ jelenlegi egészségügyi rendsze-
rei, kevés kivételtől eltekintve, inkább „be-
tegségügynek” tekinthetők, mivel a már 
kialakult megbetegedések orvoslására he-
lyezik a hangsúlyt. Évezredek óta tudjuk 
azonban, hogy az egészséges életmód-
dal történő betegségmegelőzés az egész-
ségben eltöltött életéveket nagyon közel 
viheti az emberi génállományban kódolt 
maximális életkorhoz. sajnos a civilizáció 
előrehaladásával az ember számára ter-
mészetes életforma egyre inkább háttér-
be szorult (az eredeti genetikai kód elenyé-
sző változásával!) és ma már ebből adódik 
a betegségek és a halálozások nagy ré-
sze. az elhízás, sőt a gyermekkori elhízás 
is már világméretű járvány, az egészségte-
len, modern életmódból származó szív- és 
érrendszeri, valamint daganatos megbe-
tegedések már afrika szegénynegyedei-
nek is meghatározó haláloki tényezői. Ezek 
alapján azt gondolom, hogy egy egészsé-
gesebb életmódra való áttérés, egészség-
tudatosabb és természetesebb életforma 
(megfelelő táplálkozás, testmozgás) a zálo-
ga civilizációnk túlélésének.
•  Jelenlegi  kutatásainak mi  lényege  és  je-
lentősége? Hogyan, miért került éppen Dél- 
Afrikába?
•  az elhízás vizsgálata kapcsán felkeltet-
ték az érdeklődésemet a magyar lakosság 
halálozásának 60%-áért felelős szív- és ér-
rendszeri megbetegedések, illetve ezek 
kockázati tényezői. Ezen faktorok vizsgá-
latában évtizedek óta élen járnak a Dél-af-
rikai köztársaságban (ahol egyébként a vi-
lág első humán szívátültetését végezték), 
az ország ideális terepnek mutatkozott 
számomra a további kutatásaimhoz, ezért 
jöttem ide. a vizsgálataink alapvetően arra 
keresik a választ, hogy a modern életfor-
ma hogyan befolyásolja a különböző meg-
betegedések kialakulását. Ennek tanulmá-
nyozására az igen széles szocioökonómiai 

TelJességre TörekedVe
Ahogyan ezt már olvashatták lapunkban, a monori József Attila Gimnázium 
Tudományos Diákköre februárban ünnepli fennállásának 25. évfordulóját. 
Ez alkalomból keressük meg azokat, akik onnan kikerülve – e viszonylag 
rövid idő alatt is – már kiemelkedő tudományos eredményeket értek el. 

oktatás

Péter Szabolcs 1979-ben kolozsváron szü-
letett. általános iskolai tanulmányait ott, 
valamint Monoron végezte kitűnő ered-
ménnyel. a monori gimnáziumban 1998-
ban érettségizett, „signum laudis” ki-
tüntetéssel. Erre az időszakára utalva így 
emlékezett: „Gimnáziumi éveim alatt a 
tDk elnöke voltam, és annak keretein be-
lül kémiával foglalkoztam (kisnyomású 
kisülőlámpák, oszcilláló kémiai reakciók), 
több országos konferencián tartottam 
előadást. tanítványa voltam Szakács Lász-
lónak, aki a tDk érdeklődő tagjainak egy 
speciális felkészítő kurzust szervezett hét-
végenként.”
 szakmai életrajzából megtudhattuk 
azt is, hogy középiskolásként biológiá-
ból, németből és történelemből is voltak 
regionális és országos eredményei. tag-
ja volt a kutató Diákok országos szövet-
ségének, amelynek keretein belül a bu-
dapesti orvosi Vegytani intézetben a 
hősokkfehérjék vizsgálatával foglalkozott. 
Ezek után természetes, hogy felvették a 
semmelweis Egyetem orvosi karára.
 oldalakon keresztül lehetne sorolni az-
óta elért eredményeit. tudományos diák-
köri munkát végzett az anatómiai intézet-
ben, díjas demonstrátorként magyar és 
német nyelven oktatott. kutatásokat vég-
zett – a budapesti mellett – a bécsi és az 

essen-duisburgi orvosi fakultások anató-
miai intézeteiben is. Ösztöndíjasként hall-
gatója volt egyiptomi, török, osztrák, né-
met, japán, és román orvosegyetemeknek. 
Diákköri – táplálkozástudományi – témá-
ból írta meg szakdolgozatát, és 2005-ben 
szerezte meg orvosdoktori diplomáját. 
Ösztöndíjasként nyert felvételt ezek után 
a doktori iskolába, és közben több nyu-
gat-európai szakirányú kurzuson is részt 
vett. számos magyar és angol nyelvű pub-
likációja jelent meg például az orvosi He-
tilapban, az orvostudományi Értesítőben 
és a Hungarian Medical journalban. Bí-
rálónak kérték fel a mexikói archives of 
Medical research című folyóiratba.
 2008-ban az egészségtudományok 
doktorává avatták. közben a Budapes-
ti Gazdasági Főiskola Vendéglátóipari ka-
rán is tanított. 2006 óta az Ensz Élelme-
zési és Mezőgazdasági szervezetén belül 
működő regionális táplálkozástudományi 
hálózat nemzeti koordinátora.
 jelenleg a Dél-afrikai köztársaság 
Észak-nyugati Egyetemének Élettani inté-
zetében posztdoktori ösztöndíjasként vé-
gez kutatásokat a metabolikus szindróma 
(anyagcsere-tünetcsoport) témakörében. 
Ezt a projektet a párizsi Metabolikus inté-
zet a világ három legjelentősebb ezirányú 
kutatása közé sorolta.

péter szabolcs

palettán elhelyezkedő dél-afrikai populácó 
és a világszínvonalú kutatási infrastruktúra 
egyedi lehetőség. jelenleg a vizsgálatso-
rozat első fázisának felénél tartunk és to-
vábbi utánkövetési stádiumok várhatók 
2013–14-ben. közben természetesen folyik 
az adatok feldolgozása, elemzése, és ha-
marosan megszületnek az első közlemé-
nyek is. jelentős eredményekre számítunk, 
ugyanis ez a világ egyik legátfogóbb ilyen 
irányú vizsgálata, amely a lehető legtöbb 
tényezőt (genetikai, környezeti, pszicho-
lógiai stb.) igyekszik feltérképezni a részt-
vevők (általános és középiskolai tanárok) 

A Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége 1882 óta a magyaror-
szági kisállattenyésztés vezető szervezete. A galamb-, a barom�-, a díszszárnyas- és 
nyúltenyésztők egyesületeiben 3000 szervezett tag tenyészti szakszerűen állatait. 
A különleges fajok és fajták nemesítése, nemzeti fajtáink megőrzése és tenyésztése 
az európai kisállattenyésztők közösségében a családok és generációk közös szóra-
kozása. Fiatalok és idősek által kis költséggel űzhető hobbi. 
Ha a természet törvényeivel a kisállatok életén keresztül kíván megismerkedni, ke-
resse a helyi tagegyesületeinket vagy szövetségünket. Mi megismertetjük Önt és 
családját több, mint 300 galamb-, 100 óriás- és 50 törpetyúk-fajtával, továbbá liba-,  
kacsa-, gyöngytyúk- és fácánfélékkel, díszmadarakkal, őshonos állatfajtáinkkal.
Kiállításainkon a legszebb egyedek bírálatával, díjazásával, kitüntetésével jutal-
mazzuk a sikeres tenyésztőket.
Szervezett és állategészségügyileg ellenőrzött vásárokon biztosítunk lehetőséget a 
tenyészállatok és a tenyésztést segítő kellékek kiváló minőségű adásvételére. 
Állatot tartani öröm, tenyészteni sokkal érdekesebb, jó állatot tenyész-
teni művészet!
Ismerje meg a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők lapját.
Legyen tájékozott a kisállattenyésztés területén. Bővítse szakmai tudását állatte-
nyésztési, fajtaismereti, tartástechnológiai kérdésekben. Olvasson érdekességeket 
az állatok világából, olvasson sikeres tenyésztőkről.
Figyelje az eseménynaptárt vagy hirdessen havonta megjelenő hivatalos lapunk-
ban, a Galamb és kisállat magazinban. 

KISÁLLATBÖRZÉK 2009ben (Monor, Vásár tér): 

EZÚTON KÖSZÖNJÜK A MONORI LAKOSOK VALAMINT A MONOR VÁROSI 
ÖNKÖRMÁNYZAT SZÍVES EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT ÉS TÁMOGATÁSÁT!

KISÁLLATTENYÉSZTÉS 
 A MEGÉLT TERMÉSZET

Cikksorozatunkban ezúttal Péter Szabolcs 
válaszolt kérdéseinkre, aki nem csupán 
szakmai, hanem földrajzi értelemben is na-
gyon messzire jutott el egykori alma mate-
rétől. jelenleg ugyanis csak Dél-afrikában 
érhető el.

HITELBRÓK ER
MONOR

Ingatlanfedezet-alapú hitelek  (jelzáloghitelek)

KOVÁCS ANDRÁS: 06-30/618-6666
Ügyfélfogadás: hétfőtől szombatig megbeszélés alapján:

Jövedelemigazolás nélkül BAR listásoknak is!
Gyors ügyintézés, a legmegfelelőbb bank

 és konstrukció kiválasztása.

             

          Februárban plédek, hálózsákok
                  tisztítása 20% kedvezménnyel!

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

egészségi státuszára és kockázati ténye-
zőire vonatkozóan. olyan nagy érdeklődés 
övezte társadalmi és akadémiai szinten is 
a vizsgálatainkat, hogy igény mutatkozik 
egy állandó, ambulánsan működő klini-
kai egység létrehozására, ahol folyamato-
san, longitudinális jelleggel végezhetnénk 
kardiovaszkuláris prevenciós és rehabilitá-
ciós tevékenységet.
•  Mi az, ami ott  jobban tetszik,  jobb mint 
nálunk?
•  az különbözteti meg leginkább az it-
teni körülményeket a magyarországiak-
tól, hogy itt minden feltétel adott a nyu-

godt és produktív munkához. Elsőként a 
stresszmentes környezetet emelném ki, 
ahol a szakmai féltékenység ismeretlen fo-
galom, és a szupportív, egymást segítő at-
titűd iskolapéldája annak, hogy csak ilyen 
hozzáállással lehet és érdemes világszín-
vonalat produkálni. „…ahogyan a csillag 
megy az égen…”. nem elhanyagolható 
azonban az anyagi biztonság sem. Elgon-
dolkodtatóak egy fejlődő ország több-
szörös kezdő orvosi javadalmazásai a kö-
zép-európaiakhoz viszonyítva… Végül a 
csodálatos és egzotikus környezetet, a fi-
nom borokat említeném, a hihetetlen ma-
gas napsütéses órák számával és a talán 
ezzel is összefüggő – mindennapi optimiz-
mussal, az emberek egymás iránti toleran-
ciájával és mosolygós kedvességével.
•  Marad mindemellett idő valami hobbira 
is? A monoriak ma  is  emlékeznek  szép di-
ákkori hegedűjátékára.
•  Hobbijaim az úszás, testépítés, tenisz, 
utazás, mozi, olvasás, orvostörténelem, 
hegedű. Valamint tanulom az afrikansz 
nyelvet is.
•  Mi az orvosi ars poeticája?
•  Hosszútávú célokat, ars medicát, elveket 
fölöslegesnek és teljesen értelmetlennek 
tartok az életben megfogalmazni, és asze-
rint béklyóban élni, de az irány és a mód 
annál fontosabb. Mindig előre, a teljesség-
re törekedve, boldogan és igazan élni.

