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HívAtlAn 
vendégek

Vendég a háznál, öröm a háznál, mond-
ják, nem is alaptalanul, hiszen a ven-
dég mindig egy kis színt hoz a lakásba, 
felpezsdül az élet, mindenki mosolyog, 
fogy az aprósüti meg a diétás kóla vagy 
a házi bor. persze vannak hívatlan ven-
dégek, ám ezek közül a legrosszabbak 
azok, akik hajnalban érkeznek, és meg-
próbálnak észrevétlenek maradni, ráadá-
sul nemhogy hoznának valami kedves 
ajándékot, hanem visznek, amit csak ér-
nek. ilyen vendég járt április 27-én hajnal-
ban Monorierdő egyik házában. reggel 
csipogtak már a madarak az öreg fákon, 
a lakók még csak akkor fordultak a másik 
oldalukra, mikor fél öt felé az egyik csa-
ládtag felébredt egy fura zajra.

Folytatás a 12. oldalon

Finn tanulmányút

Az AmiStO éS Az edupOli 
mOnOri Szemmel
Monori pedagógusok jártak Finnországban. Nem látták a lappföldi 
Mikulást, nem találkoztak rénszarvassal, és a híres tavakat – amelyekből 
(a közhiedelemmel ellentétben) nem csupán, hanem közel 189 ezer! 
található ott – is csak hóval borított jégpáncélban sejthették.

Ha nem is találkoztak a lappföldi Mikulással, 
úti élményeket és szakmai tapasztalatokat 
viszont bőségesen szerezhettek a monori 
pedagógusok. az egész úgy kezdődött, 
hogy Kugel György egyik finn üzleti partne-
réről kiderült, hazájában egy iskolatanács-
nak is tagja. sokszor járt Magyarországon, 
tanulja nyelvünket, és érdekli a magyar ok-
tatás is. Monori tartózkodásuk során Pekka 
Heikkila és honfitársai ezért látogatták meg 
középiskoláinkat.
 a szterényi józsef szakközépiskolában  
és szakiskolában elismeréssel méltatták a 
mechatronikai gyakorlati terem felszereltsé-
gét és működtetését, a józsef attila Gimnázi-
um és szakközépiskolában pedig különösen 
a – lapunkban már egyszer bemutatott, al-

ternatív energiaforrást lehetővé tevő – „nap-
kohó” (napkollektor) és annak digitális kijel-
ző-mérési módszere nyerte el tetszésüket.
 a külföldi érdeklődők viszont meg hí-
vás sal tisztelték meg vendéglátóikat, akik 
március 16. és 20. között éltek is ezzel a le-
hetőséggel.
 a szterényi józsef szakközépiskolából: 
Hangyásné Farkas Ágnes (igazgató), Szőnyi 
Sándor (igazgatóhelyettes) és Kalina Fe-
renc (gépészmérnök-mérnöktanár); a jaG-
ból pedig: Balatoniné Sárosi Márta és dr. 
Hrtukáné Molnár Monika (igazgatóhelyette-
sek), valamint Ohár György (az angol nyelv 
tanára, egyszersmind ezúttal a csoport tol-
mácsa) vettek részt ezen az utazáson.  

soron kívül kellett dönteni a sportkoncep-
cióról, mivel az önkormányzat pályázatot 
nyújt be a sportpályán lévő öltözőépület fel-
újítására, melynek az volt az egyik feltétele.
 a koncepció az önkormányzat 2009-
2014 közötti időszakra eső, sporttal kapcso-
latos feladatait rögzíti, illetve képet próbál 
adni a sport helyzetéről a városban. Célja, 
hogy az ötéves időszakra rögzítse, milyen 

fejlesztéseket kíván a város megvalósítani, 
és ehhez milyen forrásokat tud rendelni. 
 a rendszerváltozást követően meg-
szűnt a sport társadalmilag kivételezett 
szerepe. Ma már a sportegyesületek, klu-
bok a létfenntartásukért küzdenek. Fej-
lesztésekre szinte csak pályázat útján le-
het pénzt szerezni. 

Folytatás a 24. oldalon

távlati tervekA várOS SpOrtkOncepciójA
Rendkívüli testületi ülésen, április 23-án fogadta el a képviselő-testület a 
város 2009-től 2014-ig terjedő időszakra vonatkozó sportkoncepcióját. 

Folytatás a 18. oldalon



testülettemérdek nApirendi pOnt
2009. április 9-én, az idei év egyik legtöbb napirendi pontját 
felsorakoztató ülését kezdte meg Monor város képviselő-testülete.
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Monor Városi Önkormányzat képvi-
selő-testülete következő soros ülését 
2009. május 14-én, csütörtökön 14 órai 
kezdettel tartja, melynek tervezett na-
pirendi pontjai a következők:
 1.) interpellációk
 2.) javaslat az Önkormányzat 2009. 
évi költségvetési rendeletének módo-
sítására.
 3.) az Önkormányzati gyermekjó-
léti és gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról szóló átfogó értékelés [az 
1997. évi XXXi. törvény 96. § (6) bek. 
szerint].
 4.) Beszámoló a Bölcsőde 2008. évi 
munkájáról, illetve az 1997. évi XXXi. 
törvény  104. § (1) bek. e.) pontja sze-
rint az intézményi szakmai munka 
eredményességének, a szakmai prog-
ram végrehajtásának, valamint a gaz-
dálkodás szabályszerűségének és ha-
tékonyságának az éves értékelése.
 5.) polgármesteri beszámoló az 
egyes önkormányzati társulások 2008. 
évi tevékenységéről, pénzügyi helyze-
téről, a társulási cél megvalósulásáról, 
a kistérségi fejlesztési tanács munkájá-
ról [az 1997. évi CXXXV. törvény 6. §, 10. 
§ (5), a 2004. évi CVii. törvény 6. § (3) 
bekezdése és az 1996. évi XXi. törvény 
10/F.  § (4) bekezdése szerint].       
 6.) Döntés „az Év Bora Monoron” 
cím adományázásáról.
 7.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 8.) polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és in-
tézkedésekről, valamint a lejárt határ-
idejű testületi határozatok végrehajtá-
sáról.

NapireNdi poNtok májusbaN

hogy tájékoztassák a lakosságot, mit kell 
tenni ezzel az anyaggal. szólt arról is, hogy 
elterjedt annak a híre, az önkormányzat 
meg fogja változtatni a Liliom utcában a 
forgalmat, a buszközlekedés is erre az útra 
kerül.  Pogácsás Tibor megkö-
szönte mindazok munkáját, akik részt vet-
tek a strázsahegyi takarításban. a Liliom 
utca aszfaltozása pályázati pénzből való-
sul meg, de nem azért, hogy az autóbusz 
és tehergépjármű-forgalmat odatereljék. 
a strázsa újság és a Gemini tv tájékoztatja 
majd a lakosságot, hogy az otp-től kapott 
levelekkel mit kell tenni. 

módosított rendelet

Módosították a köztisztaságról és a szer-
vezett köztisztasági szolgáltatásokról szó-
ló 4/1996. (i. 18.) számú helyi rendeletet, 
amely csupán technikai jellegű volt, mivel 
megszűnik a régi ceglédi hulladéklerakó, 
ahová eddig szállították a szemetet. 

A 2008. évi gazdálkodásáról

a képviselő-testület, a 2008. évi költség-
vetés végrehajtásáról szóló beszámolót 
3 178 557 E Ft bevétellel és 3 136 683 E Ft 
kiadással elfogadta. nehéz évet zárt a vá-
ros, de az előrejelzések szerint az idei sem 
lesz könnyebb. Látszólag több beruhá-
zás, fejlesztés valósul meg az idén,de ezek 
mind a tavalyi évről húzódnak át. a füg-
getlen könyvvizsgáló a törvényi előírá-
soknak megfelelőnek ítélte meg a város 
gazdálkodását. a képviselő-testület elfo-
gadta az önkormányzat 2008. évi belső el-
lenőrzéseinek, valamint az önkormányzat 
felügyelete alá tartozó költségvetési szer-
vek éves ellenőrzési jelentései alapján ké-
szített éves összefoglaló ellenőrzési jelen-
tést.

rendőrkapitányi beszámoló

Kelemen József rendőrkapitány írásban 
számolt be a Monori rendőrkapitányság 
2008. évi munkájáról, amit szóban is ki-
egészített. Elmondta többek között, hogy 
az év során felmerült gondokat igyekez-
tek orvosolni, eleget tenni a kéréseknek. 
Véleménye szerint látható eredmények 
születtek. az országos átlagnál egyes kér-
désekben jobb eredményeket értek el. a 
gyermekek által elkövetett bűncselekmé-
nyek nem maradtak felderítetlenek. az el-
múlt évben több bűncselekmény-sorozat 
is indult a városban. Ezeket sikerült meg-
állítani, több elkövető előzetes letartózta-
tásba került. a színesfémlopás elleni mun-

ka is eredményes volt. javulás történt a 
személyi javak elleni bűncselekmények 
felderítésében is. április elején hat em-
bert helyeztek előzetes letartóztatásba, 
akik kábítószer kereskedelemmel foglal-
koztak. a strázsahegyen egy fiatalember 
lát el szolgálatot, jól végzi a munkáját. a 
rendőrségnek az elmúlt időszakban je-
lentős létszámproblémái voltak, amelyek 
a mai napig nem oldódtak meg. Május 
16-tól hat szakközépiskolát végzett fiatal 
rendőr áll munkába Monoron. a nyár kö-
zepére valamennyi üres helyüket be tud-
ják tölteni járőrökkel. a fiatal tiszthelyet-
tesek a közterületi jelenlétet is erősíteni 
tudják. Lesznek olyan napok, amikor két 
pár járőr teljesít szolgálatot a városban. a 
rendőrkapitány megköszönte az önkor-
mányzat támogatását. reményét fejezte 
ki, hogy idén is teljes mértékben együtt 
tudnak működni a város vezetésével. 
 a rendőrkapitány beszámolójával kap-
csolatban Szőnyi Sándor bizottsági elnök 
elmondta, hogy a vitáik nagy részben nem 
is a rendőrséggel, hanem a törvénnyel 
vannak. 5-10 bűneset kell ahhoz, hogy az 
előzetes letartóztatást kiadja az ügyész-
ség. Véleménye szerint visszatartó erőt je-
lenthet, ha több embert látnak az embe-
rek az utcán. Megköszönte a rendőrség 
eddigi munkáját. az Ügyrendi és közbiz-
tonsági Bizottság egyhangúlag elfogadás-
ra javasolta a beszámolót. 
 azonban nem mindenki értett egyet az 
írásbeli és szóbeli beszámolóval. Husz Eni-
kő Judit véleménye szerint nem csak az ál-
lomány vált bizalomvesztetté, hanem a 
lakosság is. könnyű úgy szép statisztikát 
összeállítani, ha nincsenek feljelentések. 
anyukaként úgy gondolta, hogy sokkal 
nagyobb jelenlét kellene a vasútállomás 
környékén, ahol a gyermekek rendszeres 
atrocitásnak vannak kitéve. 
 Sinkovicz László elmondta, hogy a pest 
megyei főkapitány tájékoztatójában kilenc 
rendőr Monorra kerüléséről volt szó. a vá-
rosi kapitányság személyi állományában 
jelenleg gyalázatos a helyzet. a főváros-
ban 250 lakosra jut egy rendőr. a megye 
az igazságügyi miniszterhez fordul, köve-
telik azt, hogy a lakosságszámnak megfe-
lelő arányban töltsék fel a rendőri létszá-
mot. a nem létező állományból ugyanis 
nagyon nehéz vezényelni rendőrt.
 a hozzászólásokra reagálva kelemen 
józsef elmondta, hogy a rendőrkapitány-
ság illetékességi területén az engedélye-
zett létszám 190 fő. Ezt töltik most fel tel-
jesen, de mindig lesznek hiányzó emberek, 
akik betegállományban vagy gyesen, gye-
den vannak. a monori körzethez tartozik 
Monorierdő, Gomba, Bénye, káva. szemé-
lyesen is irányítja a járőröket, utasítja őket, 
hogy jelenjenek meg a vasútállomáson, 
szálljanak ki a gépkocsiból. Ha bárki úgy 
érzi, hogy a rendőri intézkedés nem volt 
elegendő, keresse fel őt. Mindenkit biztat 
arra, hogy tegyen feljelentést, mert csak 

Jánosovits Miklós tájékoztatta a képviselő-
testületet, hogy március 21-én a strázsa-
hegyen takarítás volt, a munkában 61-en 
vettek részt. április elején egy lelkes csa-
pat szintén szedte a szemetet az acsádi 
úton és a károly-tanya környékén. Megkö-
szönte a kÖVáL zrt. segítségét, hogy kö-
rülbelül 35 m3 szemetet vittek el, egyik 
dolgozójuk pedig egész nap a bozótot 
vágta. a borrend is részt vett a szervezés-
ben, ennivalót osztogattak a dolgozók-
nak. kérte, hogy mindenki őrizze meg ezt 
a tisztaságot.
 Balogh Imre arról szólt, hogy az Ltp-
csatornaberuházás kapcsán egyre több 
borítékot postáz ki az otp. a lakosok ér-
tetlenül olvassák, nem tudják értelmezni 
a kiküldött levelet és adatlapokat. kérte, 
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azokban az ügyekben tudnak eljárni. a je-
lenlegi létszámmal nehéz mindenhol egy-
szerre ott lenni. Legalább két pár járőr kel-
lene a városban. a maga részéről mindent 
megtesz ennek érdekében. a pest megyei 
rendőr-főkapitánnyal egyeztetett, és ígé-
retet kapott arra, hogy amennyiben más 
kapitányság nem tölti fel a létszámkeretét, 
akkor a monori rendőrkapitányságra kap 
embereket. 
 pogácsás tibor tájékoztatja a képvi-
selő-testületet, hogy a rendőrkapitány-
ság munkatársaival és a kapitány úrral 
rendszeresen tartják a kapcsolatot. az 
elmúlt hónapban a kapitányság ellátási 
körébe tartozó önkormányzatok vezetői 
Monoron ültek össze, és megfogalmaz-
ták a rendőri munkával kapcsolatos el-
várásaikat. Monor önkormányzata némi 
anyagi támogatást és épületet biztosít a 
rendőrségnek, amikor pedig lehetőség 
van rá, közhasznú munkásokkal támogat-
ják munkájukat. a városban polgárőrség 
is tevékenykedik, jól együtt tudnak mű-
ködni a rendőrséggel, ezt saját maguk 
mondták el a legutóbbi ülésükön. Egy 
új polgárőr egyesület is létrejött a város-
ban, amely a strázsahegy védelmét tűzte 
ki célul. Véleménye szerint a kapitányság 
munkája eléri az átlagos szintet. a város 
elhatározta, hogy térfigyelő kamerarend-
szert épít ki, ezzel is növelve a lakosok 
biztonságérzetét és segítve a bűncselek-
mények felderítését. 