BG

computeres szemvizsgálat 
 SZTK-vény beváltás

kontaktlencse rendelés illesztés és tartozékok 
szemüvegkészítés, javítás megvárható 

márkás szemüvegkeretek és lencsék nagy választékban
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a vásárlás összegétől függően megkapható, személyre szóló

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁK
akár 20% kedvezménnyel is
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zsarukez Az éV is „Jól” indulT...
idegenek a házban

Vannak akik veszik a bátorságot, és kora este 
belátogatnak hozzánk úgy, hogy mi egyál-
talán nem kívánjuk a jelenlétüket, nemhogy 
még be is invitálnánk őket. Így tett az az is-
meretlen is, aki egy hideg napon átmászott 
a kisfaludy utca egyik házának kerítésén. Ha 
már ott volt, hamarjában szétnézett a mel-
léképületben, melynek persze előbb nagy 
szakértelemmel felfeszítette az ajtaját. Úgy 
ítélte, hogy nincs ínyére való dolog a he-
lyiségben, ezért a másik melléképülethez 
ment, ahol bizonyságát adta annak, hogy 
nem kezdő, ugyanis itt alkalmazkodva a 
helyzethez, a lakatot verte le. itt sem talált 
semmi érdekeset, csupán egy padlásfeljá-
rót, amely láttán megcsillant előtte a milli-
ós ékszer, a kötegnyi készpénz vagy valami 
más értékes kincs megszerzésének lehető-
sége. Felkaptatott hát a padlásra és megke-
reste azt az utat, ahol a lakásba is bejuthat. a 
kamrába vitte a szerencséje, de ha már bent 
volt, szétnézett a konyhában és a fürdőszo-
bában is. a dolog érdekessége, hogy végül 
nem vitt el semmit, csupán a tulajdonosok 
abba vetett bizalmát, hogy a zárak és ajtók 
megvédhetik őket az arcátlan tolvajoktól. 
Ha belegondolunk, hogy otthon nézzük a 
tévét, eszegetjük a chipset, isszuk a jól meg-
érdemelt sörünket, miközben mászkál a la-
kásunkban valaki, akit még el se verhetünk, 
ha összefutunk vele, hát valljuk be, elvágyó-
dunk amerikába, ahol a betörőt akár le is lő-
hetik az emberek. persze, ez se jó megoldás, 
szó se róla, csak felmerül a kérdés, hogy mi a 
helyes teendő ilyen esetekben?

profik járják a várost

Ha már a betörésnél járunk, érdemes meg-
említeni, hogy újra megjelent városunkban 
a hengerzártörés módszere, melynek lénye-
ge, hogy egy ügyes célszerszámmal a hen-
gerzárat kettétörve lehet bejutni a kiszemelt 
célterületre. Ez már nem a megszokott ajtó- 
vagy ablakbetörés, melyet bármelyik nehéz 
sorsú polgártársunk képzettség nélkül vég-
re tud hajtani, itt már be kell ruházni a cél-
szerszámra és meg is kell tanulni a módszert 
halkan alkalmazni, mivel általában lakótele-
pi lakásokba jutnak be a segítségével. Mint 
például a Mátyás király utca egyik panella-
kásába, ahonnan ékszert és mobiltelefont 
tulajdonítottak el. Ha ez a módszer felbuk-
kan valahol, akkor biztosak lehetünk abban, 
hogy nem marad egyedi eset, tehát érde-
mes jobban ügyelni ingatlanjainkra. 
Még azokra az ingatlanokra is jobban kell fi-
gyelnünk, ahová igazából a némi jóérzés-
sel rendelkező betörő be sem megy, mert 
egyrészt nem nagyon kecsegteti nagy zsák-
mány, másrészt halála után ki tudja, hogy mi-
ként mérlegelik tettének súlyát. az egyházi 
ingatlanokról beszélek, hiszen január hato-

dikán kora este ismeretlen tettes kifeszítette 
a katolikus plébánia ablakát. távoztakor egy 
laptop, valamint némi készpénz volt nála, és 
maga mögött hagyott negyvenezer forint-
nyi rongálási kárt is.

mobil mobil

persze, nem csak ingatlanjaink vannak ve-
szélyben, mobilizálható dolgaink szintén 
ki vannak téve tolvaj szándékoknak. Még a 
mobiltelefonok is, melyekből aztán igazán 
nincs hiány válságtól sújtott országunkban. 
Hordjuk őket, néha villogunk is vele, bár ez 
inkább azokra jellemző, akik nem érték el 
a felnőttkort, vagy pedig már nem tudják 
mire költeni a pénzüket és a legdrágább faj-
tákat vásárolják meg. Monor egyik középis-
kolájába is mobillal járnak a gyerekek, és bár 
én nem nagyon látom értelmét, nem vethe-
tek követ a srácokra, mert az én lányaim is 
ezekkel a szerkezetekkel közlekednek. igaz, 
hogy jobban vigyáznak rá, mint az a tanuló, 
akinek mobilját feltehetően egy másik ne-
buló lopta el az öltözőből. a kár kilencven-
ezer forint, ami azért felveti azt a kérdést, 
hogy szükséges-e a gyerekeknek ilyen drá-
ga készüléket hordani magukkal. 

Horror a város szélén

nem túlzás a cím, hiszen ha jól emlékszem, 
ilyen eset Monoron másodszor fordult elő. 
néhány éve egy helyi kft kutyái hoztak a gaz-
dinak ehhez hasonló érdekes ajándékot. az 
év harmadik napján pedig a város egyik ven-
déglátó helyének kutyái lepték meg a tulajt, 
aki megdöbbenve fedezte fel, hogy a jóked-
vű háziállatai nem mással, mint egy emberi 
fejjel játszanak. nem próbabábu, nem szo-
bor, hanem egy valódi emberi fejével. nem 
tudom, ki hogyan fogadná az ilyen meglepe-
tést, nem is ecsetelem a hangulatot, lényeg, 
hogy a kutyák gazdája egy másik férfival a 
környéken tovább keresgéltek és négyszáz 
méterre rá is találtak az enyészetnek indult 
holttest többi részére. a rendőrség vizsgála-
tot indított, eddig annyi bizonyos, hogy több 
hónappal ezelőtt hunyt el az illető.

családi perpatvar

korunkban a házasságok jó része már régen 
romokban van, a házastársak sokszor csak 
kényszerűségből vannak együtt, legfőként 
a gyerekek miatt. nem vagyok szociológus, 
se családpszichológus, de tény, hogy az ösz-
szezártság, a pénzügyi gondok, a fásultság, 
az össze nem illő gondolkodás, a más felé 
kacsintgatás, mind oka lehet annak, ha a há-
zastársak előbb-utóbb szétválnak. És talán 
ez jobb megoldás, mint az, ha az indulatok 
végül agresszióba fordulnak és valakinek ta-
lán baja esik. Mint például abban az árpád 
utcai házban, ahová a rendőröket egy asz-

szony hívta ki, miután a férj egy vita után 
megrángatta és megütötte. kizárt dolog, 
hogy ez megoldja a problémát, legyen az 
bármilyen súlyos is. a kék csapatbeliek ezt 
is elmagyarázták a lecsillapodott férfinak, 
valamit azt is, hogy ha legközelebb jönniük 
kell, akkor már vele együtt fognak távozni. El 
is telt legalább egy óra, míg megint meg kel-
lett jelenniük a háznál, ahol az előbbi tett-
legesség megismétlődött, de immár nem is 
volt esély arra, hogy aznapra befejeződik. a 
férfit tehát előállították, és eljárás indult el-
lene, ám ez biztosan nem hoz békét a csa-
ládra.

Bukta

nem mákos, nem is lekváros, hanem előla-
pos. Ha még ilyet nem ettek, nem csodálko-
zom, mert igen nehéz megemészteni. Ezért 
is dobta be két ifjú hamarjában egy kertbe 
azt az autórádió előlapot, amit addig lelke-
sen hordoztak magukkal. az ok talán még 
az is lehetett, hogy egy kéklámpás autó ka-
nyarodott melléjük igazoltatási célból, habár 
az ombudsman nemrég aggályait adta köz-
re az ilyen rendőri intézkedések miatt, jelez-
vén, hogy nem szép dolog békésen sétáló 
állampolgárokat ilyetén durva inzultusnak 
kitenni. Hajdani tapasztalataimat felidézve 
azonban nem nagyon találok olyan példát, 
amikor abból a több tízezer emberből, aki-
ket valamelyik hatóság köröz, bármelyik is 
önként odaállt volna a zsaruk elé, hogy nem 
bírja tovább a lelkiismerete és feladja magát. 
nos, ez az én bajom, a rendőrök meg talán 
nem követik nyomon az ombudsman mun-
kásságát, mert úgy döntöttek, hogy még-
iscsak igazoltatnak, és ebből lett az előlap-
reptetés. Ezután a durcás zsaruk bementek 
a józsef attila utcai ház udvarára és megke-
resték a hűtlenül elhagyott holmit, ám a két 
ifjú akut amnéziába esett, és fogalmuk se 
volt arról, hogy náluk lett volna ilyen dolog. 
Feltehetően egyhamar nem is fog kiderülni, 
hogyan jutott hozzájuk, de legközelebb ta-
lán a bukta lehetősége visszatartja őket at-
tól, hogy magukhoz vegyenek olyan eszkö-
zöket, amelyek nem képezik a tulajdonukat.

Tűzre való

Végül egy olyan jelenség, amely bizonyít-
ja, hogy a gázcsap elzárása és a pénzügyi 
válság egy régi iparág fellendülését hoz-
ta magával. a falopás régi keletű jelenség, 
ámbár ezidáig leginkább az alsóbb rétegek-
ből származók vonultak ki az erdőket meg-
dézsmálni. Mostanság viszont egyre többen 
mennek kirándulni és közel sem a természet 
szépsége, annál inkább a haszonszerzés 
motiválja őket. akik pedig sokallják a gáz-
számlát, hajlamosak megvásárolni tőlük a 
lopott tüzelőnek valót. sokan azt mondják, 
hogy ez csak a kezdet és hogy nincs kiút. ne 
legyen igazuk. Boldog új évet kívánok min-
den kedves olvasónak!

Sipos Tamás

Öröm és ürömJárdák, uTAk és A VágyAink
Jó érzés, hogy minden növekvő pénzügyi-gazdasági nehézség 
ellenére most is zsúfolásig megtelt a Művelődési Központ nagyterme 
a Máltai Szeretetszolgálat Monori Csoportjának adventi karitatív 
rendezvényén, amelynek bevétele a legrászorultabbakat segítette. 

Ugyancsak minden szempontból sikeres 
hagyomány maradt a református nagy-
templom színvonalas jótékonysági hang-
versenye is.
 kellemes meglepetés volt karácsonykor 
az „Élő Betlehem” bensőséges megrende-
zése, amelyre – az eső ellenére – sokan oda-
találtak. az időjárás miatt jólesett az ott ka-
pott forralt bor, de a belső melegséget a 
közösségi élmény jelentette.
 a „lelki utak” tehát egyre jobb minőség-
ben épülnek Monoron. Helyi lehetősége-
ink jobb kihasználása szempontjából szép 
reményekre jogosíthat, hogy megalakult 
a Monori Borút Egyesület, és már a nyáron 
megvalósulhat a strázsa-hegyen hazánk 
első borturisztikai tanösvénye is.
 Újonnan elkészült közlekedési útvona-
laink mindennapi használatakor azonban 
elég sok bosszúság ér bennünket. termé-
szetesen örülünk a városközpont nagy épít-
kezései során megvalósított út- és járdaasz-
faltozásnak. azok milyenségét viszont egyre 
többen kifogásolják. az ember ugyanis arra 
számít, hogy például egy járdafelújítás nem 
rosszabb minőséget fog eredményezni az 

eredetinél. a németh ágoston utca jelentős 
szakaszán viszont ez történt. talán a mellé-
kelt képen is látható, hogy milyen görön-
gyös, gödrös, porladozó „aszfalt” borítja.
 sokan föltették a kérdést e forgalmas út-
vonalon közlekedők közül: hogyan lehetett 
ezt ilyen példátlanul rossz minőségben el-
készíteni? És mindezt az adófizetők pén-
zén? kérdéseinkkel a polgármesteri hivatal-
hoz fordultunk.
 –  a németh ágoston utcai járdára ideig-
lenes, hideg, vékony aszfalt került tavaszig, 
hogy a járdán, annak felbontása után, addig 
is tudjanak közlekedni az emberek – mond-
ta dr. Babinszki György, Monor város alpol-
gármestere. – az önkormányzat hengerelt, 
meleg aszfaltot rendelt, de a hidegben már 
leálltak az aszfaltgyárak, azért lett a minő-
ség olyan, amilyen. Ebből ráfizetés nem lesz, 
tavasszal öntött aszfalttal kijavítják, és az 
önkormányzat csak az újat fizeti. az építési 
törvény és a helyi rendelet alapján németh 
ágoston utca útburkolatának rendbetétele 
az ottani új sarki épülettömb építtetőjének a 
kötelezettsége volt, csakúgy, ahogy a meg-
felelő számú gépkocsiparkoló kialakítása.  

Mivel a beruházó által cseréltetett új burko-
laton óriási tócsákban állt meg az esővíz, an-
nak javíttatását, szintre hozását ők fogják fi-
nanszírozni.
 pozitív példaként tudjuk felhozni viszont 
a Dózsa György utcában kialakított új par-
kolókat (amit a petőfi utca tervezett díszkö-
vezése miatt kellett megépíteni, aminek el-
készülte – gyorsított közbeszerzési eljárás 
kiírásával – május 31-i határidővel várható). 
Ezek a parkolók (az egykori ottani árkok be-
fedése után) esztétikus térkövezéssel, kor-
szerű vízelvezetéssel és praktikus elhelye-
zéssel (a gesztenyefák árnyékában) kerültek 
kivitelezésre.
 – az acsádi utcának a temetőtől a ke-
resztig történő felújítása után még az idén 
indulhat a Liliom–Munkácsy–kinizsi út fel-
újítása is a józsef attila utcától a péteri útig 
– mondta az alpolgármester. – Folytatódik 
tovább a kossuth Lajos utcától kezdett ke-
rékpárút kivitelezése a szélmalom útig.
 Hogy mire is vágyunk tehát e nehéznek 
mutatkozó esztendő kezdetén? Hogy – au-
tóval és anélkül is – jól megférjünk egymás 
mellett. És hogy egyre göröngyösebbé, ki-
számíthatatlanabbá váló magyar „főútvo-
nalaink” ellenére legalább helyi – tőlünk 
függő – közös útjainkon járhassunk – kel-
hessünk: kiszámíthatóbban, otthonosab-
ban, derűsebben, bosszúság és botladozás 
nélkül.

Bolcsó Gusztáv

Ideiglenes járda a Németh Ágoston utcában

Május 31-e után érdemes lesz a belvárosba érkezőknek a Dózsa György utcában parkolóhelyet keresni
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BA-LI TAXI
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A legolcsóbban és a leggyorsabban!
meglepetések helyett
 06-70/205-7000
 06-70/232-0500

Diákoknak és nyugdíjasoknak igazolvány 
felmutatása után óriási kedvezmény!
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másolók, multifunkciósok értékesítése, bérbeadása.

nyomtatókazetták, tintapatronok forgalmazása.

másolás, nyomtatás, laminálás, spirálozás.

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

HelytörténetHázBúcsúzTATó
Sok százezerszer haladtak el a munkába igyekvő és onnan hazatérő 
emberek a Petőfi – Németh Ágoston utcai sarokház előtt, s vajmi 
keveset gondoltak arra, miként is szolgálta ez az épület elődeinket.

 az 1899-ben Róhr Károly községi bíró el-
nökletével tartott elöljárósági ülés előter-
jesztésében szóltak arról, hogy Sárközy Pál 
főszolgabíró (41 éves nagykátai földbirto-
kos) az elkészült létesítményt hajlandó át-
venni évi 300 forint haszonbérért. De mivel 
4 lónak, 2 tehénnek, valamint 3 lovas kocsi-
nak is birtokosa, azok részére istálló, kocsi-
szín; továbbá kocsisa, hajdúja, cselédje ré-
szére két melléképület felépíttetését kéri. 
Felvetette, hogy a régi jegyzői lak lebontá-
sa után az anyagok az istállónál felhasznál-
hatók. a cselédlakást pedig a járási bíróság 
börtönfala mellé tervezné féltetővel. Ehhez 
kapcsolhatók az építkezésnél a négy bör-
tön és a községi szolgák szobái. sárközy pál 
főszolgabíró a munkálatokhoz 1000 forint 
előleget ajánlott fel a községnek, és vállalta 
az évi 400 forint haszonbér megfizetését. a 
testület a kéréseket, javaslatokat elfogadta. 

a még szükséges kiegészítő épületeket fel-
építtette 3500 forint költséggel. Így tehát 
az 1900-as években megszületett új objek-
tumban folytatta, és a ii. világháborúig in-
nen irányította a főszolgabíróság a monori 
és a járási közigazgatást.

Az épületegyüttes utóélete

Balogh Péter monori vállalkozó gyermekko-
rában, az 1960-as években édesanyjával és 
két leánytestvérével az egykori főszolgabí-
rói épület középső részében lakott. az édes-
anya, tanácsi dolgozó lévén, itt kapott szol-
gálati otthont. a család lakószobái éppen 
a főszolgabírói hivatal helyisége (melynek 
mindkét utcai ablakát timpanon díszítet-
te) és tanácsterme voltak, benne a bőrpár-
nás ajtóval és a ház egyetlen telefonjával. a 
gyermek péter, csak hogy telefonálhasson, 
sokszor kérdezte meg a pontos időt, mert 
azért nem kellett fizetni. 
 Balogh péter visszaemlékezése alap-
ján tudjuk az épületegyüttes beosztását. a 
petőfi és a németh ágoston utcai sarokré-
szen állt a statisztikai hivatal. onnan az ady 
út felé haladva az első lakásban a Marton, 
a másodikban a Horváth család lakott, kö-
zépen Balogh Péterné, majd Nagy Dezsőék 
zárták a sort. később ez a lakrész orvo-
si rendelőként is funkcionált. E szárny vé-
gén, egy keresztben álló épületben kapott 
helyet még egy szolgálati lakás, mellette 

kocsiszín és istálló. a községházával egy 
vonalban – az egykori cseléd- és kocsisla-
kások helyén – öt szolgálati lakást helyez-
tek el. az említettek végében lévő helyi-
séget ifjúsági klubnak használták. a petőfi 
utcai házrészben kapott helyet az edény-
bolt és az üzemi konyha. az udvaron akkor 
még láthatóak voltak a szökőkút maradvá-
nyai. a belső teret övező épületekben élő 
gyermekek számára nagy élményt jelen-
tett, amikor a község hivatalnokai a fiákert 
előhúzták a kocsiszínből, hogy határjárás-
ra menjenek. Ugyanis az abroncsok a kiszá-
radt kerekekről lehullottak, és napokig áz-
tatni kellett őket. amikor a földmérnök fel 
akart szállni, testes ember lévén, a kocsit az 
ellenoldalon hárman is tartották, hogy fel 
ne boruljon. az ezután következő évtize-
dekben még sok-sok egymást követő csa-
lád otthonául szolgált az egykori közigaz-
gatás fellegvára.
 Búcsúzom a lebontott főszolgabírói ház-
tól és a hozzá tartozó épületektől mindazok 
nevében, akik számára az élet e falak közt 
nyújtott örömet, bánatot, családi boldogu-
lást. s talán nem haszontalan, hogy Monor, 
valamint az új épület új lakói előtt feltártam 
a múlt egy kis szeletét.
 Források: Pest Megyei Levéltár; Magyarok 
krónikája, Bp.; Monor község elöljárósági jegy-
zőkönyvei 1897–1906; Balogh Péter visszaem-
lékezése, 2008.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

Évek során számosan tértek be az ott mű-
ködő statisztikai hivatalba, majd később a 
hentesboltba, s legutóbb a mobiltelefon-
üzletbe, mit sem sejtve a ház előéletéről. 
pedig ebben az épületben dolgoztak, éltek 
a járást és Monort irányító főszolgabírók. s 
most búcsúzunk elődeinktől, a közigazga-
tási hivataltól, a háztól! Ugyanis az épület-
együttes lebontásra került, s e városrész új 
funkciót kapott.