A nonprofit kft.-k beszámolói

Beszámolt a Monor Uszoda nonprofit kft. 
a téli útüzemeltetésről, a park- és közterü-
let-fenntartási tevékenységről, valamint a 
2008. évi gazdálkodásáról. az Uszoda kft. 
elmúlt évi tevékenységét mind a bizottsá-
gok, mind pedig a képviselő-testület elis-
merésre méltónak ítélte meg. Bár, mint azt 
Vadas Ferencné ügyvezető elmondta, eb-
ben az évben jogszabályváltozás miatt 
nehezen indult a munka, így nem állt elég 
dolgozó rendelkezésre. Ma viszont már 
látható a városban, hogy megkezdték a ta-
vaszi munkálatokat.
 a Vigadó kulturális és Civil központ 
nonprofit kft. is beszámolt a 2008. évi 
gazdálkodásáról. a közművelődési és 

oktatásügyi Bizottság előzetesen véle-
ményezte az anyagot, és megállapította, 
hogy a várakozásoknak megfelelő szín-
vonalon dolgoznak. szerencsés ötlet volt 
a város művelődési tevékenységét össze-
vonni. Elismerésüket fejezték ki a Vigadó 
vezetőjének és dolgozóinak. pogácsás ti-
bor megköszönte a két nonprofit kft. ügy-
vezetőinek és munkatársainak a munkáját.

Aktuális kérdések a szennyvízről

a kövál zrt. is beszámolt a 2008. évi gaz-
dálkodásról. a képviselő-testület a beszá-
molót elfogadta, és úgy határozott, hogy 
a kövál zrt. felosztható eredményéből 10 
millió forintot fejlesztési céltartalékba he-
lyez, azzal a kikötéssel, hogy az összeg 
csak monori tulajdonban lévő fejleszté-
sekre használható fel.
 a képviselő-testület megtárgyalta a 
Monor és a társult települések szenny-
vízcsatorna és -tisztítótelep tulajdonkö-
zösségének aktuális kérdéseit. Monor és 
Monorierdő szétválása kapcsán merültek 
fel kérdések. a szennyvíztisztító-telepet 
és a szennyvízcsatornát az a tulajdonkö-
zösség működteti közösen, amely meg-
építette. a pénzügyi Bizottság javasol-
ta a képviselő-testületnek, hogy mivel a 
Monor tulajdonában lévő régi 500 m3/nap 
kapacitással rendelkező szennyvíztisztí-
tó-telep bővítésével valósult meg a tulaj-
donközösség tulajdonában lévő jelenlegi 
szennyvíztisztító-telep beruházás, a jelen-
legi kapacitásából 250 m3/nap kizáróla-
gosan Monort illesse meg. a fennmaradó 
kapacitás a tulajdonközösség által elfoga-
dott tulajdoni hányadoknak megfelelően 
kerüljön felosztásra a tulajdonközösség-
be tartozó települések között. az utólagos 
rákötéseknél 70-30 százalék helyett 50-50 
százalékot javasolnak elkülöníteni. jelen-
leg 250 ezer forint a közműfejlesztési hoz-
zájárulás összege az utólagos rákötésnél, 
ennek 50 százalékát biztos, hogy meg kell 
fizetni, a többit elengedheti a tulajdonos. 
az utólagos bekötések döntően Monoron 
keletkeznek. az idei évtől minden egyes 
fejlesztéshez a településeknek hozzá kell 
majd járulni. Új befektetők esetében sza-
bályozni kell, hogy milyen mértékben já-
rulnak hozzá.

pályázunk és pályáztatunk

Önkormányzati tulajdonban lévő sportlé-
tesítmények felújítására írtak ki pályázatot. 
április 23-án a képviselő-testület rendkí-
vüli ülésen tárgyalta a sportkoncepciót, 
ugyanis ez volt a feltétele annak, hogy a 
város indulhasson a pályázaton. 
 pogácsás tibor tájékoztatta a képvise-
lő-testületet, hogy az önkormányzat nevé-
ben pályázatot nyújtottak be a bölcsőde 
és a közoktatási intézmények infrastruktu-
rális fejlesztésére. a pályázat a Bölcsőde, a 
kossuth Lajos Óvoda, a kossuth Lajos ál-

Monor Városi Önkormányzat képviselő-
testülete megalkotta és kihirdeti a kö-
vetkező rendeleteit:
 12/2009. számú: a köztisztaságról 
és a szervezett köztisztasági szolgálta-
tásokról szóló 4/1996. (i. 18.) számú he-
lyi rendelet módosításáról.
 13/2009.számú: Monor Városi Ön-
kormányzat 2008. évi gazdálkodásáról. 
(zárszámadás, auditálás.)

reNdeletek

talános iskola petőfi s. u. 34. sz. alatt lévő 
tagiskolája, valamint az ady Úti általános 
iskola felújítására irányul. 
 a képviselő-testület úgy határozott, 
hogy a játszóterek állapotának felülvizs-
gálatára, illetve ellenőrzésére és karban-
tartására több árajánlatot bekér, illetve 
megvizsgálja, hogy saját cégeivel hogyan 
tudná elvégeztetni ezt a feladatot.

kevés az első osztályos

a szeptemberben indítható elsős általá-
nos iskolai osztályok száma és elosztása 
sok fejtörést okozott a szakmai munkacso-
portnak, valamint a közművelődési és ok-
tatásügyi Bizottságnak is az előzetes tár-
gyalások során. sajnos kevesen iratkoztak 
be az ősszel induló tanév első osztályai-
ba, ezért nem tudnak minden iskolában 
legalább két első osztályt indítani. Ennek 
pedig beláthatatlan következményei le-
hetnek a jövőben. Ha elfogynak az osztá-
lyok, akkor működésképtelenné válhat az 
adott intézmény. az előzetes felmérések 
szerint jövőre még kevesebb első osztá-
lyos várható.
 pogácsás tibor javasolta, hogy a kép-
viselő-testület alakítsa ki álláspontját, 
hogy mennyi első osztályt indít a 2009–
2010-es tanévben. Már idén komoly gon-
dokat okoz, hogy csökken a beiskolá-
zásra váró tanulók száma. Eddig mind a 
négy általános iskolában két első osztály 
indulhatott, további egy a kisegítő isko-

többen érdeklődtek már a lomtalaní-
tásról, hiszen, általában április hónap-
ban szokta elvégezni ezt a feladatot a 
kÖVáL zrt. Lomtalanításra ebben az 
évben is sor kerül, de csak az őszi hó-
napokban, szeptember vagy október 
táján. a kései időpont oka, hogy be-
zárt a régi a ceglédi hulladékgyűjtő-
telep. jelenleg már a Duna–tisza közi 
nagytérségi kommunális szilárd Hul-
ladék Gazdálkodási rendszerébe száll-
ják a hulladékot Monorról is. a feldol-
gozó azonban csak próbaüzemben 
működik, így még nem lehet odavin-
ni a lomtalanítási hulladékot. a rend-
szer júniustól áll át a végleges üzemre, 
a nyári lomtalanítás pedig több szem-
pontból sem szerencsés, ezért esett a 
választás az őszi időpontra. a pontos 
dátumról az önkormányzat időben tá-
jékoztatja majd a lakosságot. 
a régi szemétbánya megkapta az inert 
(nem lebomló) hulladék lerakására az 
engedélyt, a zöldhulladékot is hama-
rosan tudják majd fogadni, mert a na-
pokban érkezik meg a feldolgozásra 
alkalmas gép.

lomtalaNítás ősszel

Folytatás a következő oldalon
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lában. jelenleg hat osztályt sem tudnak 
feltölteni a beiratkozott létszámmal. az 
állam pedig előír egy kötelező minimá-
lis létszámot, ez alatt nem finanszírozza 
az oktatást. a vasúton túli területről nem 
várható el, hogy más körzetbe menjenek 
a tanulók. Ha mégis hat osztályt indíta-
nak el, akkor lesz olyan iskola, ahol már 
az induláskor sem érik el a minimális osz-
tálylétszámot. Ezért pogácsás tibor ja-
vasolta, hogy a képviselő-testület dönt-
sön a kérdésről. indítványozta, hogy a 
kis létszámú osztály a kossuth Lajos ál-
talános iskolában induljon. Így a jászai 
Mari általános iskolában egy, a kossuth 
Lajos általános iskolában kettő, az ady 
Úti általános iskolában kettő, a nemzet-
őr általános iskolában pedig egy első 
osztályt indítanak a 2009–2010-es tan-
évben. reményeik szerint a város lakos-
sága a tervezett lakópark építkezés so-
rán emelkedni fog. akármelyik iskolában 
döntenek úgy, hogy kevesebb osztály in-
duljon, az ott problémát fog okozni. Cá-
folta azt a híresztelést, hogy Monorról 
más településekre tömegesen mennek 
át a gyermekek. 

 Varga Jenő tájékoztatta a testületet, 
nem számoltak azzal, hogy 49-en vissza-
maradnak az óvodában. a szülők egy ré-
sze különböző okokból a gyermeket to-
vábbra is az óvodában tartja. Lehet, hogy 
közülük több meggyőzhető, és beíratja  
gyermekét az iskolába.
 Elhangzott az is, hogy végre el kellene 
dönteni, ki és meddig maradhat az óvodá-
ban hatéves kora után. a területi elosztá-
si arányok nem fognak változni. a testület 
felkérte a jegyzőasszonyt, vizsgálja meg, 
hogy mi alapján tölthet az óvodában több 
időt a gyermek, mint amennyit a jogsza-
bály előírt. nem célszerű és jó megoldás, 
hogy a hároméves óvodai ciklusokat kitol-
ják négy évre. 
 nem támogatta a képviselő-testület 
az ady Úti általános iskola házirendjé-
nek kiegészítését, amely a nyelvi osztá-
lyok megosztását érintette volna. a tes-
tület véleménye szerint a négy általános 
iskolának közösen kell megoldani, ha töb-
ben szeretnének angolt tanulni. arra kell 
törekedni az iskoláknak, hogy a szülőket, 
a gyermekeket szolgálják ki és nem azt fi-
gyelembe venni, hogy milyen tanára van 
az iskolának. 

Bérleti díjak emelése

Felülvizsgálták a nem lakás céljára szolgá-
ló helyiségek, a haszonbérleti formában 
hasznosított ingatlanok, valamint a bérle-
ti formában hasznosított ingatlanok bér-
leti díját is. az emelés összege a ksH által 
megállapított 6,1%-os inflációs ráta mérté-
ke. a továbbiakban lakás- és egyéb ingat-
lanügyeket tárgyalt meg a képviselő-testü-
let. többek között nem járult hozzá ahhoz, 
hogy az Erzsébet királyné út 62. szám alatt 
szórakoztatóközpont létesüljön. 

júniustól fizetni kell a parkolásért

Már tavaly tárgyalta a képviselő-testület 
a városközpont parkolási helyzetét. ak-
kor elkészült egy rendelet tervezet, de a 
díjakat nem határozták meg. pedig csak a 
parkolási díj bevezetésével, parkolóórák 

Tavasz – salaktalanítás, lúgosítás
Naturland:
• Salaktalanító filteres tea 600Ft
• Mate filteres tea  500Ft
• Halolajkapszula 1500Ft
• Magnéziumkapszula 800Ft
• Svédcsepp  (250 ml) 680 Ft
• Füredi lúgosvíz Ph 9  (5 liter 850Ft)
• Füredi lúgosvíz Ph 9  (2 liter 380Ft)
• Green mix por 2800Ft
• Green mix kapszula 3200Ft
és sok más termék
Szeretettel és szaktanácsadással 
várjuk vásárlóinkat!

Tavaszi akció

Natura bolt
Ahol az egészség  

polcairól válogathat!

Monor, Piac tér 
Tel.: 06-20-424-3071

Hévízi gyógyiszap  
             kezelések! 

•   Hát kezelése: 2500 Ft 
a 7. alkalom ingyenes

•   Gyógymasszázs  
       teljes test 3900 Ft  
Minden 5. masszázs féláron, 
minden 10. ingyenes.

Miklós Attiláné 
Tel.: 06/30 323 81 88

A Gyógysarokban. Vecsés, Fő út 138. 

elhelyezésével érhető el, hogy a városköz-
pontban csökkenjen a parkoló gépjármű-
vek száma. két parkolózóna kialakítását 
tervezik. Egyrészt a piactéren és kör-
nyékén, másrészt a kossuth Lajos utcán. 
Előbbin piacnapokon, szerdán és szom-
baton, utóbbin hétfőtől-péntekig kell par-
kolási díjat fizetni. a parkolási díj óránként 
100 forint úgy, hogy a minimálisan fizeten-
dő parkolási idő 30 perc, legfeljebb pedig 
2 óra lehet. Összesen négy parkolóórát 
helyeznek ki a városban, kettőt a kossuth 
Lajos utcában, kettőt pedig a piac környé-
kén a Forrás, illetve a Bocskai utcában. Ha 
valaki nem fizet a parkolásért, akkor pót-
díjat kell fizetnie: nyolc napon belüli meg-
fizetés esetén 1500 forintot, nyolc napon 
túli megfizetéskor 3000 forintot. a pót-
díj kétóránként ismételhető. a mozgás-
sérült parkoló jogosulatlan használatáért 
is pótdíjakat kell fizetni, mégpedig nyolc 
napon belüli megfizetés esetén 3000 fo-
rintot, nyolc napon túli megfizetéskor pe-
dig 6000 forintot. kétóránként itt is ismé-
telhető a pótdíj. a rendelet tervezetet a 
májusi ülésén fogja tárgyalni a testület, és 
várhatóan júniustól lép életbe.

A főtér átépítéséről

Megkezdődött a főtér átépítése, amely 
kényelmetlenséggel is jár, hiszen a Forrás 
áruháztól a gyógyszertárig lezárták a te-
rületet. kis kerülővel azonban minden in-
tézményt, bankot el lehet érni. Engedé-
lyezte a testület, hogy kivágják a téren 
álló terebélyes fűzfát. Erre egyrészt azért 
van szükség, mert a szobrot a fa közelé-
ben helyezik el, másrészt egy szökőkutat 
is létesítenek a téren, az állandóan lomb-
ját hullató fa pedig tönkretenné a vizet. 
az új, impozáns főtér pályázati pénzből 
valósul meg.
 a képviselő-testület hozzájárult, hogy 
a vásártér előtt a 11 vágásérett, részben 
beteg akácfát az Uszoda kft. munkásai ki-
vágják. Ugyanakkor szintén a vásártérre, il-
letve a puskin utcába hegyi juhar facseme-
téket fognak telepíteni.

Összeállította: Nagy Lajosné

sinkovicz László, a 7. számú egyéni 
választókerület önkormányzati kép-
viselője fogadóórát tart a táncsics ut-
cai általános iskolában 2009. június 
2-án 18 órától. Minden választópolgá-
rát szeretettel várja!

képviselői fogadóóra

a mezőőrök elérhetőségei:
Csernus Krisztián: 06-30-549-8394
Veres András: 06-70-365-9980
a gyepmester elérhetősége:
Herczig József: 06-20-964-3025
a strázsahegyi járőr elérhetősége:
Papp József: 06-29-410-726

foNtos telefoNszámok
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Használja ki  Ön is!
4 db  

2 háló + nappali
(terasszal, parkolóval)

1 db  
3 háló + nappali

(terasszal, parkolóval)

Ne szalassza el 
a lehetőségét,
most érdeklődjön

a 06-30/548-5462-es 
telefonszámon!

•   Nálunk azonnal igénybe veheti  
szociálpolitikai kedvezményét,

•   kamattámogatott hitelét (THM: 7,45%).

Monoron, kellemes környezetben,  
a Pozsonyi lakótelepen  kínálunk lakásokat,  
2009. tavaszi költözéssel.

Teljes körű ügyintézést vállalunk!www.monorhaz.uw.hu

a képviselő-testület három bizottsága ren-
delkezik saját alappal, amelyet támogatás-
ként, pályázat útján osztanak szét a szerve-
zetek, egyesületek között. Minden évben a 
rendelkezésre álló pénzeszköz többszörösé-
re lenne igény, így nem kis fejtörést okoz a 
bizottságok tagjainak a döntés. Ha csak a tö-
redékét is kaphatják meg a pályázók a kért 
pénznek, azért ez is segítséget jelent prog-
ramjaik megvalósításához.
 a közművelődési és oktatásügyi Bizott-
ság alapjából a következők részesültek: já-
szai Mari általános iskola: 40 E Ft, Monori 
nyugdíjas pedagógusok katedra klubja: 
30 E Ft, 842. sz. Benedek Elek Cserkészcsa-
pat: 50 E Ft, Borzsák Endre Hagyományőr-
ző Egyesület: 40 E Ft, kossuth Lajos általá-
nos iskola: 60 E Ft, nyugdíjasok pest Megyei 
szövetsége: 80 E Ft, Vigadó kulturális és Civil 
központ: 250 E Ft, nemzetőr általános isko-
la: 80 E Ft, Városi könyvtár: 70 E Ft, szterényi 
józsef szakközép- és szakiskola színjátszó 
csoportja: őszre áttéve, Fiatalok Fejlődésé-
ért Monoron közhasznú Egyesület: 70 E Ft, 
Monor Városi nyugdíjas kör: 60 E Ft, kossuth 
Lajos Óvoda: 120 E Ft, Helytörténeti kör köz-
művelődési Egyesület: 50 E Ft. Összesen: egy 
millió forint. a közművelődési és oktatás-

ügyi Bizottság őszre ismét kiír pályázatot az 
alapjára, hiszen több olyan program várha-
tó, amely télen, az év utolsó, illetve első hó-
napjaiban lesz megvalósítva. az elszámolás 
miatt vált szükségessé a kétfelé bontás.
 a sport- és Egyesületi Bizottság a követ-
kező pályázókat támogatta: római katolikus 
Egyházközség: 50 E Ft, környezetvédelem 
és természetvédelem: 70 E Ft, Magyar Mál-
tai szeretetszolgálat 50 E Ft, Monori Evan-
gélikus Egyházközség 50 E Ft, idősek klub-
ja Monor: 40 E Ft, Monor környéki strázsa 
Borrend: 100 E Ft, Monori Vasutas nyugdí-
jas klub: 40 E Ft, a 06 postagalamb sport-
egyesület: 40 E Ft, Magyar Vöröskereszt pest 
Megyei szervezete: 40 E Ft, Magyar Vörös-
kereszt Monor telepi szervezete: 80 E Ft, 
Monorért Baráti kör: 100 E Ft, Monori strá-
zsák néptánc egyesület: 70 E Ft, Monori Ga-
lamb és kisállattenyésztők Egyesülete: 40 E 
Ft, Monori Baptista Gyülekezet: 50 E Ft. Ösz-
szesen: 820 E Ft.
 a szociális és Egészségügyi Bizottság 
alapjának felosztása a következő: Magyar 
Máltai szeretetszolgálat Egyesület Monori 
Csoportja: 80 E Ft, Monor nagytemplomi re-
formátus Egyházközség: 120 E Ft, nagycsalá-
dosok Monori Egyesülete: 120 E Ft, Gondo-

támogatás

BizOttSági 
éS AlApítványi pályázAtOk

zási központ: 80 E Ft, Monori kistemplomi 
református Egyházközség 120 E Ft, Védőnői 
szolgálat: 100 E Ft, Monor Városi Bölcsőde: 
80 E Ft, nemzetőr általános iskola speciális 
tagozat: 100 E Ft, szivárvány nyugdíjas klub: 
70 E Ft, Cigány kisebbségi Önkormányzat: 
80 E Ft, közös Út Cukorbetegek Egyesülete: 
80 E Ft, kistérségi Családsegítő és Gyermek-
jóléti szolgálat: 100 E Ft, Gyermekláncfű köz-
hasznú Egyesület: 70 E Ft. Összesen: 1 millió 
200 ezer forint. 
 az alapítványokra benyújtott pályáza-
tokat a három bizottsági elnökből alakított 
szakmai munkacsoport előzetes vélemé-
nyezése után a képviselő-testület bírálta el 
a következőképpen: Ökumenikus közokta-
tásért alapítvány: 50 E Ft, Dr. Miklós László 
Monori zsidó alapítvány: 50 E Ft, kossuth 
Lajos ált. isk. Diáktarisznya alapítvány: 100 
E Ft, turner Ferenc alapítvány: 120 E Ft, Dr. 
Fónyad Dezső kulturális és Vallási alapít-
vány: 100 E Ft, Monori Evangélikus kultúrá-
ért alapítvány: 120 E Ft, Frontvonal alapít-
vány: 0 Ft, Monor és Vidéke alapítvány: 40 E 
Ft, nefelejcs alapítvány: 50 E Ft, sulipersely 
Diákalapítvány: 50 E Ft, Monori Újtelepi re-
formátus kultúráért alapítvány: 100 E Ft, 
segítő-támogató közalapítvány: 50 E Ft, 
Monori Bömbölde tipegők alapítvány: 50 E 
Ft, szterényi józsef szakközépiskola és szak-
munkásképző intézet alapítványa: 40 E Ft, 
Monori Esthajnalcsillag alapítvány: 50 E Ft. 
Összesen: 970 ezer forint. 
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BA-LI TAXI
 é j j e l - n A p p A l

A legolcsóbban és a leggyorsabban!
meglepetések helyett
 06-70/205-7000
 06-70/232-0500

Diákoknak és nyugdíjasoknak igazolvány 
felmutatása után óriási kedvezmény!

Öröm és ürömA látSzAt néHA cSAl
Sokszor hallhatjuk a közhelyet: a látszat csal. Pontosabbnak tűnhet viszont az 
a megfogalmazás, hogy az életben nem minden az, aminek látszik. Pozitív 
és negatív értelemben egyaránt. Vagyis a dolgok, jelenségek lehetnek 
jobbak is, de rosszabbak is annál, mint ahogy első látásra vélnénk.

amikor március 15-e után a főtéri cen-
tenáriumi emlékmű talapzatáról – rúd-
dal együtt! – eltűnt a frissen újraöntetett 
esküre emelt kéz (amit a Fidesz monori 
szervezete az ellopott pótlására készítte-
tett, és az ünnepre helyez-
tetett vissza), elterjedt az a 
mendemonda, hogy újra a 
fémtolvajok a vétkesek.
 Ez esetben – a látszat el-
lenére – a valós helyzet 
megnyugtató. a kéz tény-
legesen nincs ott, ahol len-
nie kellene, de – biztos he-
lyen – megvan. az emlékmű 
renoválása közben ugyanis kiderült, hogy 
a kezet tartó huszonegy esztendős farúd 
eléggé elhasználódott. Ezért határozták 

el, hogy – az ünnepség után – azt is felújít-
ják. pontosabban olyan megoldást keres-
nek, ami szinte lehetetlenné teszi az újbóli 
eltulajdonítást. olyan fémszálas műanyag 
rudat terveznek, ami a betonalapba önt-

ve tartós és masszív megol-
dást jelenthet. Elég szomo-
rú, hogy a mai körülmények 
és tapasztalatok ilyen mód-
szerekre kényszerítik azo-
kat, akik időtálló köztéri 
alkotásokat szeretnének ép-
ségben megőrizni. Troznai 
Istvántól (a monori istMár 
térművészeti Bt. szakembe-

rétől, emlékműveink megbízható felújító-
jától) megtudhattuk, hogy az említett terv 
megvalósítása időt igényel, de előkészíté-
se már megkezdődött.
 sajnos, a látszatnál is rosszabb a hely-
zet a falfirkák ügyében. Bosszantó például, 
hogy a gimnázium petőfi utcai épületének 
(a volt ipartestületnek) ősszel stílusosan 
felújított homlokzatát is elkezdték rongál-
ni. az pedig különösen fölháborító, hogy a 
méltatlan feliratot pont az alá a 2007-ben 
elhelyezett emléktábla alá firkálták, ami az 
elődeik (esetleg pont rokonaik) mártír sor-
sa előtti tisztelgést kívánta kifejezni. az a 
tábla az életben maradt elhurcoltak és a 
Monorért Baráti kör nevében az 1945-ben, 
éppen abból az épületből elvitt közel 130 
monori polgár emlékét szeretné megőriz-
ni, akiket akkor kényszermunkára hurcol-
tak el a szovjetunióba.
 Ennek a manapság – sajnos – divatos, 
magamutogató szleng szövegnek az oda-
rondítása ilyenféleképpen tehát súlyo-
sabb vétség egy szokásos falrongálásnál. 
Ez a mártírok emlékének meggyalázása is.
 „…fecseg a felszín, hallgat a mély” – írta 
József Attila. Ebben az esetben is mélyebb 

okok sejthetők a fiatalos meggondolatlan-
ságnál, minden bizonnyal az erkölcsi ne-
velés és a történelem ismeretének komo-
lyabb hiányosságai is. intő jelként, hogy 
lenne mit pótolnunk.
 Shakespeare azt írja, hogy: „Bár minden 
ember | az volna, aminek látszik; vagy pe-
dig | ne látszanék olyannak, ami nem!”
 Osvát Ernő – a nyugat jeles szerkesztője 
– pedig némi (számunkra fájdalmasnak is 
érezhető) iróniával úgy fogalmaz e témá-
ról, ami akár eszmefuttatásunk összegzé-
se is lehetne:
 „a lélektan első tétele, hogy: a látszat 
csal; utolsó tétele, hogy: a látszat nem 
csal.”