közigazgatás  
az elmúlt ezer évben

szent istván király területi adminisztráció-
jának legfontosabb intézménye a mintegy 
negyven vármegye – élén a várbirtokkal –, 
amelyek mellett magán és egyházi birto-
kok is voltak. Ezek népei fölött a bíráskodási 
és igazgatási hatalmat a király helytartója, 
az ispán gyakorolta. a király után második 
személy a nádor. a legfőbb bírói hatalom 
az országbíró kezében van, míg a királyi ud-
var gazdasági vezetője a tárnokmester. a 
hódítások főtisztviselője a bán és a vajda. 
az igazgatásban, a birtokadományozásban 
a szóbeliséget lassan az írásbeliség vált-
ja fel, s az oklevél-kiállítás szerepét a királyi 
kápolna, később az ebből kiváló kancellária 
hivatala veszi át. a fent említett királyi vár-
megye a 13. században fokozatosan újfajta 
szervezetté alakul. területi, igazgatási for-
mát ölt, de élén továbbra is a király által ki-
nevezett ispán áll. 
 a megye szláv szó, határt jelent. a királyi 
kinevezést elnyerő ispán általában a megye 
legnagyobb földesura. igazgatási munká-
ját 1299-től köznemesi rangú familiárisai-
val végzi el. a megyebeli nemesek köréből 
választott szolgabírákkal (indices nobilium) 
együtt testületet alkotva ítélkezik.
 a 13. században jelenik meg az ország-
gyűlés, ahol a főpapokon és bárókon kí-

vül a nemesnek tartott királyi szerviensek 
is megjelentek, s közreműködtek a dönté-
sek előkészítésében. az országos főbírósá-
gok színhelye a királyi udvar, emellett létez-
tek szentszéki bíróságok is. 1342-től tovább 
erősödött a nádor és az országbíró szerepe. 
a királyi tisztségviselők a családi földeket 
meghaladó szolgálati birtokokat kaptak, 
Budán és Visegrádon házat vásárolhattak. 
a 14. században kezdik kialakítani a járá-
sokat, de ekkor még önkormányzati joggal 
nem rendelkeznek. Zsigmond király az 1435. 
évi országgyűlésen megerősítette a me-
gyék igazgatási és katonai szerepét. 
 Mátyás király az állam igazgatásában 
mind nagyobb jogkört ad a végrehajtó ap-
parátusnak, a kancelláriának, ahová hu-
manista értelmiségiek is bekerülnek – kis-
nemesség vagy éppen feltörekvő paraszt 
és iparos gyermekekből – műveltségük és 
szakértelmük révén. a Habsburg királyok a 
közigazgatást prágában, majd Bécsben köz-
pontosították. I. Ferdinánd felállította a sze-
mélyét Magyarországon képviselő helytar-
tótanácsot, élén a mindenkori nádorral, de 
csak 1784-ben költözött a szervezet Budára. 
Megszületett a Magyar kamara intézménye 
is, melynek feladata a királyi birtokok igaz-
gatása mellett az adó és a harmincadvám-
beszedés.
 a 18. század utolsó negyedétől az uralko-
dó család tagjai a helytartók. józsef főher-
ceg például a 19. században szép érdemeket 
szerzett Magyarországon a reformkor gaz-
dasági és kulturális életének fejlődésében.

A megyék döntéshozói

a köznemesség felső rétegét a pár ezer hol-
das birtokosok alkották, akik vezető posz-
tokat töltöttek be a vármegyék élén. Mint-
egy háromezer ilyen család volt hazánkban. 
pest–pilis–solt–kiskun megyében számos 

família több nemzedéken át részt vett fő-
ispánként, alispánként, főszolgabíróként 
a közigazgatásban. például Ráday Mathias 
1657-ben, Ráday Andreas 1665-ben, Ráday 
Paulus 1700-ban szerepel a tisztségviselők 
között a levéltári forrásokban. Gróf Ráday 
Pál főszolgabíró 1868-ban Podmaniczky 
helyébe lép. Nyáry Miklós főszolgabíró 
1845-ben; Nyáry Pál alispán 1848-ban és 
1849-ben, első alispán 1861-ben. Beniczky 
Ágoston alszolgabíró 1842-ben; Beniczky 
Ödön főszolgabíró 1845-ben; Beniczky La-
jos ii. aljegyző 1883-ban, főjegyző 1884-
ben, alispánná választva 1895-ben és 1902-
ben; Beniczky Ferenc szolgabíró 1895-ben, 
főszolgabíró 1897-ben.

elkészül a házegyüttes

1897. május 18-án a monori képviselő-tes-
tület közgyűlésen határozott arról, hogy 
az április 15-én előterjesztett főszolgabí-
rói lakhely, a hivatalos helyiségek, valamint 
a jegyzői lakás építtetését elfogadja. a be-
mutatott tervek építési költsége 1700 forin-
tot tett ki. a 61 képviselő közül megjelent 
34, egy ellenszavazattal megszületett a 
döntés. a korabeli jegyzőkönyv azt is tanú-
sítja, hogy az építkezés költségét az italmé-
rési haszonbérből, a fogyasztási adóból és 
a toloncalapból fedezi a község. az ülésen 
elnöklő Kucsera István községi bíró kérte: 
„az épület falazata akképp és oly szilárdan 
készítendő, hogy jövőre szükség esetén a 
falakra emelet is építhessék”. Ebben az idő-
ben Güllner Gyula volt a Monort támogató 
illetékes országgyűlési képviselő, aki szor-
galmazta az épületek létrehozását. 

A főszolgabírói hivatal Petőfi utcai frontja
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A főszolgabírói hivatal timpanonja a Németh 
Ágoston utcában
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Paning Pékség

 februári akciója

Paning pékség: Monor, Ady út 19.
Piactéri üzlet: Monor, Bocskai u.

Minden hétfőn: ki�i 15 Ft

Minden szerdán: zsemle 15 Ft

Minden szombaton: 1 kg félbarna 

           
           

           
         k

enyér 165 Ft

Napi akcióban ajánljuk: 

           
      Cappy (100%-os) üdítő

           
           

   + kakaós csiga 230 Ft
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Gépjárművezető-képző kft.

TAnfoLyAm InduL:

FeBruár 28-án 17 órAkor
számítógépes felkészítés kresz-vizsgára

részletfizetési lehetőség
díjmentes elsősegélynyújtó tanfolyam

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

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

Spanyol burkolatok, klímaberendezés, riasztórendszer.
Napkollektoros, kondenzációs fűtésrendszer, 
mellyel 40-50% energia-megtakarítást érhet el!

Szoc. pol., illetékmentesség igénybe vehető, 
kedvezményes hitelek, akár 0% önerővel.

Árak: 9 900 000–18 690 000 Ft – Megéri elsőnek lenni! 
Akciós ajánlatainkról a napraforgolitet.hu weboldalon tájékozódhat.

ÜLLŐN, új téglaépítésű társasházban 
és sorházakban 35–78 m2-es lakások eladók, 
terasszal, saját kerttel, gépkocsi beállóval.

 Vegyük csak a barkácsembert, róla is 
szólt egy mese, ahogy végül kitapos egy 
helyet magának nagy ravaszul a paradi-
csomban. talán jobb szerettük volna, ha 
pórul jár, de ez ma már nem megy olyan 
könnyen. a nyárfából hegedűt barkácsoló 
kismesteren, a szemfényvesztés szánalmas 
hősén olyan nagyon kacagtunk, hogy ráis-
mertünk. (Magunkra is, egymásra is.) 
 nem kell a barkácsemberre haragud-
nunk ahhoz, hogy ne kívánjunk soha töb-
bé a zenéjére táncolni. 
 Ez a népmesei tónus a néhai udvari bo-
lond, a furfangos székely, a fonóbeli vigasz-
taló-éltető mesemondó és a szókimondó 
kabaré különös elegye.
 a dalok ezúttal csak összefércelték a 
meséket, pedig Berecz andrás népdaléne-
kesként is remek. Csak hát az igazmondó, 
lélekserkentő, csak azért is kacagtató mese 
most jobban kell,  mint valaha. 
 az előadó fent a színpadon csupa ener-
gia, hiszen a hangja, akár énekel, akár mó-
kázik, akár panaszkodik, akár riogat, min-
den árnyalatot és minden regisztert bír. az 
öltözőben pedig egy törékeny férfi. Vagy 

legalábbis most törékenynek láttam. na-
gyon zsúfolt minden perce, hiszen amit rég 
tud, az most a Fábry-show révén megkapta 
a hivatali igazolást is, a reklámot is, sokan 
lettek kíváncsiak rá. azok is, mondja kissé 
fanyarul, akik ritkán jutnak ki a tévé mögül, 
mert nincs rá erejük, idejük, akiknek azon-
ban mindig is szívesen mesélt volna. 
 Most a csuvasok dalait bemutató, sok-
szereplős műsorának az újabb előadása-
in és lemezfelvételén dolgozik. abban az 
a nagyszerű, mondja, hogy sokan vannak 
a színpadon, kiváló zenészek, énekesek 
egész sora. közösség születik ott. a színpa-
don is és egy kicsit a nézőtéren is. 
 Egyedül kijönni vonattal Monorra, ab-
ban meg a magányos próba a szép. Hogy 
mit hall közönségétől, és közönsége mit 
hall tőle. Lesz-e összecsendülés? 
 Úgy vélem Monoron sikerült egy húron 
pendülnünk előadónkkal. Összenevettünk 
cinkosan. kialakult az érzelmek, a képzelet 
párbeszéde a mesék szárnyán. kicsit eltá-
volodhatunk életünk mostanában eléggé 
rideg, cseppet hidegecske, zötykölődő űr-
hajójától.

Takács Géza

Folytatás az 1. oldalról

a Monori Mentőállomás dolgozói a 
Monor és környéke Mentés Ügyéért ala-
pítvány javára 2009. február 28-án 19 órai 
kezdettel jótékonysági bált szerveznek, 
melynek helye a jászai Mari általános is-
kola. Belépőjegyek 3500 Ft-os áron vá-
sárolhatók az ántsz-nél (Monor, Deák F. 
u. 4.), a 100 Ft-os boltban, (Móricz zs. u. 