Bolcsó Gusztáv
Az anyag nem vész el, csak átalakul. A zászló-
rúd hamarosan visszatér a helyére

Az ilyen típusú falfirkák elhelyezése alapvetően 
csupán az intelligencia teljes hiányát bizonyítja, 
de aki képes egy emléktábla alá firkálni, annak 
az erkölcseivel is komoly problémák vannak

„A lélektan első té-
tele, hogy: a lát-
szat csal; utolsó 

tétele, hogy: a lát-
szat nem csal.”

A
 s

ze
rz

ő 
fe

lv
ét

el
ei

Másolók, multifunkciósok értékesítése, bérbeadása.
Nyomtatókazetták, tintapatronok forgalmazása.

Színes másolás, nyomtatás (A3-as is).
Nyomtatás, laminálás, spirálozás.

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

Tel: 06-20-775-74-08 • 06-20-775-74-11 • 06-20-775-74-53
Internet: www.napraforgoliget.hu • www.twins-bau.hu

Kiegészítő kezelés: bioptron lámpa (nagy orvosi), mágneses biorezonancia terápia.
Sonoterápiás kúra megkezdése előtt orvosi vizsgálat történik. 

A kezelést pulzáló, alacsony frekvenciájú és energiájú hanghullámokkal végezzük.

•  bármely érelmeszesedéses megbetegedésben 
•  általános érszűkületben
•  alsóvégtagi-, nyaki-, agyi-, szívkoszorúér-

szűkületben
•  szédülés, feledékenység, fülzúgás esetén
•  cukorbetegek érszövődményeiben
•  rossz keringés miatt kialakuló fekélyes láb  

gyógyításában
•  érsebészeti műtétet követő rehabilitációban
•  megelőzésképpen, akiknél a családban már 

előfordult érszűkület

SONOTERÁPIA mÁR mAglódON IS! 
Új gyógymód Az éRSzűKülETES bETEgEK gyógyíTÁSÁbAN!

A SonoterápiA 
fájdAlommenteS eljáráS, 
mellékhAtáSok nélkül!

érdeklődni és bejelentkezni telefonon vagy személyesen lehet.
2234 maglód, Katona j. u. 25. (Az Anna gyógyszertár épületében.) 

Telefon: 06-20-9111-049

Érszűkület ?
Van segítsÉg!
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a gyűlés elején jó hír hangzott el, hét fővel 
gyarapodott a tagok létszáma. noha négy 
polgárőr tagsága megszűnt – közülük ket-
ten már a rendőrségnél vigyáznak a közbiz-
tonságra –, az összlétszám így is három fővel 
nőtt. az új tagok: Acsai Imre, Csernai Gábor, 
Götz Márton, Gulyás Alexandra, Juhász Béla, ifj. 
Juhász Béla, Nagy Gergő.
 Háry József elnök beszámolt az elmúlt évi 
tevékenységről. Ebből kiderült, hogy 2008-
ban 34 fővel látták el a kitűzött feladatokat. 
sajnos, Monor lakosságához viszonyítva még 
mindig kevés a létszámuk. anyagi támoga-
tást a város önkormányzatától kapnak. Volks-
wagen Golf típusú, tizenhat éves gépkocsi-
val látják el a szolgálatokat, amit szeretnének 
egy fiatalabbra cserélni, ha lehetőségük lesz 
rá. Ezenkívül van néhány tagjuk, aki saját 
gépjárművel lát el szolgálatot anyagi ellen-
szolgáltatás nélkül, így támogatva az egyesü-
letet. 
 az utóbbi két évben eljutottak oda, 
hogy majdnem mindenki polgárőr feliratos 
egyenruhában látja el a szolgálatot. tavaly 
minden egyes tag sikeres vizsgát tett az or-
szágos szövetség által 2006-ban kiadott pol-
gárőr alapképzés alapján, így a településen 
már csak az egyesület által levizsgázott pol-
gárőrök teljesítenek szolgálatot. a tovább-
képzéseket, ismeretfelújító oktatásokat idén 
is folytatják, hogy mindig felkészült polgár-
őrök járőrözhessenek Monoron. tavaly szo-
rosabbra fűzte a kapcsolatot a rendőrség és 
a polgárőrség egymással, többször is közös 
szolgálatot láttak el. December 2-án súlyos 
bűncselekmény történt Monoron, az elköve-
tőket 36 órán belül elfogták a rendőrök, aki-
ket a polgárőrök is segítették.
 a 2009-es célkitűzésekben szerepel, hogy 
nagyobb figyelmet fordítsanak a kerékpáro-
sok és az iskolások biztonságos közlekedésé-
re. tavasszal szeretnének egy kistérségi köz-
biztonsági fórumot megszervezni Monoron, 
amelyhez meghívott vendégként felkérnék 
Markos Györgyöt, az opsz elnökhelyettesét. 
továbbra is vállalják a közrend, a közbizton-

ság és a lakosság nyugalmának megóvását, 
kérésre rendezvények biztosítását. 
 Nagy Zoltán szolgálatvezető, elnökségi 
tag elmondta, hogy 2008-ban 250 napot töl-
töttek szolgálatban a polgárőrök, közel két-
ezer órában. a strázsahegyi kilátót az egye-
sület fokozott ellenőrzés alá vonta, ezért 
éjszaka legalább kétszer ellenőrzik. a városi 
rendezvényeken általában 6-8 fő biztosítot-
ta a rend fenntartását, sokszor 8-12 órában. 
a szolgálatvezető arról is beszámolt, hogy a 
monori egyesület csatlakozott az Egységes 
polgárőr informatikai rendszerhez.
 Dr. Gál Zoltán országgyűlési képviselő át-
adta a közgyűlésen Háry józsef elnöknek a 
pest Megye Önkormányzatáért Díjat. Meg-
említette, hogy a közgyűlés igen feszült idő-
szakban zajlik, mert az utóbbi években nagy 
ellentmondások vannak a közbiztonságban. 
Bár a statisztika szerint a bűncselekmények 
száma csökkent ugyan, de a közbiztonság-
érzet romlott. a kevesebb bűncselekmény a 
közel 85 ezer fős polgárőrség visszatartó ere-
jének is köszönhető. a mai világban már ki-
mondható, hogy nem lehet közbiztonságról 
beszélni a polgárőrség nélkül. Érthetőnek ne-
vezte ugyanakkor, hogy az emberek a megélt 
események alapján állapítják meg a helyze-
tet, s nem pedig a statisztikai számok tükré-
ben a rendőrség önmagában ezen a helyze-
ten nem tud változtatni, ezért még inkább 
szükség van a polgárőrség tevékenysége. 
a polgárőrnek, bárhol él, csak köszönet jár, 
mert az alapérzése a mozgalomnak a bizton-
ságérzés, amit ők tudnak, és a jelenlétükkel és 
tevékenységükkel megpróbálnak létrehozni.
 Pogácsás Tibor polgármester néhány do-
logban nem értett egyet az elhangzottakkal. 
a tulajdon ellen elkövetett jogsértést nézve a 
közhangulat, a rend látszata rohamosan zu-
han az országban, így Monoron is. a polgár-
őrség szerepét is másként látja a kezdetektől 
fogva. nem jó irány az, ha a hiányzó rendőr-
ségi állományt a polgárőrséggel kívánják pó-
tolni. több, szélesebb jogkörrel rendelkező 
rendőrre lenne szükség mindenhol, ami va-

lódi megoldást jelentene a problémákra. a 
polgármester hangsúlyozta, hogy Monoron 
is szűkültek az anyagi lehetőségek, de a pol-
gárőrség támogatottságát meg tudták őrizni 
a tavalyi év szintjén. tájékoztatásképpen el-
mondta, hogy egy újabb hasonló célú szer-
vezet alakul Monoron, ami a későbbiek során 
az együttműködésben és a finanszírozásban 
a város részéről komoly kérdéseket vethet 
fel. Véleménye szerint az lett volna célszerű, 
ha egy szervezeten belül tudtak volna dol-
gozni a polgárőrség intézménye iránt elkö-
telezett emberek. Örömét fejezte ki ugyan-
akkor, hogy sok fiatal arcot lát, ami ritka egy 
polgárőr egyesületben. Ennek példaadási, 
példamutatási jelentősége nagy lehet a to-
vábbiakban. a polgármester kifejtette, hogy 
továbbra is egy sikeres figyelő, járőröző társa-
dalmi szervezetet szeretne látni a városban.
 Dr. Nagy Marianna, a Miniszterelnöki Hi-
vatal osztályvezetője átadta Markos György, 
az opsz elnökhelyettesének a személyes üd-
vözletét. tolmácsolta azt az ígéretet is, mi-
szerint egy előzetes egyeztetés után elő-
adást fog tartani Monoron. az osztályvezető 
elmondta, hogy a polgárőrséggel, a polgár-
őrökkel a cégautók adózása révén került kö-
zeli kapcsolatba. a kabinetiroda nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy az egyeztetések 
eredményeképpen a kormányzat külön for-
rást biztosítson a terhek átvállalására, ezzel 
is segítve azt, hogy ne legyen többletteher 
a polgárőr egyesületeken. Örömét fejezte 
ki, hogy Monoron korra és nemre való tekin-
tettel vegyes a tagság. jól mutatja ez, hogy a 
közbiztonság mindenki számára nagyon fon-
tos. Végezetül elmondta, hogy a polgárőrség 
ereje végtelenül nagy, mert bennük van az 
elkötelezettség. nem fizetett alkalmazott-
ként vannak jelen az utcákon, hanem anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül, s ez többet ér bármi-
lyen állami, kormányzati apparátusnál.
 Borbély Pál, közrendvédelmi osztályve-
zető az együttműködéssel kapcsolatban el-
mondta, hogy egyetért dr. nagy Mariannal, 
mert tényleg csak köszönetet érdemel, amit 
a polgárőrök anyagi ellenszolgáltatás nélkül, 
család és munka mellett a szabadidejükben 
végeznek. Úgy érzi, a jelenlegi együttműkö-
dés jobb, mint régebben. a jövőben a rend-

közbiztonságközgyűléS A pOlgárőrSégnél
A Monori Polgárőr Egyesület február 21-én tartotta éves közgyűlését.



Monori Strázsa

Kö
zö

ss
ég

 2009. május 4. 9

őrkapitányság több közös járőrözést, akciót, 
razziát tervez a polgárőrséggel együtt. sze-
rinte a legfontosabb az embereknek a biz-
tonságérzete, függetlenül az említett sta-
tisztikáktól. a polgárőrség épp ezért fontos, 
mert ők a rendőrség szeme és füle, nélkülük 
nem tudnának hatékonyan dolgozni.
 Szőnyi Sándor, az Ügyrendi és közbizton-
sági Bizottság elnöke elmondta, a városnak 
nagyon fontos, hogy a polgárőrök dolgoz-
zanak a közbiztonság érdekében. kitért arra, 
hogy a bűncselekmények elkövetővel szem-
ben alkalmazott enyhe következmények mi-
att nagyon nehéz helyzetben van az ország, 
és sajnos, sok esetben csak későn jön meg a 
törvényi szigorítás. Megemlítette az elmúlt 
időszakban elkövetett súlyos, országos jelen-
tőségű bűncselekményeket, amelyek miatt 
indokolt lenne a törvényeket szigorítani. Bí-
zik abban, hogy az illetékesek most már ko-
molyan elgondolkoznak ezen.
 a közgyűlést lezáró beszélgetés során 
Háry József újra szót kért. átadott egy okleve-
let nagy zoltán szolgálatvezetőnek, aki a csa-
ládja és a munkája mellett nagyon sok időt 
áldoz az egyesületi munkára. pogácsás tibor 
polgármesterrel nem teljesen értett egyet 
abban, hogy a polgárőrség túlzott mérték-
ben vesz részt közös akcióban a rendőrség-
gel. a közös szolgálatokat ugyanis az éjszakai 
szolgálatokon felüli személyekkel biztosítják, 
ezáltal az ilyen esetek nem mennek a bűn-
megelőzési járőrözések rovására.
 Szőnyi Attila polgárőr hangsúlyozta, hogy 
a statisztikákból ő csak azt hiszi el, amit ta-
pasztal, s szerinte mások is így vannak ezzel. 
az emberek elkeseredettek, s olykor másfé-
le eszközökhöz nyúlnak, ami persze nem sok 
jót szül. a lakosság sokszor a polgárőrséget 
kéri számon, de ilyenkor szőnyi sándor is azt 
szokta javasolni, hogy jöjjenek ők is polgárőr-
nek, s így többen és hatékonyabbak lesznek! 
aki tenni akar a város közbiztonságáért, az in-
kább lépjen be az egyesületünkbe, mintsem 
önbíráskodásba kezdjen. 
 zárásképpen Nagy Zoltán elnökségi tag 
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy március-
tól elérhető az egyesület honlapja a www.
monoripolgarorseg.hu címen.