–Mátyás király u. sarok), és a Mentőállo-
máson (Balassi u. 1.). Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

jótékoNysági bál

Március 4-én délután 3 órakor a monori 
Városi könyvtárban  Mészáros Tibor, a pe-
tőfi irodalmi Múzeum munkatársa, a 
Márai-hagyaték gondozója előadást tart 
Márai sándor halálának 20. évfordulójára 
emlékezve „képek és tények Márai sándor 
életéről” címmel. a könyvtár minden ér-
deklődőt szeretettel, és meleg teával vár.

márai sáNdorra emlékezüNk

Előző számunkban beszámoltunk a tu-
dományos Diákkörök országos konferen-
ciája (tUDok) közép-magyarországi re-
gionális fordulójának kétnapos monori 
eseményeiről. E rendezvény sikeréhez je-
lentősen hozzájáruló támogatók felsoro-
lásából kimaradt a toyota kovács autóház. 
a résztvevőknek juttatott ajándéktárgyai-
kért ezúton is köszönetet mondunk!
 A rendezők

kÖszÖNet a támogatásért!

program

Február 7-8. 17 óra
szterényi józsef szakközépiskola színját-
szó csoportjának oscar című előadása. Be-
lépőjegy: 500 Ft
Művelődési Központ Színházterem
Február 10. 15 óra 
Helytörténeti előadássorozat ii. – Gulyás 
László református lelkész, Monor város 
díszpolgárának előadása a reformátusok 
Monoron címmel. az előadáson a részvé-
tel ingyenes.
Vigadó díszterem
Február 12. 18 óra
Szalók Edit természetgyógyász előadása 
Daganatos betegségek korai felismerése 
és gyógyítása címmel. Belépőjegy: 500 Ft
Vigadó Díszterem
Február 13. 16 óra
Megemlékezés a kommunista diktatúra ál-
dozatairól. közreműködnek a Monori Dal-
kör és a Vigadóban működő amatőr szín-
játszó kör tagjai. Emlékbeszédet mond 
Gulyás László nyugalmazott lelkipásztor.
Petőfi utcai emléktábla
Február 14. 20 óra
Valentin-napi Bál a Vigadóban! Üdvözlő 
ital, egész éjjel hideg-meleg svédaszta-
los vacsora, tombola, tánc. zenél a Black 
Magic zenekar. a belépőjegy ára: 7500 Ft.
Vigadó díszterem

Február 24. 15 óra
Helytörténeti előadássorozat iii. – Marunák 
Ferenc igazgató előadása az alapfokú ok-
tatás néhány emléke Monoron címmel.
az előadáson a részvétel ingyenes. 
Kossuth Lajos Általános Iskola
2009. február 27. 18 óra
keresztes ildikó előadói estje. Belépőjegy: 
1400 Ft (diák, nyugdíjas), 1900 Ft (felnőtt).
Vigadó díszterem
2009. március 6. 15.30 és 17 óra
Bartos Erika – a népszerű anna, peti és Ger-
gő és a Bogyó és Babóca könyvsorozatok 
szerzőjének diavetítése. az előadás után 
megvásárolt mesekönyveket Bartos Erika 
a helyszínen dedikálja. Belépőjegy: 800 Ft. 
Hároméves kor alatt az előadás megtekin-
tése ingyenes. 
Művelődési Központ színházterme
2009. március 8. 18 óra
a Vigadó amatőr színjátszó csoportjának idő-
utazás című előadása. Belépőjegy: 800 Ft.
Művelődési Központ színházterme

Információ, jegyrendelés:
személyesen: Vigadó nonprofit kft., 2200 
Monor, kossuth L. u. 65-67. 
telefonon keresztül a 06-29/413-212 szá-
mon, illetve a vigado@vigadokft.hu e-mail 
címen. 

A VigAdó FeBruári progrAmJA

nagycsaládosok Monori Egyesülete
adószám: 19177108-1-13

várják adójuk 1%-át

szeretettel meghívjuk április 4-én 19 
órai kezdettel a jászai Mari téri általá-
nos iskola jótékonysági báljába.
 a zenét élőben a Happy FiVE bizto-
sítja. a szervezők büfével, tombolával 
és jókedvvel várják önöket.
 jegyek elővételben 2000 forintért
kaphatók a következő helyszíneken: 
Hevesi zöldséges (állomásnál) 06-20-
590-1246, Erzsébet királyné utcai virág-
bolt 06-20-548-1865, Videotéka 06-30-
310-1745. a helyszínen: 2500 Ft.
 kérünk mindenkit, hogy ételt-italt 
ne hozzon magával!

locsolóbál

HAGYOMÁNYOS 
ÍZEK BOLTJA
Monor, Pető� Sándor u. 20.

NAGY VÁLASZTÉKBAN KÍNÁLUNK 
HAGYOMÁNYOS FÜSTÖLT TERMÉKEKET.
Kolbászfélékkel, szalámikkal, vörös árukkal, felvágottakkal 
és még sok más �nomsággal várjuk kedves vásárlóinkat.

MERT NEM MINDEGY, HOGY MIT VESZÜNK ÉS MIT ESZÜNK!

ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUK!
Nyitva: H-P: 07-18, Sz: 07-12

a Monori Galamb és kisállat tenyész-
tők Egyesülete galambkiállítást rendez 
a Művelődési központban február 14-
15-én. a kiállítás szombaton 8-18 óráig, 
vasárnap 7-15 óráig tart nyitva. 
 a szervezők február 28-án és 31-
én szintén a Művelődési központban 
nyúlkiállítást rendeznek. a program 
szombaton 8-18 óráig, vasárnap 8-15 
óráig látogatható.

galamb- és Nyúlkiállítás

Cukorbetegek

Mint korábban hírt adtunk róla, Monoron 10 
éve alakult meg a Cukorbetegek egyesülete. 
az országban a legnagyobb létszámú egye-
sület vagyunk, 248 regisztrált tagot számlál-
hatunk. országos összejöveteleinken rend-
szeresen elismerik összetartó közösségünket, 
melynek motorja Jámborné Jutka. 
 Decemberben már a karácsonyi ünnepek 
szellemében tartottuk meg összejövetelünket. 
köszönjük Bukai Tiborné Ildikónak a naprafor-
gócskák együttes felkészítését. a dalkör tagjai 
gyönyörű karácsonyi énekekkel kedveskedtek 
nekünk, majd a Monori zeneiskola három ta-
nulója – Ruskó Rózsa, Ruskó Róbert és Zsombók 
Péter – Zsombók Erika tanárnővel szintén kará-
csonyi darabokat adott elő klarinéton és fuvo-
lán. Szilágyi Béláné verset mondott, Bojtor Anikó 
dietetikus jótanácsokkal látott el bennünket, 

az ünnepség zárásaként pedig Vladár István 
református tiszteletes úr lelki útravalót adott. 
természetesen uzsonnánk most sem maradt 
el, ami a Gergely cukrászat ajándéka volt. Ez-
úton is köszönjük a finom süteményeket! a ka-
rácsonyi ajándékokhoz a MikLa-kEr járult hoz-
zá, nekik is hálásak vagyunk a támogatásért!
 itt említjük meg, hogy 2007-ben a fel-
ajánlott 1% adókból 200 000 Ft bevételünk 
volt. Ezt az összeget oktatóprogramokra, 
valamint a karácsonyi csomagok összeállítá-
sára használtuk fel. további támogatásukat 
örömmel várjuk a „közös út” CBE egyesület 
részére, adószámunk: 18680566-1-13.
 köszönetet mondunk a Vigadó kft. dol-
gozóinak, akik minden hónapban segítik ren-
dezvényeink zökkenőmentes lebonyolítását.

Fekete Jánosné

közös úTon
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te, de mégis hűek maradtak monori gyöke-
reikhez. a tárlatok sikerét az is jól mutatja, 
hogy az eredetileg tervezett tíz kiállításból 
végül is tizenkettő lett. a kiállítások kezde-
tét jelentő megnyitók, szinte ünnepnapok-
ká váltak az aktuális kiállítók és a szervezők 
számára egyaránt. a készülődés, a Vigadó ga-
lériájának berendezése, képekkel-szobrokkal 
való felöltöztetése, a felkészülés a megnyi-
tóra, a vendégvárás, majd maga a megnyi-
tó is, mind-mind izgalmas perceket okozott 
mindannyiunknak. a itt készült képi és hang-
felvételeket a Gemini televízió tűzte rendsze-
resen műsorára, hogy azok is figyelemmel 
kísérhessék az eseményeket, akik esetleg sze-

mélyesen nem lehettek jelen. jellemző volt 
az érdeklődésre, hogy szinte minden meg-
nyitón zsúfolásig telt az emeleti galéria. kü-
lön öröm volt számunkra, hogy a művészek 
közül néhányan egymás kiállításait is rend-
szeresen látogatták. 
 Érdemes felidézni itt is néhány szóval, 
hogy kinek a műveit is láthattuk az esemény-
sorozat alatt. az első kiállító Koday László 
Csokonay-díjas festőművész volt. az autodi-
dakta festő vidám, tiszta színekkel tarkított 
képei megadták a kellemes alaphangot a 
folytatáshoz. sajátosan kialakított és a vász-
non megmutatkozó mesevilága sokáig em-
lékezetes marad számunkra is. a művésznek 
ezúton is köszönetünket fejezzük ki szerve-
ző és tárlatrendező munkájáért egyaránt. Őt 
Kiss Adél a a józsef attila Gimnázium fiatal, 
sokrétű technikáival dolgozó tanára követte. 
Főleg emberi arcokról, női alakokról készült 
képeket láthattunk tőle. a tavaszt Oláh Mara 
(OMARA) monori cigány családból származó 
– de már világot járt, a nemzeti Galériában, 
a Műcsarnokban és legutóbb a Velencei Bi-
ennálén is résztvevő – festőművész kiállítá-
sa köszöntötte, egyedien kék képeivel. Sze-
mők György szerény, visszahúzódó, de annál 
tehetségesebb szobrászművész volt a soron 
következő kiállító. külön köszönetet mon-
dunk neki és kedves feleségének a szerve-
zésben kifejtett segítségéért. Ő volt az első, 
aki nem festett képeivel, hanem gyönyö-
rű bronzba öntött szobraival aratott sikert a 
helyi közönség körében is. a soron követke-
ző Takács Ferenc, szintén monori festő volt. a 
viszonylag későn – negyvennyolc évesen – 
festeni kezdő művész hat éve tartó munkás-
ságából mutatta meg legjobb képeit monori 
kiállításán. az első félév záró kiállítása Kisvá-
ri Mihály műveit mutatta be. Ő is csak öt éve 
kezdett festeni, de a képzőművészet iránti 
érdeklődés egész életét kitöltötte. az öt év 
termékeny munkájának legjobbjait láthattuk 
újra. Újra, hiszen neki is volt már önálló tárla-
ta néhány éve a Vigadó Művész kávéházban. 
Czibor Éva szobrászművész alkotásait bemu-
tató tárlat következett. talán sokan tudják, 
hogy az evangélikus templom előtti angya-
los szökőkút is az ő munkája. Ezen kívül még 
sok kül- és beltéri művéről láthattunk rendha-

        

 MONOR, AVAR U. 31. 

29-415-129

Nagy választékkal és kedvező árakkal 
várja Önt az új Katica Kávéház!

Sütemény már 110 Ft-tól.
Torták: 10 szeletes: 2400 Ft-tól, 16 szeletes: 3500 Ft-tól.

Üdülési csekket és étkezési 
utalványt is elfogadunk!
Hidegtál megrendelhető!

RIXI
Olcsó cipők bOltja
MOnOr, kiss Ernő u. 1. • a sport vendéglő mellett

Megérkeztek az új férfi,
női és gyermek alkalmi (báli)
és sportcipők!
 táskák széles választékban kaphatók!

nyitva: kEdd-péntEk: 8-16-ig, szOMbat: 8-12-ig

MON-COMP BT
ADSL INTERNET MAGÁN - UPC TELEKOM (VOLT MONORTEL) TERÜLETÉN

ADSL BUSINESS PARTNER

Díjcsomag 
neve: Sebesség:

Telefonvonallal Telefonvonal nélkül
Új bekötés Új bekötés

Havi díj: Előre 
�zetéssel: Havi díj: Előre 

�zetéssel:
Basic 1 Mbps 3 864 Ft 3 396 Ft 5 712 Ft 4 992 Ft
Medium 5 Mbps 5 490 Ft 4 896 Ft 7 332 Ft 6 408 Ft
Extra 10 Mbps 6 972 Ft 6 192 Ft 8 760 Ft 7 692 Ft
Max 18 Mbps 12 150 Ft 11 496 Ft 13 920 Ft 12 192 Ft

 A fenti árak tartalmazzák az ÁFÁ-t!

2200 Monor, Virág u. 10.
tel.: 417-512

 a kiállítás fő támogatója volt többek kö-
zött a Mon-Da kft., amely a korszerű rádiós 
riasztórendszert szerelte föl, az Expert-tóth 
kft., amely a szobrok bemutatásához szük-
séges 15 posztamenst gyártotta le, továbbá 
Ivánszky Zoltán, aki alkalmanként üveges és 
képkeretező munkájával támogatta a kiállí-
tásokat. 
 Miután már a tárgyi feltételek is teljesültek 
és készen állt a hely 15-15 nagyméretű fest-
mény, illetve szobor bemutatására. olyan 
helyi kötődésű művészek megismertetésé-
re nyílt lehetőség, akik közül sokan városunk 
hírnevét öregbítik ország-, sőt Európa-szer-

gyó módon fotókiállítást. a nyár utolsó kiállí-
tása Pethő Anikó fiatal festőművész képeiből 
került megrendezésre. a fokozatosan egyre 
jobb önálló alkotásokat festő lány már a gim-
náziumban, majd az egyetemen is tanulta a 
művészetet, szép jövő áll előtte... a legmesz-
szebbről érkező kiállító, Varga Virág szeptem-
berben mutatkozott be a Vigadóban. a 2004 
óta nápolyban élő és tanuló művész több si-
keres önálló és csoportos kiállításon van már 
túl olaszországban. talán a legtöbb érdeklő-
dőt, de biztosan a legbensőségesebb meg-
nyitót köszönhetjük a Varga családnak. a kö-
vetkező kiállító ismét egy szobrász, Bihariné 
Varga Ibolya volt. ibolya, aki fiatal lányként 
már beleszeretett az anyagba és az anyaggal 
való munkába, mégsem tudta egész életét a 
szobrászatnak szentelni. sokadik monori ki-
állításának sikere azonban hitet és erő adhat 
neki további munkáihoz. a szervezők által 
alapított közös nevező 2008 díjat is ő készí-
tette el. köszönjük neki. az utolsó, aki festő-
ként mutatkozott be a közös nevező kiállítói 
közül, az erdélyi származású Magdó Attila. Fa-
lusi, téli havas tájképei, mind-mind az erede-
ti hazájába kívánkozásról szólnak, és bizony 
nagy sikert arattak. a kiállítás-sorozat végén 
Pásztor Zoltánné textilművész munkáiban 
gyönyörködhettünk. a sokak által ismert pi-
roska többször állított már ki Monoron, de 
mindig tud újat mutatni lelkes közönségé-
nek az anyagból varázsolt gyönyörű színes 
műveivel.

Folytatás az 1. oldalról  a felsorolt tizenkét képzőművész egy-egy 
alkotásával nyílt meg a közös záró kiállítás – 
méltó módon – a Magyar kultúra napján. a 
kiállítás-megnyitó kezdetén Hanzelik Andrea, 
a Vigadó nonprofit kft. ügyvezető igazgató-
ja köszöntötte az érdeklődőket és számolt be 
néhány szóban a közös nevező eddigi törté-
netéről. a tárlatot dr. Bánszky Pál művészet-
történész, a Magyar naiv Művészeti Múzeum 
igazgatója nyitotta meg. „az egyetlen igaz 
tanulás: a lényünkben szunnyadó tudásnak 
a tevékennyé ébresztése„– kezdte a Weöres 
Sándor idézettel beszédét pali bácsi, aki már 
másodszor tisztelte meg rendezvényünket. 
(Hasonlóan Baranyi ferenc kossuth-díjas köl-
tőnkhöz, aki szintén kétszer tette tiszteletét 
megnyitóinkon.)  a művészettörténész arra 
biztatott mindenkit, hogy aki érzi a tehetsé-
get és lehetőséget kap az élettől, igenis mé-
rettesse meg magát, és adjon lehetőséget 
a képességei kibontakozására. Felhívta a fi-
gyelmet a gyerekekkel való foglalkozás fon-
tosságára, arra, hogy ha valaki biológiailag 
alkalmas alkotó emberré válni – legyen szó 
versmondásról, festészetről vagy bármi más-
ról – akkor egy ilyen kezdeményezés jó pél-
da lehet arra, hogy utat törjenek maguknak 
a nyilvánosság felé.  tőle Szekerka János, a 
Monori strázsa újság szerkesztője vette át a 
szót. „Egyetlen parancs van a többi csak ta-
nács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni és cse-
lekedni, hogy mindenek javára tegyél. Egyet-
len ismeret van, a többi csak toldás: alattad a 

föld, fölötted az ég, benned a létra” – hang-
zott az újabb Weöres sándor idézet, mintegy 
feleletül pali bácsi szavaira. az itt kiállítókban 
egytől egyig benne van a létra, és mindenki-
nek sikerült közülük ezt a létrát megtalálni, és 
felfelé indulni rajta.
 a megnyitó zárásaként szekerka jános át-
adta koday László festőművésznek a 2008-as 
közös nevező kiállítás közönségszavazásának 
nyertesét megillető rézszobrot, Bihariné Var-
ga ibolya szobrászművész alkotását. Örömte-
li, hogy közel száz szavazat érkezett, levélben, 
e-mailben, faxon, ezáltal is bizonyítva a szer-
vezők elképzelését. az összefogás és a közös 
munka nem volt hiábavaló. Valamint köszö-
netünket fejezzük ki ezúton is minden kiállí-
tónknak, aki előző felhívásunk értelmében, 
egy-egy a Vigadó nonprofit kft.-nek felaján-
lott alkotásával segítségünkre van egy Monor 
városi gyűjtemény létrehozásában.
 ne feledjék, a közös nevező ezzel nem ér 
véget! 2009-ben regionális szinten folytató-
dik. Ehhez várják a szervezők olyan, a régi-
óban élő művészek jelentkezését (a Vigadó 
nonprofit kft. elérhetőségein), akik már leg-
alább egy zsűrizett alkotással rendelkeznek, 
és szeretnének kiállítani a Vigadó emeleti ga-
lériájában, ahol kulturált, igényes környeze-
tet és az alkotások biztonságos őrzését is ga-
rantálják. az első évad záró kiállítása március 
13-ig ingyenesen látogatható a Vigadó  nyit-
va tartási idejében.  

Gál Zoltán

sipos edit, gemini televízió:
a kiállítás elérte célját, ismert és kevés-
bé ismert művészekkel találkozhatott a 
nagyközönség, a tárlatmegnyitókon egy-
re több érdeklődő vett részt, és nem csak 
monoriak, hanem a környező települések-
ről is jöttek, nálunk például csengtek a te-
lefonok egy-egy megnyitó napján. a szer-
vezők azt is bebizonyították, hogy egy jó 
ötletet összefogással meg lehet valósíta-
ni, pusztán akarat kérdése az egész. Mi a 
magunk részéről sok sikert kívánunk a már 
megismert művészeknek, Koday László 
festőművésznek pedig külön gratulálunk 
a közönségdíjhoz. És persze sok sikert kí-
vánunk saját magunknak is, hogy a követ-
kező évad is ilyen jól sikerüljön, és a térség 
művészei is megmutathassák munkáikat.

hanzelik Andrea, Vigadó Nonprofit kft.
a közös nevező kiállítás-sorozatot azzal 
a céllal hoztuk létre, hogy a Monoron élő 
képzőművészeket bemutassuk. Úgy gon-
dolom, hogy a sorozat elérte célját, hi-
szen olyan művészeket mutathattunk be 
városunk lakóinak, akikről talán sokan 
nem is tudták, hogy milyen kiváló meste-
rek. azoktól, akik kimaradtak, ezúton is el-
nézést kérünk, és természetesen 2009-
ben lehetőséget biztosítunk számukra is 

a megmutatkozásra, keressenek minket 
a Vigadó elérhetőségein. a közönségdí-
jat nyert koday Lászlónak gratulálunk, és 
valamennyi kiállítónak további tevékeny 
alkotást kívánunk, hiszen a 22-én nyílt 
kiállítás is bizonyítja kiválóságukat. a kö-
zönséget március 13-ig várjuk a kiállításra, 
melynek látogatása ingyenes.

szekerka János, Régió lapkiadó kft.
Monoron sok kivételes tehetségű em-
ber született, él és élt. Ők azok, akik hírün-
ket viszik a nagyvilágban, akiket kiemel-
ten fontos ismernünk és nem kevésbé 
fontos megbecsülnünk.  az első évad a 
monoriak közös sikere volt, ahol szerve-
zők, vállalkozók, képzőművészek megmu-
tathatták, hogy együtt mire is képesek. 
Minden résztvevő segítségét és adomá-
nyait még egyszer megköszönve kívánok 
mindannyiuknak töretlen kitartást és sok 
sikert az alkotómunkához. remélem a to-
vábbiakban is sok monori kíséri figyelem-
mel a közös nevező 2009 évi folytatását, 
ahol már a régió képzőművészei kapnak 
bemutatkozási lehetőséget a monori Vi-
gadó már lélekkel teli folyosógalériájában. 
a monoriak a megnyitók időpontjait figye-
lemmel kísérhetik a strázsában és a ré-
gió 4 újságunk hasábjain is.

a szervezők goNdolatai a kÖzÖs Nevező 2008 kiállítás-sorozatról

ÚJ BAROMFI MINTABOLT NYÍLT 
A KLAPKA UTCAI LAKÓTELEPEN!

Naponta friss barom� 
termékekkel, grill-
csirkével és kedvező 
árakkal várjuk kedves 
vásárlóinkat!
Megrendelésre is!