Gulyás Alexandra – Bársony Atilla

Mivel nem éjjeliőrökről vagy más éjjel űz-
hető szakmák képviselőiről van szó, bizony 
oda kell figyelni rájuk, ha nem akarunk meg-
szabadulni értéktárgyainktól, vagy a közva-
gyon bizonyos elemeitől, a rongálás által el-
szenvedhető kárt nem is említve.
 a főszabály szerint ez a feladat a rendőr-
séget terheli. Csakhogy a bűn hivatásos ül-
dözői sem lehetnek ott mindenütt, külö-
nösen egyszerre. Így ők is örülnek, ha van 
segítség – és a békés, jogkövető lakosok sem 
járnak rosszul ezzel. Ezért létezik az ország 
szinte minden településén egy-egy polgár-
őr egyesület. Monor sem kivétel ez alól.
 Vannak esetek, amikor nem eltűnik va-
lami – bár kétségkívül ez a gyakoribb ese-
mény –, hanem megkerül. némelykor az se 
meglepő, ha a tulajdonos marad ismeretlen. 
ilyen történt tavaly november hatodikán, 
amikor e sorok írói is szolgálatot láttak el. a 
petőfi és a széchenyi utca sarkán egy Csepel 
bicikli hevert gazdátlanul. nosza, elő a tele-
font, és tanácsot kértünk a rendőrségtől. a 
kapott iránymutatásnak megfelelően lead-
tuk a kapitányságon a kóbor drótszamarat. 
az ügynek sajátos folytatása lett: másnap az 
akkor szolgálatos polgárőr társaink ugyan-
ott újabb kerékpárt találtak, ennek a sorsa is 
hasonlóképpen alakult. De vajon ki hagyja el 
mindig a kerékpárját? azóta sem derült ki…
 December másodikán immár közismert, 
sajnálatos esemény utómunkálataiban vet-
tek részt a monori polgárőrök. a hírhedt em-
berölési esetről van szó. itt három polgárőr 
működött közre az elkövetők kézre kerítésé-
ben, eredményesen.
 Ugyanennek a hónapnak a tizenharma-
dik napján mozgalmas nappali szolgálat várt 
a polgárőrökre, pedig nem is péntek volt. a 
rendőrséggel közösen folytatott akció során 
két betörésnél is jártak, majd a 4-es főúton 
egy frontális ütközés helyszínét biztosítot-
ták, és irányították a forgalmat.

 Ez év január tizedikén ismét e cikk szer-
zői járták az éjjeli Monort. Örvendetes, hogy 
a járőrautóban rendszeresített szolgálati te-
lefon számát mind többen ismerik. a kistói 
út és a 4-es főút sarkánál lévő élelmiszerbolt-
ból ránk is telefonáltak, ugyanis gyanús jár-
műmozgást észleltek. noha odasiettünk, már 
senkit nem találtunk. De a bizalom jólesett…
 Ugyanezen az éjszakán a piactéri par-
kolóban viszont egy újfajta parkolási mód-
ra lettünk figyelmesek. Egy autó elfoglalta 
az utat, keresztben állt. szerencsére nem te-
remtett hagyományt az eset…
 január huszonötödikén a kistói és a szé-
chenyi utca kereszteződésénél egy hajlékta-
lan aludt a járdán. nem a legkényelmesebb 
nyoszolya az, ráadásul hideg is volt akkor éj-
jel, bár az elfogyasztott alkohol – melyről az 
ott heverő üres palack tanúskodott - nyilván 
segített a hidegérzet csökkentésében. Ez vi-
szont a kihűlés veszélyét egy szikrányit sem 
csökkentette, így értesítettük a rendőrség 
ügyeletes tisztjét, aki átvette az intézkedést.
 két nappal később az alkohol ismét meg-
jelent, noha hatását tekintve nem ilyen drasz-
tikusan. a kilátó ellenőrzése során nyolc fiatal 
személy iddogálta az etanoltartalmú szomjol-
tókat. később a Mézes fehér-dűlőből egy fe-
kete Mercedes hajtott ki, a mozgásából ítélve 
szintén nem túl szomjas vezetővel. Van ez így.
 január harmincadikán a Lidl áruház mö-
gött egy Fiat Ducato állt, törött szélvédő-
vel, hátsó lámpával, és nyitott hátsó ajtóval. 
nem valószínű, hogy gazdája ilyen állapot-
ban hagyta ott. az ügy a rendőrségre került. 
ahogy az a nyolcvan liter gázolaj is, amit haj-
nali negyed kettőkor a Liliom utcán találtak 
meg a szolgálatban lévők. Újabb példa a 
rendetlen gazda által elhagyott, és megke-
rülő rendes dolgokra. az üzemanyagot az 
ügyeletes kérésére a kapitányságra vitték 
be a polgárőrök.

GA – BA

polgárőrségAz ördög nem AlSzik
Az alvilág urának mindig karikás a szeme, ami nem csoda, tekintve, hogy az 
alvás nem tartozik gyakori elfoglaltságai közé. Ez sajnos elmondható néhány 
polgártársunkról is, akik éppen az éjjelt választják tevékenységük kifejtésére. 

Gránit és márvány sírkövek,
 egyéb termékek nagykereskedelmi áron az importőrtől.

20/2 cm-es ablakpárkányok 3000,- Ft/m-től
gránit fejkövek 30 000,- Ft/db-tól
gránit síremlékek 125 000,- Ft/garnitúrától

Mystique stone
investMent group

web: www.granitsirko.hu
Telefon.: 30/431-5858

Renáta pizzéria
Szeretettel várunk minden kedves vendéget!

Kínálatunk:
• Pizza
• Csülkös cipó
• Kemencés sült
• Hamburger
• Melegszendvics
• Hot-dog
• Kávé, capuccinó
• üdítő- és szeszesitalok.

Monorierdő Szabadság utca 13.  •  Tel: 06/20-465-8353 
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig 12-től 22-ig

Az ételek fatüzelésű kemencében készülnek. 
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Női, 
férfi,
gyermek  
Divatáru, 
fehérNemű

A Petőfi utca lezárása  
alatt is folyamatosan üzemelünk!

D-BOX Monor, Petőfi u. 3. • tel.: 412-803
DIVATÁRU FEHÉRNEMŰ

Megérkeztek  
az idei év fürdőruhái  
minden korosztálynak!

TRIUMpH – BAHAMA – RIMEX

HelytörténetA mOnOriAk viSelt dOlgAi  (Xv.)
Az 1872-ben megszületett első magyar ipartörvény 83. paragrafusa 
megszüntette a céheket, ugyanakkor kötelezte őket arra, hogy – alapszabályaik 
módosításával – „ipartársulatok” gyanánt tovább is fennmaradjanak. 

az iparjogosítványt váltó új iparosoknak is 
kötelességévé tette, hogy a fennálló társu-
latokba belépjenek. a monoriak a Földmű-
velés, ipar és kereskedelemügyi Magyar 
királyi Minisztériumban 1873. július 15-én 
mutatták be alapszabályukat Gorove Ist-
ván miniszternek a megalakítandó ipartár-
sulatról. az alapítók aláírói: Szeleczky Mi-
hály, Lukátsovits Alajos, Kerekes Pál, Szabó 
Mihály, Retter Mihály, Várkonyi Bálint, Kal-
már Énok, Fenesman Dániel, Brück Móricz, 
Csontos István, Schmitterer Ferenc, Szeletzki 
József, Szeletzky György, Vaskó Sándor, Sár-
közi Albert, Szilvási Sándor, Császik Gábor, 
Ferenczy Károly, Werstat József, Kováts Já-
nos, Sarolta Sándor, Török Sándor, Lovas Mi-
hály, Kakas Gáspár (14 fő). a 
bemutatott alapszabályt el-
fogadták, melyet a minisz-
ter helyett Artz Ödön hitele-
sítette aláírásával. Ezek után 
megszületett a monori ipar-
társulat.
  a monori jobbágy- és 
zsellérházak legfőbb bútor-
zata a láda volt. Beszerzé-
sében az alföld egésze a környező bükk-
erdős tájak háziiparára szorult. a gömöri 
hegyvidék ácsolt ládákra specializált szlo-
vák községeiből hozták Monorra a készít-
ményeket. Ez a nagy múltú faluzó-vásáro-
zó kereskedelem a 19. század elején már 
hanyatlani kezdett, helyüket az asztalos-
ipari, illetve bútorgyári termékek váltot-
ták fel.
 a fecskefarkú fogazás, a keretes, be-
tétes szerkesztés egyiptomi, görög és ró-
mai örökség. Feltétele a keretes fűrész és 
a gyalu megjelenése volt. Végül a vízi erő-
vel működtetett fűrészmalom teremtette 
meg a deszkakészítés modern feltételeit. 
a famunkát végzők köre Magyarországon 
is a nyugatról érkező asztalosokkal bő-

vült. a „tischer”, azaz asztalosmester és 
az asthalgyartho kezdetben eleve aszta-
lok készítésére szakosodott. a jobbágy- és 
zsellérházak asztalai a lakószobai szentsa-
rokban kaptak helyet. a fenyőfának bútor-
nyersanyagként való alkalmazása, festés-
sel történő megszépítése szintén nyugat 
felől, német közvetítéssel érkezett Ma-
gyarországra. az indadísz együtt jelenik 
meg a későbbiekben uralomra jutott vi-
rágkompozíciókkal, melynek hagyomá-
nyait a keleti kultúrákból örököltük. 
 Magyarországon a 14-19. században 
63 önálló asztalos céh volt. pest–pilis–
solt egyesült vármegyében nagykőrösön 
1742-ben, kecskeméten 1777-ben, Ceglé-

den 1836-ban; Budán 1693-
ban, pesten 1695-ben alakult 
asztalos céh. a szerszám-
készlet korszerűbb darabjai 
nyugati eredetűek. a profil-
gyalu a 18. században a fal-
vakban is megjelent, melyet 
a parasztházak ajtó- és ab-
lakmunkáihoz, ajtóbélések, 
bútorok szegőléceihez, ké-

pek kereteinek készítéséhez használtak. 
a bútorláb, bútor és függönygomb készí-
tését az esztergályosokra bízták. a falvak 
mesterei a közvetlen helyi megrendelés és 
javítás munkálatait végzik el, elsősorban a 
téli hónapokban. a zsellérek közel egyhar-
mada folytatott ipari mesterséget, minde-
nekelőtt famunkát mint falusi kézműves, 
de a városokban tanult mesterlegény is fa-
lura menekült a céhek elől.
 Monoron a 19. század 60-as éveiben 16 
asztalos tevékenykedett: Balog Antal, Babók 
József, Bokros Géza, Czabai János, Cziczi Kár-
oly, Darázsi Imre, Ludvig József, Lukátsovits 
Alajos, Matkovics Antal, Molnár István, 
Nagyszegi János, Puss József, Retter Mihály, 
Sommer József, Szőke Pál, Tárnok István.

 az asztalosok kiemelkedő személyisé-
ge Lukátsovits Alajos, aki másodiknak írta 
alá az ipartársulati szabályzat tervezetét. 
tagja az 1885-ben megalakult ipartestü-
letnek, az akkor már húszfős asztalosmes-
terrel együtt. községi elöljárósági képvi-
selő. 1901-ben, a kossuth-szobor avatása 
alkalmával a püspököt fogadó bizottság 
résztvevője. 1902-ben elnöke az ipartes-
tületnek. Ebben az évben érkezik haza La-
jos fia franciaországi és angliai tanulmány-
útjáról. külföldi tapasztalatok birtokában, 
művelt műasztalosként átveszi apja hírne-
ves üzletét. Lukátsovits alajost 1911 febru-
árjában „Ő felsége a király koronás arany 
Érdemkereszttel tüntette ki”. az ipartes-
tületi elöljárósági ülés ezt ünnepelve örö-
kös elnökévé választotta. az itt jelenlévő 
Förster Aurél dr. országgyűlési képviselő az 
elismert asztalosmestert – mint a monori 
hitelszövetkezet megalapítóját és annak 
több mint negyven évig sikeresen műkö-
dő igazgatóját – is köszöntötte.
 Lukátsovits alajos 1914. április 5-én halt 
meg, 74 éves korában. aki, mint olvasha-
tó a helyi lapban: „ernyedhetetlen buzgal-
mával és serény munkálkodásával polgár-
társainak nagyrabecsülését vívta ki”.
Forrás: pest Megyei Levéltár Bp.; Fővárosi 
szabó Ervin könyvtár Bp.;
 Monorkerületi Lapok 1901–1914; Magyar 
Néprajz III. Kézművesség Bp., 1991; Monori 
krónika 1998.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

„A zsellérek közel 
egyharmada foly-
tatott ipari mester-
séget, mindenek-
előtt famunkát.”