Nyitva: H: zárva, K-P: 8-17-ig, Szo: 8-12-ig
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kosárlabda

kosárlabda, női bajnokság 7. forduló: ta-
tabánya kC–Monor sE 31-102 (13-16, 8-25, 
6-34, 4-27).
 a Monor sE pontszerzői: Rácz Han-
na (15), Kovács Bernadett (12), Németh Ág-
nes (20/3), Szűcs Rita (33), Mészáros Andrea 
(14). Csere: Balku Zsoltné (8), Kocsis Ágnes. 
Edző: Kecsmarik András.
 kint ragyogó napsütés, bent fagyos te-
rem fogadta a hosszú út után csapatun-
kat. a mérkőzés elején nem is találta a 
ritmust kék-fehér gárdánk, a 9. percben 
13-12-es hazai vezetést követően azon-
ban összeállt a játékunk. a hazaiak 7 per-
cig képtelenek voltak pontot dobni és ez 
alatt egy 0-21-es rohammal 13-33-ra for-
dított az MsE. a fordulás után a teljesen 
széteső tatabánya ellen pedig beindult 

az örömjáték. Szűcs Ritát képtelenek vol-
tak tartani a fejér megyeiek, akik perce-
kig még a gyűrűt sem találták el. a 25. 
percben 27-56-ról 27-79 lett a 31. percre. 
a cserepadról érkező Wolf Mariann (Bal-
kuné) zsinórban dobott 8 pontjával kö-
zeledtek a lányok a bűvös 100 ponthoz, 
ami meg is lett Rácz Hanna jóvoltából. az 
utolsó kosarat , pedig a mezőny legjobb-
ja, Szűcs Rita szerezte, megkoronázva csa-
pata és maga teljesítményét. a mérkő-
zés utolsó percében zúgott is a vastaps a 
csarnokban. Ezzel együttesünk 6 győze-
lemmel  és 1 vereséggel továbbra is első 
bajnokságban.
 Februári mérkőzések: 9-én, hétfőn 18 
óra 30  perckor (Monor, szterényi sport-
csarnok)  Monori sE–Monor jaG. 20-

ToVáBBrA is A BAJnokság élén

Labdarúgás

serdülő csapatunk január 24-én a iV. Ele-
kes józsef emléktornán vett részt Ceglé-
den. sajnos az előző évhez hasonlóan a 8 
csapatból most is csak a 4. helyet szerez-
tük meg az igen színvonalas tornán. a cso-
portmérkőzéseken először a kecskemé-
ti tE „B” csapatával találkoztunk és 4-3-as 
vereséget szenvedtünk. Ezután követke-
zett a szolnok MáV csapata, amelyet 2-1 
arányban győztünk le. a harmadik mérkő-
zés a csoportban a Cegléd volt, őket is le-
győztük 2-0-ra és csoportmásodikként ju-
tottunk a négy közé. itt sajnos kicsit fejben 
elfáradva 5-1-es vereséget szenvedtünk a 
kecskemét „a” csapatától. Így a harmadik 
helyért ismét a kecskemét „B” csapatával 
játszottunk nem nagy sikerrel, mert 8-3-ra 

megint kikaptunk. a jó hír viszont, hogy a 
torna legjobb kapusa Jansik János lett.
 Gratulálunk neki és a csapatnak is a 
tisztes helytállásért. a torna végeredmé-
nye: 1. Bp. Honvéd, 2. kecskemét „a”, 3. 
kecskemét „a”, 4. Monor sE, 5. ikarus, 6. 
szolnok Máv, 7. Cegléd, 8. kőrisfa sE. 
 nem kezdte jól a iV. Elekes józsef em-
léktornát U15-ös csapatunk amely az első 
mérkőzésen 2-0 arányban alul maradt a 
Besenyszög gárdájával szemben. Második 
találkozón már magabiztos játékkal 3-1-re 
diadalmaskodott a szolnok MáV felett. a 
3. fordulóban jöhetett a nagykőrös kőris-
fa, egy remek és izgalmas összecsapáson 
végül 3-2-re a mieink nyertek. az utolsó 
körben a pest megye válogatottja követ-

HelyTállTunk cegléden

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.

Megoldjuk a nyelvét!
AZ ÖN CÉGE IS FIZET  
SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁST?
MIT SZÓLNA,  
HA EBBŐL AZ ÖSSZEGBŐL 
A JÖVŐBEN DOLGOZÓI 
NYELVTUDÁSÁT FEJLESZTHETNÉ?

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13085505 

Parole® nyelviskola és nyelvvizsgahely 
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án, pénteken 16 óra 30 perckor (Monor, 
józsef attila Gimnázium) Monor jaG–
százhalombatta. 23-án, hétfőn 18 óra 30   
perckor (Monor, szterényi sportcsarnok) 
pozsonyi–Monori sE. 27-én, pénteken 16 
óra 30 perckor (Monor, józsef attila Gim-
názium) Monor jaG–tatabányai kC.

Szalai Zsolt

Úszás

2008. december 20–21-én Budapesten a 
BVsC sportuszodában rendezték meg a 
hagyományos év végi országos szintfel-
mérő úszóversenyt az utánpótlás korosz-
tályok részére. közel 750 gyermek rész-
vételével zajlott le a kétnapos program, 
melyen a Monori sE úszói 13 fővel képvi-
selték egyesületüket. az 1-3 helyezettek 
érmet kaptak, míg a 4-6 helyezettek okle-
vélben részesültek.
 Eredményeink: Bokros Blanka 1. hely 
(50 m pille), 2. hely (50 m gyors és 100 m 
gyors), 3. hely (50 m hát), 9. hely (50 m 
mell).  Botka Dóra 4. hely (100 m gyors), 5. 
hely (50 m mell és 50 m pille), 6. hely (50 m 
gyors és 100 m mell), 11. hely (100 m hát). 
Botka Anita 15. hely (50 m hát), 16. hely (100 
m mell), 17. hely (50 m gyors). Városi Brigit-
ta 6. hely (100 m mell), 8. hely (50 m mell), 
12. hely (50 m hát és 200 m hát). Bacskai 
Csilla 4. hely (200 m pille), 6. hely (100 m 
pille), 10. hely (200 m hát), 11. hely (100 m 
mell), 12. hely (50 m mell), 13. hely (100 m 
hát és 50 m pille), 14. hely (50 m hát), 15. 

cikluszáró úszóVerseny
hely (50 m gyors). Fenyvesi Roland 18. hely 
(50 m hát), 12. hely (50 m gyors). Ponyi Pat-
rik 6. hely (50 m pille), 13. hely (50 m mell), 
14. hely (50 m hát). Kovács Patrik 42. hely 
(50 pille), 43. hely (50 m mell), 47. hely (50 
m gyors), 48. hely (50 m hát). Bacskai Attila 
2. hely (100 m pille és 100 m hát), 4. hely (50 
m pille), 6. hely (100 m gyors és 50 m hát, 
11. hely (50 m gyors). Bokros Belián 9. hely 
(50 m hát), 11. hely (100 m pille), 12. hely 
(50 m pille), 16. hely (50 m mell), 17. hely 
(100 m hát). Leé Ádám  7. hely (200 m mell), 
10. hely (50 m mell és 200 m hát), 11. hely 
(100 m mell), 12. hely (100 m hát), 14. hely 
(50 m pille), 18. hely (100 m gyors és 50 m 
gyors). Ponyi Péter  2. hely (200 m mell), 4. 
hely (50 m hát és 200 m hát), 5. hely (100 
m mell), 6. hely (50 m mell és 100 m hát). 
Séllei Gergő 2. hely (50 m mell,  50 m pille és 
200 m mell), 3. hely (100 m mell és 100 m 
pille), 4. hely (200 m pille és 200 m gyors), 
6. hely (50 m hát és 100 m gyors), 7. hely (50 
m gyors), 8. hely (100 m hát és 200 m hát).

MSE úszószakosztály

kezett és 1-1-es döntetlen, amely azt je-
lentette, hogy 7 ponttal fiaink elődöntő-
be kerültek.
 itt a másik csoport győztesével, a kecs-
keméttel jó iramú hajtós meccsen 1-1-es 
döntetlen után 9 méteresekkel a hírős vá-
rosiak 1-2 arányban jobbnak bizonyultak. 
a bronzmérkőzésen a kőrisfa ellen újból 
az MsE kerekedett felül és egy gólgazdag 
találkozón 4-3-as eredménnyel a 3. helyen 
végzett az U15-ös csapatunk.
 a torna legjobb kapusa a monori Ko-
vács Richárd lett!
 torna végeredménye: 1. Mtk, 2. kecs-
kemét, 3. Monor sE, 4. kőrisfa, 5. Cegléd, 
6. Besenyszög, 7. szolnok, 8. nagykáta, 9. 
pest megyei válogatott, 10. abony.
a torna legjobb játékosa: pintér andrás 
(kecskemét)

– szalai –
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Labdarúgás

január közepén megkezdte a felkészülést 
a tavaszi idényre nBiii-as felnőtt gárdánk, 
amely két edzés után túl van első felkészü-
lési mérkőzésén: rEaC–Monor sE 3-1 (0-0)
 Csapatunk: Gilan–(Szűcs)–Kinder, Kajli, 
Farkas (Albert D.)–Bognár, Payetta (Albert 
G.), Csáki, Papp K. (Kiss I.)–Csőke (Papp K.), 
Bán–Simon (Hajdú). Edző: Varga Károly.

 két edzés után, a rEaC felkérésének 
eleget téve csapatunk hamar túl van első 
edzőmérkőzésén. az nBi-es gárda ellen 
sokan féltették Monort, játékosaink azon-
ban nem ijedtek meg a profi ligás ellen-
féltől. az első félidőben egyenlő partnere 
volt a rEaC-nak, sőt a szünet után Csá-
ki góljával nálunk volt az előny! Ezután is 

elkezdTük A FelkészülésT!

január 25-én az U13-as csapatunk sziget-
szent miklóson egy 6 csapatos tornán 
vett részt, ahol 1x20 perces mérkőzése-
ket játszottunk. az első találkozón a kisE 
gárdájával 0-0-ás döntetlent értünk el. 
Ezután az erős Dunaújváros ellen egy kis 
szerencsével nyerhettünk is volna, saj-
nos 58 másodperccel a vége előtt 2-1-es 
vezetésünknél egy fegyelmezetlenség 
miatt döntetlen lett az eredmény. a har-
madik mérkőzést a Dunakeszi együtte-
sével játszottunk. Egy öngól és egy bün-
tető után 2-0-ra elvesztettük a meccset. 
Ezután sikert a házigazdákat  nagy küz-
delemben 2-1-re legyőznünk. az utol-
só mérkőzésen két lelkes, de kicsit fáradt 
csapat (Csepel) összecsapásán döntetlen 
eredmény született, így a 4. helyet sze-
reztük meg. kis szerencsével dobogón 
is végezhettünk volna. kiemelkedő telje-
sítményt nyújtott kapusunk: Gál norbert, 
és három játékosunk: Leé ádám, szabó 
Dániel és Lázár Levente. 

a Negyedik helyeN zártuNk

jól és tetszetősen futballozva őriztük elő-
nyünket, azonban Torma két találatával 
fordított a fővárosi egylet. (a gólok elég 
lesgyanús szituációkból születtek). Majd 
Pomper szabadrúgása utáni találat állítot-
ta be a végeredményt. Csapatunk remekül 
helytállt, játéka a régi Monort idézte!
 a Monor sE csapatából Magyar Tamás 
Dabasra igazolt. a többi játékossal meg-
egyezett a klub.