Asztalos
céh
behívója
(cégére)A
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KÖLTÖZÜNK!
Minden futó tanfolyamunk 
FÉLÁRON!!! 
Új címünk: Monor, Kiss Ernő utca 17. 
Tel.: 20-562-1023 • www.parole-nyelviskola.hu

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13085505 • Intézményakkreidtáció: AL-1936
Programakkreditációs lajstromszám: PL-1742
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computeres szemvizsgálat 
 SZTK-vény beváltása

kontaktlencse rendelése, illesztése és tartozékok 
szemüvegkészítés, -javítás megvárható 

márkás szemüvegkeretek és lencsék nagy választékban

Vásárolhat bank- és egészségpénztár-kártyáVal is.

ElkészültEk
a vásárlás összegétől függően megkapható, személyre szóló

törzsvásárlói kártyák
akár 20% kedvezménnyel is

MONOR

kiss OPtikA

Monor, városi piac 14.
Nyitva tartás: 
H-P: 830-17-ig • Szo: 830-12-ig
Tel./Fax: 06-29-412-965
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nőrzés!

A vasútállomásnál 
(a Profi üzlet mellett)

Pékáruból  
nyugdíjasoknak 

kedvezmény,  
diákmenük

Minden nap  
folyamatosan friss pékáru

Reggeliző
főzött kakaó • tej • tea • kávé

kenyér • péksütemények   
szendvicsek • péklángos

április 6-án, Gyömrőn került megrendezés-
re a XXXiV. országos komplex tanulmányi 
Verseny elődöntője. a gyömrői általános 
iskola, speciális szakiskola, készségfejlesz-
tő speciális szakiskola, Diákotthon és Gyer-
mekotthon dolgozói szeretettel fogadták a 
megyéből érkező gyerekeket és kísérőiket. 
több iskolából jöttek versenyzők, többek 
között: abony, Göd, Gödöllő, Gyál, Monor, 
nagykáta, nagykőrös, ráckeve, Vác város-
okból és a helyi, gyömrői diákok.
     a monori nemzetőr általános iskola spe-
ciális tagozatáról Kenéz Anett, Kolompár 
Mariann hetedikes, valamint Tóth Szixtin, 
Hallgas Dávid hatodikos tanulók képvisel-
ték iskolájukat, egyben városukat. 
     a természetismeret, irodalom, nyelvtan, 
történelem, életvitel tárgyak mellett infor-
matikai feladatokat is kaptak. a csapatok 
az állomásokon kérdéseket, feladatokat ol-
dottak meg általában közösen, informati-
kából egyénileg. a gyerekek viselkedésük-
re külön dicséretet kaphattak, a monoriak 
közül Mariann és szixtin részesült ebben az 
elismerésben. Ebéd után felsorakoztak az 
iskola aulájában a csoportok, és átvehet-
ték megérdemelt kitüntetéseiket, az okle-
veleket, jutalomkönyveket vagy CD-ket.
     Első helyezést értek el a gyömrői gye-
rekek, második lett a monori csapat, har-

madik az abonyi. a kupa idén is Gyömrőn 
maradt, az első két helyezett csoport ju-
tott tovább a nyári fővárosi, országos ver-
senyre.
     a diákok felkészítését Kele Jánosné ta-
gozatvezető, Szilágyiné Tóth Éva, Szilágyi 
Máté osztályfőnök, Vámos Ágota osztályfő-
nök,  Sajti Zoltánné, Tóth Ágnes tanárnők és 
Harmath Károlyné asszisztens végezték.
     a tagozat dolgozói köszönik a gyerekek-
nek ezt a rendkívüli teljesítményt, ered-
ményt, és kívánnak sikeres felkészülést, 
versenyzést a nyári országos versenyhez.

Harmath Károlyné

képességkOmpleX tAnulmányi verSeny

az elmúlt hetekben már sokan kézhez 
kapták az otp Lakástakarékpénztár le-
velét a szerződés lejártáról szóló értesí-
téssel. néhány pontban összefoglaljuk 
az ezzel kapcsolatos teendőket.
 kérjük, hogy a borítékban találha-
tó „válaszlevél” nyomtatványt kitöltve a 
monori otp-fiókba szíveskedjen vissza-
juttatni. 
 – Ha az ön megtakarítása 201 405 fo-
rint, akkor további teendője nincs.
 – Ha az ön megtakarítása 201 405 fo-
rintnál több, akkor az ezen felüli össze-
get az otp kiutalja önnek.
 – Ha az ön megtakarítása 201 405 
forintnál kevesebb, akkor a különböze-
tet egy összegben a polgármesteri hi-
vatal számlájára be kell fizetnie. a pol-
gármesteri hivatal munkatársai ezzel 
kapcsolatban hamarosan egyeztetni 
fognak Önnel.
 a borítékban egy lakáscélú jelzálog-
hitel felvételének lehetőségét ajánló le-
vél is van. Ez az ajánlat nem kapcsolódik 
a lejárt szerződéshez, a hitelfelvételről 
természetesen mindenki saját belátása 
szerint dönthet.

Monor Város Polgármesteri Hivatal

mit tegyüNk az otp ltp 
„csatorNás” levelével?
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Folytatás az 1. oldalról
 a tapasztalatokat összegző beszélgetésen 
valamennyien egyetértettek abban, hogy va-
lamennyi megismert képzési formában sok 
hasznosítható ismerettel gazdagodtak.

nincs felelés és dolgozat

Utuk célpontja a Helsinkitől körülbelül 50 ki-
lométerre fekvő, 48 ezres lélekszámú porvoo 
városa volt. itt ismerkedhettek meg a finnek 
15 éve átalakított – és azóta jól bevált – ok-
tatási rendszerének legfőbb jellemzőivel. itt 
van egy amisto-székhely (példás összefogá-
sú tucatnyi település több szakképző iskolájá-
nak központja); ahová a 9. évfolyam elvégzé-
se után – ami megfelel a mi általános iskolás 
végzettségünknek – iratkozhatnak be a tanu-
lók. 16 éves korig van tankötelezettség. a jó 
képességű tanulók 3 év alatt párhuzamosan 
végezhetik a gimnáziumot és a szakképzést. 
 Felelés, dolgozat, évközi számonké-
rés nincs; év végén teszteket írnak, és 
kreditpontok szerzésével teljesíthetik a kö-
vetelményeket! Egy-egy tanulócsoport 
átlaglétszáma: 16,6 fő. a mienknél jóval 
jelentősebb összegű állami normatív finan-
szírozás mellett minden iskola önkormány-
zati támogatásban is részesül, és komoly be-
vételek származnak saját vállalkozásaikból 
is. Mindez azt teszi lehetővé, hogy 16 éves 
korig teljesen ingyenes a képzés, beleértve 
az étkezést és a kollégiumi elhelyezést is. a 
gyerekek külföldi szakmai utazását szintén 
fizeti az állam, amihez még 500 eurós zseb-
pénzt is biztosít. a főiskolai-egyetemi kép-
zés ugyancsak térítésmentes. Valamennyi 
monori látogatónak feltűnt, hogy milyen tá-
gas terek vannak az ottani iskolákban, és mi-
lyen nagy a tisztaság, a rend.
 az amisto iskolában 185 felnőtthöz tar-
tozik 1000 gyerek. Becsöngetés nincs, a ta-
nulók mégis pontosan tudják, hogy mikor és 
hová kell menniük; és láthatóan lehetősége-
ik megbecsülésével, szívesen végezték fel-
adataikat. Elektronikus napló és tananyag-
feldolgozás van, a szülői kapcsolattartás is 
interneten történik. Minden egyes tanuló-
nak bármikor, a legmagasabb szinten bizto-
sított a számítógép-használat.

megtanulják a szakmát

a porvoo-i középiskolás szakképzésben a 
monori delegáció bepillanthatott a szakács-
képzésbe. saját konyhájuk van, és éttermük-
ben a diákok maguk készítik naponta az „a” 
és „B” menüt. a nyomdásztanulók a terve-
zés folyamatától kezdve a kész prospektu-
sokig szintén maguk állítanak elő nyomdai 
termékeket. a logisztikus diákok – termé-
szetesen ingyen jogosítvánnyal – az egész 
városnak nyújtanak autójavító szolgálta-
tást, és bevételért szállítmányoznak is. az 
elektrotechnikában sincs központilag sem-
mi előírva, a lényeg az, hogy a gyerek a vé-
gén bizonyíthatóan tudja a szakmát, és azt 
a napi gyakorlat igazolja. a vegyészek mű-
ködő makettekkel sajátítják el az olajfeldol-
gozás fázisait.
 De ugyanez a módszer volt megfigyelhe-
tő a Helsinkitől távolabbi, vidékibb askola 
– amistoban. az építő-kőműves tanulók 
olyan kulcsrakész házat építenek önállóan 
tanulmányaik közben, amit végül eladnak, 
majd a bevételből telket véve ismét épít-
kezhetnek. Mindez a vállalkozási szisztéma 
csak kifogástalanul megtanult kivitelezés-
sel lehetséges (víz-, gáz-, fűtésszerelő, asz-
talos, ács, festő és mázoló területeken is).
 pomo – amistoban is a lakosság frizuráját 
is a fodrásztanulók készítik, és az étteremben 
is a diákok szolgálják ki a külső fogyasztókat. 
 Pentti Suursalmi, a porvoo-amisto kö-
zépiskola igazgatója – számos példáját tud-
ta megmutatni a tanulók kiemelkedő krea-
tivitásának és az iskola díszítésében is.

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

A társasház lakásaihoz  
kedvezményes építési  
és vásárlási hitel  
vehető igénybe  
(akár önerő nélkül is).

Érdeklődni lehet:
 

Telefonon: 06-30-9-341-343,
vagy a Mártírok útja 24.
alatt lévő irodában (a vasút
állomásnál).
Iroda tel./fax: 06-29-411-815
Email: piramismon@monornet.hu
Web: www.piramis2200.hu

Monor központjában épülő 3 szintes, 
28 lakásos társasházban (26 m2-estől 70 m2-esig)

Az építkezés várható befejezése:
2009. második féléve

Felnőttek az edupoliban

az Edupoli jelentése: olyan szakképző köz-
pont, ahová felnőtt korúak járnak. Markku 
Kantonen igazgató szavaiból az vált világos-
sá, hogy a finnek életük végéig folyamato-
san képezhetik magukat. Egy év alatt közel 
2400! tanfolyam folyik a felnőttoktató isko-
lában (különféle – egy naptól hároméves – 
hosszúságú időtartamban). Így lehetséges 
az – irigylésre méltó szakmai és pénzügyi 
önállóságuk mellett –, hogy nyitottabbak a 
gazdaság változásaira; pillanatok alatt tud-
nak alkalmazkodni a munkaerőpiachoz. 
akár három napon belül is! tudnak váltani, 
de 1-2 hét alatt biztosan. 
 az Edupoli közgazdasági szakkép-
zésének tanirodájában imponáló volt 
az a valós helyzethez szoktató virtuá-
lis vállalat, ami végig követhetővé tet-
te az igazgatási-pénzügyi-könyvelési-
termelési folyamatot.

tanulhatunk egymástól

Végül is miben láthatók együttműködési 
lehetőségek?  Ökológiai-környezetvédel-
mi területen, nemzetközi együttpályázás-
ban és az említett virtuális cég formájában  
például. 
 a vendéglátók büszkék voltak arra, 
hogy finnek, saját termékeiket vásárolhat-
ják; örülni tudnak több intézményük ösz-
szefogásának, összetartozásának. 
 természetesen a mi viszonyaink má-
sok, nem tudunk mindent átvenni tőlük. 
De példa lehet, hogy diákjaik minden té-
ren belekóstolhatnak a valós gyakorlatba, 
vállalkozói, szolgáltatói módon is. tanulsá-
gos lehet számunkra, hogy bár a finneknek 
nálunk jóval több pénzük van az oktatásra, 
mégis szeretnének minden országtól ta-
nulni, ezért keresik a cserekapcsolatokat.  
 tanárnak és diáknak egyaránt világos 
lehet, hogy nyelvtudás nélkül nincs igazái 
fejlődés. azzal viszont kinyílhat a világ, ta-
nulmányozható, hogy mások mit hogyan 
csinálnak. 
 Megyeri istván, a jaG igazgatója úgy 
zárta az eszmecserét, hogy élő kapcso-
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latok kellenek. Kós Károlyt idézte, aki épí-
tészgyakornokként egész Európát bejárta, 
és rájött, hogy külföldi tapasztalatait itt-
hon népe javára kell fordítania. Ugyanez a 
gondolkodás húzódott meg már a közép-
kori céhlegények vándorútjai mögött is.
 Mindkét monori középiskola törekszik 
nemzetközi kapcsolatok kialakítására. (a 
jaG-ban például – a németek után – ép-
pen a finn tapasztalatok összegzésekor ér-
keztek olasz cserediákok.) 
 porvooban a monori delegáció meg-
kóstolhatta a csigát és a rénszarvashúst. 
Láthatta a jellegzetes faházakat. Meg-
nézhette a finn himnusz szerzőjének – 
runebergnek – a lakóházmúzeumát, és 
megtudhatta, hogy a svéd-orosz háború 
után Finnország pont 200 éve kapott au-
tonómiát I. Sándor cártól. És – nem utol-
sósorban! – megsejthette, hogy Finnor-
szág gazdasági megerősödésében nagy 
szerepe lehet a pisa-felmérésben élenjá-
ró és az elméletet a gyakorlathoz nagyon 
közelítő, sokoldalúan támogatott oktatá-
suknak.
 a komoly finn szándékot az iskoláink 
közötti kapcsolatfelvételre (amit azóta ők 
e-mailben is megerősítettek) mindenkép-
pen érdemes lenne tehát fontos tapasz-
talatszerzési lehetőségnek tekintenünk. 
Mert a biciklit ugyebár nem kell mindenütt 
külön feltalálni…

Bolcsó Gusztáv

Névre szóló  
gravírozott ajándékok,  
borok, poharak, 
tálcák,  
minőségi párlatok
Osztálynévsor 
gravírozása  
arany betűvel rendelésre!

Ballagási 

Cím: 2200 Monor, Piac tér 10 
Telefon: 20/9-240-878
Nyitva tartás: 
kedd-péntek: 10-17, szombat: 7-12

Családi 
rendezvényekre (ballagás, esküvő)
folyóborok rendelhetők.

Borkuckó!
 ajándék?

Ugyanez az Elefánt parádé lényege is, csak 
most tehén helyett mintegy száz műgyan-
tából készült kiselefántot díszítenek a mű-
vészek. az akció jótékonysági célt szolgál, 
hiszen a színes, festett szobrokat június-
ban elárverezik, a befolyt összeget pedig 
egy hajléktalanokat ellátó egészségügyi 
intézmény felújítására és bővítésére ajánl-
ják fel. Lehetőség ez a fiatal művészeknek 
is, akik ezúton mutathatják meg tehetsé-
güket a legszélesebb közönség, az utca 
embere előtt.  
 Kiss Adél, a közös nevezőben bemu-
tatott fiatal monori festőművész is az al-
kotók között szerepel. adél munkáját, a 
tükrökkel kirakott elefántkölyköt a legöt-
letesebb alkotások között emlegetik. az 
országos média, valamint több napilap 
is bemutatta a monori tehetséget és ké-
szülő munkáját. a művész az elefánt teljes 
testfelületét összetört tükrök kisebb-na-
gyobb darabjaival borította, melyekben a 
valóság különböző nézőpontjai jelennek 
meg – mondta el kiss adél. a többhetes 

munka igen nagy türelmet igényelt alko-
tójától, hiszen nem ritka az 5-6 mm-es tö-
redék sem. 

– NR –

kiállítás

ápriliSBAn eleFántOk  
lepték el BudApeSt utcáit
Biztosan emlékeznek a néhány évvel ezelőtti Tehén Parádéra, melynek 
keretében kortárs művészek által kidekorált egyedi tehénszobrokat helyeztek 
el a főváros legforgalmasabb közterein, utcáin, bevásárlóközpontjaiban. 
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2009. 05. 23. 
20 órakor

Pilis, Piactér

Ferenc
Élő koncert

Jegyek kaphatók a helyszínen: 2500 Ft
Elővételben: 2000 Ft   

(Platán Festékáruház, Sárán Kati Virágbolt) 
Infó: www.pilismotor.hu
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követte a pest Megyei szimfonikus zene-
kar és a kolompos Együttes. alkalman-
ként több, mint 400 gyermek vett részt 
az előadásokon. szintén teret biztosítot-
tunk a szterényi józsef középiskola szín-
játszó csoportjának, amely minden év-
ben új színdarabbal, nagyon nagy sikert 
arat a Művelődési központban.

Számos ingyenes program

az ingyenes programok közé tartoznak: 
a „közös nevező” kiállítás-sorozat meg-
nyitói a Monori strázsa újság, a Gemini 
tv és a Vigadó nonprofit kft. együttmű-
ködésében. a kiállításokon  a  tavalyi év-
ben vendégül láthattuk Koday Lászlót, 
Kiss Adélt, Oláh Marát, Szemők Györgyöt, 
Takács Ferencet, Kisvári Mihályt, Czibor 
Évát, Pethő Anikót, Varga Virágot, Bihariné 
Varga Ibolyát, Magdó Attilát és Pásztor 
Zoltánné Piroskát.
 szintén ingyenesen lehetett részt 
venni a nemzeti ünnepeken, megem-
lékezéseken és a hozzájuk kapcsolódó 
kulturális rendezvényeken: március 15-
én, augusztus 20-án (fellépett a szekér 
színház, Tóth Vera és Luigi), október 23-
án (ünnepi műsort adott Póka Éva és Mo-
hácsi Attila), a hősök napján, a kommunis-
ta diktatúra áldozatainak emléknapján, a 
Magyar kultúra napján (vendégünk volt 
Hűvösvölgyi ildikó), a pedagógusnapon 
és a semmelweis-napon (műsort adott a 
MáV szimfonikus zenekar fúvósötöse).
 Díjtalanul lehetett részt venni a sza-
badtéri rendezvényeken, ahol a Viga-
dó szervezőként, társszervezőként vagy 
technikai segítőként részt vett: pünkös-
di fesztivál, kistérségi népzenei és nép-
tánc találkozó, nyugdíjas kulturális ta-
lálkozó.

városi nagy rendezvények

kiemelt nagy rendezvény volt a szü-
reti sokadalom, mely a Monori Gazda-
kör, a Monor környéki strázsa Borrend, 
a Monori strázsák néptánc Egyesü-
let, a Hegyessy Lions Club és a Vigadó 
nonprofit kft. együttműködésében va-
lósult meg. 
 népszerű rendezvényünk volt a pest 
megyei „ki mit tud?” vetélkedősorozat, 
melyet teljes egészében pest Megye Ön-
kormányzata finanszírozott. a rendezvény 
sikerének köszönhetően 2009-ben, pest 
megye millenniumi évében is a Vigadó 
nonprofit kft. szervezheti a vetélkedőso-
rozatot. a döntő időpontja: május 16., ahol 
ismét ismert és elismert közéleti személyi-
ségekkel, művészekkel találkozhatnak az 
érdeklődők a helyszínen és a Gemini tv 
élő adásában, melyhez a csatornát az UpC 
Magyarország kft. biztosítja.

kapcsolat a civilekkel

tevékenységeink közül kiemelkedő a ci-
vil szervezetekkel való kapcsolattartás, 
hiszen többen „házon belül” működnek, 
de a többi szervezettel is szoros kapcso-
latban vagyunk, rendezvényeikhez biz-
tosítjuk a helyszíneket, a megfelelő sze-
mélyzettel, technikával együtt.
 a 2008. évben a következő szerveze-
teket fogadtuk együttműködésünk kere-
tében heti rendszerességgel: Őszirózsák 
tánccsoport , szivárvány nyugdíjas klub, 
Bélyeggyűjtők klubja, Borzsák Endre 
Egyesület, Monori Galamb- és kisállatte-
nyésztők Egyesülete, pedagógus nyug-
díjas klub, Vasutas nyugdíjas klub, Városi 
nyugdíjas kör, idősek klubja, sakk klub, 
Díszmadár- és kisállattenyésztők klub-
ja, Baba-Mama klub, Monori strázsák 
néptánc Egyesület, Monori  UFo klub. 
Újonnan alakult a gyermek angol cso-
port, a Merlot felnőtt színjátszó csoport 
és a zichy Mihály rajziskola. saját időren-
di beosztás alapján: Mozgáskorlátozot-
tak Egyesülete, „közös út” Cukorbete-
gek Egyesülete, nagycsaládosok Monori 

A Vigadó Nonprofit Kft. 2008 decemberében zárta első teljes évét, 
amit a 2007-ben szerzett tapasztalatok ismeretében terveztek meg.

Beszámoló

a tervezés két részből állt: egy gazdasági, 
amelyet az üzleti terv tartalmaz; illetve 
ezzel szoros összefüggésben egy kultu-
rális terv, amely egész éves tevékenysé-
günkben mutatkozott meg.
 nagy öröm számunkra, hogy rendez-
vényeinket sokan látogatták a városból, 
illetve a környező településekről is.  az 
ő számukra talán ismétlésnek tűnhet  
az alábbi összefoglaló, de azok számá-
ra, akik még nem jártak nálunk, szeret-
nénk bemutatni tevékenységünket, és 
őket is várjuk 2009-ben valamennyi mű-
sorunkra.

változatos rendezvények

programjainkat több részre oszthatjuk: 
belépős rendezvények, ingyenes prog-
ramok, városi nagy rendezvények.
 Belépőt kell fizetni a Vigadó nonprofit 
kft. által tiszteletdíj, megbízási díj el-
lenében meghívott művészek előadá-
saira. Ezek komolyzenei koncertek, 
színházi, ismeretterjesztő, irodalmi elő-
adások, könnyűzenei programok, gyer-
mekelőadások. a 2008. évből  ide sorol-
ható programjaink: pótszilveszter, Világ 
és a vége c. színdarab, kamarazenei elő-
adások, Mocsári Károly koncertje, Varga 
Miklós előadói estje, Gallai Attila szerzői 
estje, Brémai Muzsikusok gyermekelő-
adás, Papp Lajos professzor előadása, 
alma együttes koncertje, Dörner György 
előadói estje, Halottak napjától virágva-
sárnapig színházi előadás, játékos tudo-
mány kiállítás, karácsonyi koncert a MáV 
szimfonikus zenekar és a Forrás kórus 
közreműködésével
 Helyet adtunk a pest megyei ifjúsági 
hangverseny-sorozatnak, amelyen fellé-
pett a Magyar rádió Gyermekkórusa, őt 

Tankó-Walter és Társa
Kegyeleti Kft.

Temetkezési 
        szolgáltatás

Teljes körű  

Tankó-WalTer és Társa  
kegyeleTi kfT. 
Monor, Piac tér 39.
Telefon: 29/413-125
Irodavezető: Vargha Brigitta
                    Walter lászló
nyitva: hétfőtől péntekig 8-tól-16-ig

Ügyelet éjjel-nappal:
Telefon: 06-70-9419-709, 
             06-30-6615-831

tájékOztAtó A vigAdó nOnprOFit 
kFt. 2008. évi tevékenySégéről

E-mail: geminitv@monornet.hu,  
Telefonszámok: 06-29/413-511, 

06-20/936-2543, 06-20/984-4447
Adások a upc képújság csatornáján: 

szombat 17 óra • hétfő 15 óra • péntek 22.30
Reklám- és referenciafilmek  

készítése az Ön igényei szerint.
a GEMINI TELEVÍZIÓ  

az ÖN médiakapcsolata!

2200 Monor, Kossuth L. u. 88/a
Levélcím: 2200 Monor-2. Pf. 8.
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Egyesülete, Monori polgári Együtt-
működési Egyesület, illetve igény sze-
rint bármelyik bejegyezett monori civil 
szervezetnek biztosítunk helyet összejö-
veteleikhez.
 terembérleti díj ellenében a követ-
kező csoportok működtek rendszeresen 
(heti egy vagy két alkalommal): akroba-
tikus rock & roll, alakformáló torna, Has-
tánc, zenebölcsi, jóga.
 a hagyományőrző céllal működő cso-
portok vezetőinek, a képviselő-testület 
egyetértésével, megbízási díjat fizettünk 
a csoportok vezetéséért: Dalkör (piricz 
jános), napraforgócska gyermeknéptánc 
csoport (Bukai Tiborné), Monori strázsák 
néptánc Egyesület (Valach Gábor), zichy 
Mihály rajziskola (Simorka Sándor). az 
Őszirózsák tánccsoportot táncruhák és 
cipők vásárlásával támogattuk.