SZZS

                Akció!
  Tavaszi árpa, zab vető-
magok 10 q felett

  Kukorica, napraforgó 
vetőmagok 10 zsák felett 
engedménnyel

  Fémzárolt lucerna vető-
mag 50 kg felett

   900 Ft/kg              840 Ft/kg
  Holland burgonya 
minigumók 1000 db felett 

   19 Ft/kg                17 Ft/kg
  Magyar burgonya 
minigumó 12 Ft/kg-tól

  Zsákos holland és magyar 
vetőgumó  110 Ft/kg-tól

  5 LE vagy e feletti teljesít-
ményű fűnyírókhoz 1 zsák 
substrál pro� 15 kg-os gyep-
trágyát adunk ajándékba

  Gardéna tószivattyúk 
és tószűrők szezon előtti 
vására 

  50–70%-os engedménnyel

DPMG Rt.
Gazdaáruháza

Cegléd, 
Külső-Kátai út 98.

Telefon: 53/505-932

Téli nyitva tartás
H-P: 8-16-ig
Szo: 8-12-ig

MONOR ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET
Nálunk az Ön pénzügyi problémáira 
2009-ben is van megoldás!

Várjuk Önt  Monoron, Ecseren, Maglódon, Üllőn, Sülysápon, 
Mendén, Vasadon, Gyömrőn, Vecsésen, Nyáregyházán, 
Úriban, és Budapesten a XVIII., XVI., és VI. kerületekben

 www.monor.tksz.hu

Lakossági/vállalkozói lakáscélú/beruházási/szabad felhasználású 
jelzáloghitelek Ft-ban, árfolyam kockázat nélkül.
A törlesztő részletek tájékoztató jelleggel, 20 éves futamidőre, 

piaci kamatozású lakáscélú lakossági hitelre vonatkoznak.

THM: 14,75% – 17,21%

Betét elhelyezési ajánlatunk, feltételek nélkül!

Az ajánlat nem teljes körű, további részletek a kirendeltségen kifüggesztett Hirdetményekben találhatóak.

Hitelösszeg Törlesztő részlet
HUF hitel

   1 000 000, -Ft 13 790, -Ft
   5 000 000, -Ft 68 600, -Ft
 10 000 000, -Ft 137 110, -Ft

2 hónapos számlalekötés �x, éves  6,5% EBKM: 6,5160%
3 hónapos számlalekötés �x, éves  9,2% EBKM: 9,2061%
4 hónapos számlalekötés �x, éves  9,0% EBKM: 9,0250%



SZÁMÍTÓGÉPES OKTATÓTEREM KIADÓ!
Monoron, a Vigadó Kulturális és Civil Központ, 
Kossuth L. u. 65-67. szám alatti épületének  
I. emeletén.

14 korszerű számítógéppel felszerelt  
(minden gépen internet hozzáféréssel) 
lég kondicionált oktatóterem 
számítás technika, informatika 
tanfolyamok szervezésére kiadó! 
Cégeknek különböző speciális programok, 
internet és levelezőrendszer oktatására is 
alkalmas.
Információ:  2200 Monor, Kossuth u. 65-67. I. em. 
tel.: 29/413-212  e-mail: vigado@vigadokft.hu
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társasházkezelést vállalunk állami 
társasházkezelői szakképzettséggel, 
gyakorlattal. koVi-szoLG Bt. tel.: 06-
20-913-2944, fax: 06-29-416-944, e-mail:
karacsondierzsebet@monornet.hu

Riasztók, megfigyelőrendszerek tele-
pítése, karbantartása. 06-30-99-27-367

monoron a katalin csárda bérelhe-
tő rendezvények, baráti társaságok 
részére, kiszolgálással vagy anélkül.  
tel.: 06-30-535-5375

Dugulás elhárítás! lefolyórendszerek 
tisztítása csatornák tisztítása. tel.: 06-
30-29-25-644

apróhirdetés

monori strázsa
monor Városi Önkormányzat lapja

XVIII. évfolyam, 2. szám •  2009. február 2.
issn: 1216-8106

kiadó:  Régió Lapkiadó Kft. • Főszerkesztő: 
Szekerka János • Felelős kiadó: Papp János

szerkesztőség:  a Vigadó első emeletén. Cím: 2200 
Monor, Kossuth L. u. 65-67. • Tel./fax: 29/412-587

E-mail: info@regiolapok.hu •  Nyomda: oláh nyom-
daipari Kft. (1211 Budapest, Központi út 69–71.). • A 

nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója.  
 készült 6300 példányban. terjesztés: Magyar 

posta zrt., Monor város belterületi címhelyein. 

impresszum

köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett édesanyám,

Horváth Józsefné, született Kajli Ilona
temetésén részt vettek.

A gyászoló család

kÖszÖNetNyilváNítás

Vas-Szerelvény
2200 Monor, Mátyás király utca 15.

Tisztelt vásárlóink! 
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy  

február 1-től a Pető� S. u. 26. szám alatti üzletünk 
átköltözik a Mátyás király utca 15. sz. alatti  

Vas-Szerelvény üzletünkbe.

Régi és a folyamatosan bővülő árukészlettel
várjuk kedves vásárlóinkat!

ritmikus gimnasztika

idén lesz 10 éve, hogy a Monor sE kerete-
in belül megalakult a ritmikus Gimnasztika 
szakosztály. azóta is stabil ágként képviselte-
ti magát a monori sportéletben. Már a kezde-
tekben is szép eredményeket értek el sporto-
lóink, de a 2006-os évtől Sebes Ildikó szakmai 
vezetése és irányítása mellett tornászlánya-
ink egyre jobb helyezéseket érnek el a külön-
böző versenyeken.
 a sikerek között könyvelhetjük el a tava-
lyi pest megyei selejtezőt, amit a szakosztá-
lyunk rendezhetett meg Monoron, és amely 
kiváló színvonalának köszönhetően rend-
kívül jó visszajelzéseket kapott a versenyen 
indult szakosztályoktól, a szövetségtől és a 
résztvevőktől egyaránt. a megyei selejtezőn 
közel 150 tornászlány mutatta meg város-
unkban tehetségét. a  monori megyei selej-
tezőn elért kiváló eredményeiknek köszön-
hetően különböző korcsoportokban, szabad 
és szer gyakorlatokkal összesen hét tornász-
lány képviselte a szakosztályunkat 2008. no-
vember 16-án Érden, a Berczik sára Emlék-
verseny országos döntőjén. 

 a serdülő korcsoport eredményei: 
Bukovenszki Vivien szabad gyakorlat 9. hely, 
labda gyakorlat 14. hely. a gyermek korcso-
portban: Tóth Fruzsina szabad gyakorlat 2. 
hely, karika gyakorlat 4. hely. Nagy Klaudia 
szabad gyakorlat 11. hely, karika gyakorlat 11. 
hely. Ugyanebben a korcsoportban Ilg Eszter 
bronz minősítéssel végzett. kisgyermek kor-
csoportban: Kuszenda Lili ezüst, Misuth Luca 
és Gábor Abigél bronz minősítést kapott az 
országos versenyen.
 a szakosztály az elmúlt 10 éves munkájá-
nak köszönhetően évről évre egyre többen 
választják ezt a sportágat nemcsak Monoron, 
de térségünkben is. a Monor sE rG szakosz-
tályát a monori lányokon kívül csévharaszti, 
mendei lányok is erősítik. a szakosztály csinos, 
sportos csapata 4–13 éves korú lányokból áll. 
a közel 40 fős állandó létszámmal rendelke-
ző szakosztály 2008 szeptemberétől már heti 
2x3 órában két csoportban tartja edzéseit a 
szerényi józsef szakkozépiskola tornacsarno-
kában kedden és csütörtökön 15 órától.

RG Szakosztály

csinosAk, sporTosAk...
kosárlabda nBii, férfiak, 13. forduló: 
Monor sE–Miklósi kékrókák 108:60 (35-
17; 33-22; 16-12; 24-9). 
 pontszerzőink: Csuba Attila (35/12), 
Burján Imre (29/21), Kovács Péter (19/6), 
Nagy Sándor (13/6), Nagy András (5/3), 
Szabó Bálint (3), Klenczner Gergely (2), 
Sinka Péter (2). Edző: Veres László.
 a félidőben már 68-39-re! vezetett 
gárdánk. az utolsó negyedben mutatott 
örömkosárlabda után a bűvös 100 pon-
tot is elérve kiütéses győzelmet aratott. 
Csapatunk a bajnokságban a 8. helyen 
áll 6 győzelemmel és 7 vereséggel.
 Szalai

száz poNt fÖlÖtt dobtak

az idősek klubja Monor a kapott össze-
get kulturális célokra és gyógyfürdők lá-
togatására használta fel.

kÖszÖNet az 1 százalékért

Házasságot kötöttek

Az utóbbi  hónapokban  
Monoron  8 pár kötött házasságot.

aNyakÖNyvi hírek


Horváth Eszter, Szabó Ferencné Kucsera  
Eszter, Galambos Jánosné Szőke Rozália,  

Horváth Zoltánné Léh Mária, Horváth 
Józsefné Kajli Ilona, Gál Andrásné Bokros Irma, 
 Kohári Andrásné Bolla Mária, id.Bartal János, 

 Gerencsér Jánosné Izsáki Erzsébet, Burján  
József, Vig Sándor, György Berta, Benda Lajos.

moNoroN huNytak el
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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 február 9-től 21-ig

csirkemell � lé
990,-

Sertésoldalas

 790,-

Egyéb forgalmazott termékek:

Marha pacal

890,-

Csirkemáj (gy. fagy.)250,-

zsírszalonna

290,-

Sertés hátsócsülök590,-

Parasztsonka

790,-

Tyúk, kakas

Kenyérszalonna490,-

Ticket Restaurant és Sodexho 

Konyhák, éttermek részére 
 06-29-412046

Bőrös libaháj (gy. fagy.)

490,-

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

Sertés kolbászhús690,-
Főtt császárszalonna990,-

Bőrös félsertés fejjel és köröm
mel 

570,-
Marhalábszár

1100,-
Sertés erdélyi szalonna690,-

450,-