Számtalan szolgáltatás

Monor város és a környék lakossága is 
egyre több szolgáltatást vehet igénybe 
a Vigadó épületén belül. nálunk találják 
meg a DÉMász ügyfélszolgálati irodáját, 
a Hegyközséget, az áldozatvédelmi iro-
dát, a Monori strázsa és a régió 4 újság 
szerkesztőségét, a tÖkt irodáját, továb-
bá napközben ingyenesen internetez-
hetnek a hozzánk ellátogató vendégek, 
valamint a Művelődési központban talál-
hatják meg a Vöröskereszt irodáját.
 a képviselő-testület döntése alapján a 
házasságkötések a Vigadóban történnek, 
ennek szervezését és a technikai sze-
mélyzetet is mi biztosítottuk. Elkészítet-
tük, megvásároltuk az alkalomhoz méltó 
dekorációkat (székhuzatok, terítők, sző-
nyegek, gyertyatartók, egyéb eszközök). 
Ezeket lehetőségeinkhez mérten igyek-
szünk folyamatosan bővíteni. 

nyertes pályázatok

a Vigadó kft. megpróbál minden pályá-
zati lehetőséget kihasználni. az elnyert 
támogatások összege a 2008. évben ösz-
szesen 1 millió 586 forint volt. jelenleg el-

egyedi ablakpárkányok, pultok,  
lépcsők, asztalok, SÍRKÖVEK készítése,  
padló és falburkolás

HUNGRÁNIT BT.
GRÁNIT, MÁRVÁNY, MÉSZKŐ NAGY- ÉS KISKERESKEDÉS

Kampfl JÁNos
kőfaragó mester

2200 Monor, dr. Csanádi Gy. u. 10.
(Gomba felé az utolsó aszfaltos utca,  
a Volántelep mögött)
Telefon: 29/ 413-179, Fax: 29/ 413-564
E-mail: hungranit@freemail.hu
Nyitva: H-Cs: 700-1630, P: 700-1600

Több, mint 100 év tapasztalat! 
Kizárólag cégünk által készített termékek!

bírálásra váró beadott pályázataink: kép-
zőművészeti alkotótábor létrehozása 
Monoron; augusztus 20-i ünnepségre ne-
ves előadóművész meghívása; komoly-
zenei koncertsorozat szervezése; illetve 
a táMop 3.2.3 pályázat, amely elnyerése 
esetén széles körben tudunk ingyenes fel-
nőttképzési programokat indítani.
 további lehetőségeket keresünk, és 
igyekszünk valamennyit megragadni, 
hogy pályázati támogatással ki tudjuk 
egészíteni bevételeinket, és azok segít-
ségével színvonalas, minél többrétű ren-
dezvényeket tudjunk szervezni.

Hírt adunk magunkról

a Vigadó kft. minden félévben prog-
ramfüzetet ad ki.  az év lezárása után 
elmondhatjuk, hogy tervezésünk reális 
volt, hiszen egész évben két rendezvény 
maradt el a tervezetből, de több olyan 
is megvalósításra került, amelyet hóna-
pokra előre nem terveztünk. 
 aktuális programjainkról rendszere-
sen tájékoztatjuk közönségünket elekt-
ronikus körlevélben (a feliratkozási szán-
dékot a vigado@vigadokft.hu  e-mail 
címen lehet jelezni), a Monori strázsa és 
a régió 4 újságban, a Gemini tV-ben, a 
plus29 magazinban, a Vidékfigyelő hon-
lapján, a Gödöllői turisztikai Egyesület 
honlapján és hírlevelében, Monor vá-
ros honlapján, a pest Megyei turisztikai 
Egyesület honlapján, az Egyszervolt.hu 
programajánlóban, az Üllői hírmondó-
ban, a pilisi újságban, illetve nagyobb 
rendezvényeinket az itthon otthon van 
magazinban. Ezeken a helyeken a köl-
csönös jó kapcsolatnak köszönhetően 
megjelenésünk ingyenes. továbbá elké-
szítettük táraságunk honlapját, amelyen 
naprakész információk találhatók: www.
vigadokft.hu.

A számok tükrében

a Vigadó kulturális és Civil központ 
nonprofit kft. összes közhasznú tevé-
kenység bevétele: 53 223 E Ft, összes rá-

fordítás: 50 030 E Ft, saját tőke: 6937 E Ft, 
jegyzett tőke: 3000 E Ft, adózás előtti 
eredmény 3193 E Ft, tárgyévi eredmény: 
3193 E Ft.
 társaságunk a nyereséget a két épület 
(Vigadó, Művelődési Ház) karbantartá-
sára és az üzemeltetés során felmerült 
hiányosságok pótlására fordította. Eb-
ből valósult meg a Vigadó galambriasztó 
rendszere, megemeltettük a színpadot a 
díszteremben, szőnyeget, reflektorokat  
vásároltunk;  a Művelődési központban 
elkészítettük a teljes belső falburkolatot, 
valamint a modern technikának megfe-
lelő keverőpultot vásároltunk.

rendkívüli támogatás

tavalyi évben városunkban eddig soha 
nem látott sikerű közadakozást szerve-
zett a Monor Hegyessy Lions klub annak 
érdekében, hogy a Vigadó díszterme iga-
zi koncertteremmé váljon egy hangver-
senyzongora megvásárlásával. Ezúton is 
szeretnék köszönetet mondani  minden-
kinek, aki adományával a zongoravásár-
lást támogatta. az összegyűjtött több,  
mint 3 millió forintot az önkormányzat 
ugyanennyivel kiegészítette, így 2008. 
novemberétől már a város saját zongo-
ráján élvezheti a közönség a művészek 
játékát. az adományozók névsora a Vi-
gadó belső falán elhelyezett emléktáb-
lán már olvasható.
 köszönöm továbbá mindazok segít-
ségét, akik programjaink szervezésében, 
lebonyolításában, reklámozásában tá-
mogatták munkánkat, eljöttek rendez-
vényeinkre. Hiszen nélkülük nem tudtuk 
volna az említett eredményeket elérni.
Munkatársaimmal együtt remélem, hogy 
ebben az évben is a város és környéke la-
kosainak megelégedésére végezzük te-
vékenységünket. 
 amennyiben működésünkkel kapcso-
latban további kérdése van, bővebb tá-
jékoztatást szeretne kapni, kérem írjon 
nekünk a vigado@vigadokft.hu e-mail 
címre.

Hanzelik Andrea ügyvezető igazgató

Hitelbrók er
Monor

Ingatlanfedezet-alapú hitelek  (jelzáloghitelek)
Építési hitelek • Vásárlás 0% önerővel

Személyi kölcsönök minimális feltételekkel
Adósságrendezés (aktív BAR-osoknak is)

Végrehajtások kiváltása

kovács András: 06-30/618-6666
Ügyfélfogadás: hétfőtől szombatig megbeszélés alapján:

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

 és konstrukció kiválasztása.



Monori Strázsa 

2009. május 4.

Bo
rk

ul
tú

ra

16

a zsűriben ott volt a kunsági Borvi-
dék Hegyközségi tanácsának és a Duna 
Borrégiónak a titkára, a Magyarorszá-
gi Borrendek szövetségének alelnöke, a 
ceglédi Unghváry László Borrend nagy-
mestere, valamint albertirsai borászok is. 
nagy ákosné – a Budapesti Corvinus Egye-
tem Élelmiszertudományi kar Borászati 
tanszékének az adjunktusa, a zsűri elnöke 
– úgy összegezte a tapasztalatokat, hogy 
a kisebb hibák mellett is elégedettek lehe-
tünk, mert meglepően jó minőségű boro-
kat kóstolhattak a résztvevők. néhány vö-
rösbor kénhiányos volt ugyan, a rozékat 
viszont kimondottan szépnek minősítették
 a 27 versenyző fehérborból a zsűri 
pontszámai alapján: 1. a kerbor kft. karát-
ja, 2. Zátrok Károly Chardonnay-ja, a 3. pe-
dig a ceglédberceli Megyeri József  Barrique 

Chardonnay-ja. a közönség a Megyeri-
Hanti pince 2006-os Ezerjóját, Bodor jános 
rajnai rizlingjét és Ambrózi Pál Csersze-
gi Fűszeresét rangsorolta az első három 
helyre.
 a 23 vörösborból a kókai Haris Miklós 
2007-es Carbenet savignon-ja lett az első, 
a péteri Kovács Róbert Barique kékfrankos–
oportó–Cabernet Cuvée-je a második, 
Prokopecz János pedig a harmadik helye-
zést kapta a zsűritől Carbernet savignon-
játért, de neki ítélték a kitüntető „Monor 
város bora” címet is. a közönség Prokopecz 
János borát elsőnek, Haris Miklósét máso-
diknak, Szuchi Lóránt Cabernet savignon-
ját pedig harmadiknak szavazta meg.
 a 11 rozéból a legjobbnak Haris Mik-
lós cuvée-je ítéltetett, Kiss Péter pinot 
noire rozéja, illetve Zátrok Károly Cabernet 
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savignon rozéja előtt. a közönségnek pedig 
sorrendben: Kiss Péter, Szuchi Lóránt, illetve 
Szabó István Gyula rozéja ízlett leginkább.
 Ez a verseny most is növelte Monor és 
környéke borkultúráját, biztosította az 
egymástól való tanulás, az önértékelés és 
a szakmai párbeszéd lehetőségét.
 akik ott voltak, úgy érezhették – a ven-
déglátó intézmény igazgatójának, Megye-
ri istvánnak a szavaival élve –, hogy azon 
a napon a kunsági borvidéken, Monoron 
is megdobbant a bor istenének, Dionü-
szosznak a szíve.

B.G.

Ezt nem mi mondtuk magunkról, hanem jeles szakemberek 
erősítették meg április 4-én, a gimnáziumban rendezett 
XV. Monori Meghívásos Borversenyen. 

A főszervező (Zátrok Károly) borait is díjazták

KOLIBRI
festéküzlet

Nyitva: H-P: 6-18, Szo: 6-14, V: 8-12
2200 Monor, Páskom u. 29.

Tel.: 29-410-538, 30-9920-273

Ízelítő választékunkból:
Színkeverés, festékek, lakkok,

hígítók, tömítőanyagok, ragasztók,
glett anyagok, külső vakolat rendszerek,

festőlétrák, festőszerszámok

Saját parkolóval, jó megközelíthetőséggel várjuk!

az újonnan létesült, megközelítőleg 13 ki-
lométeres útszakasz, a péteri-tó mellett el-
haladó pest megyei piros jelzéstől indul, és 
egészen a Felsőfarkasdnál található zöld 
jelzésig vezeti a kirándulókat.
 a tervezett útvonalat többször bejár-
ták a szervezők, és kisebb módosításokat 
követően 2009. április 19-én került sor a 
turistajelek felfestésére. a résztvevők dél-
előtt 9 órakor találkoztak a szent orbán 
téren, ahol a pest Megyei természetbarát 
szövetség, illetve a richter Gedeon ter-
mészetjáró Egyesület tagjai tartottak rö-
vid ismertetést a jelek festéséről.
 Ezután kisebb csoportokra oszlott a 
több mint 20 főnyi lelkes társaság és ne-
kivágtak a piros keresztek festésének. El-

sőként az „alapozók” indultak, előkészí-
tették a helyszínt, gallyaztak, kérgezték 
a fákat és gyomláltak. a környezet ren-
dezése után felrajzolták a jelalapokat. a 
csapatot a fehér jelfestők követték, majd 
a piros kereszteket festők fejezték be a 
turistajeleket. az első festékréteg meg-
száradásához több mint egy órára volt 
szükség. az üres idő azonban nem telt 
céltalanul. a piros keresztes csapat Mayer 
tamásékkal kiegészülve a Mendei úti el-
hagyatott pinceüregek környezetét tette 
rendbe. a bozótirtás nem csak esztétikai 
célokat szolgál, hiszen a helyszín a borá-
szati tanösvény egyik állomását is képe-
zi, így a rendrakás mindenképp szüksé-
ges volt. 

strázsahegyturiStAutAkOn járvA
Örömmel adjuk hírül, hogy a Strázsahegy a korábban közölt terveknek 
megfelelően bekapcsolódott az országos turistaút-hálózatba.

 a munka kisebb pihenők beiktatásá-
val délután 6 óra körül ért véget. a munká-
ban megfáradt, ám még mindig vidám csa-
patot a kétszabó borpincében várta ízletes 
kakasgulyás. a házigazdák a résztvevők 
szomjúságát jóféle borokkal enyhítették, 
mellyel megalapozták az este jó hangulatát.
 reméljük, az új turistaút minél több he-
lyi és környékbeli lakost csábít hangulatos 
sétára a pincefaluba és a környező telepü-
lések kijelölt útjaira. 
 köszönet jár az önkénteseknek, akik a 
napjukat e nemes cél megvalósításával 
töltötték, a piac téri Borkuckó tulajdonosá-
nak, kovács róbertnek, aki többek között 
a festékeket biztosította számunkra, a Ho-
moksori festékbolt tulajdonosának, Vitéz 
Lászlónak, aki ecsetekkel látta el a csapa-
tot, és végül, de nem utolsósorban szabó 
istván Gyuláéknak, akik vendégül látták a 
résztvevőket.

Kaltenecker Andrea
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GÉPKÖLCSÖNZŐ
lapvibrátor
döngölő („béka”)
bontókalapács
horonyvágó  
fúró- vésőgépek 
viacolor roppantó 
csempevágó
betonkeverő 
motoros kasza 
gyeplazító 
gyephenger
rotációs kapa
szőnyegtisztító

MONOR 
Deák Ferenc u. 29. 

Minden kölcsönzésről 
kép- és hangfelvétel készül!

A bérléshez szükséges: személyi  
igazolvány, lakcímkártya, kaució.
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Borászat

OrBán-nApi vigASSágOk éS 
StrázSAHegyi pinceFeSztivál
A monori Gazdakör szervezésében 2009. május 23-án 13 órától 
ismét megrendezésre kerül az Orbán-napi ünnepség. 

a szent orbán téri színpadon zenés-táncos 
mulatság és kirakodóvásár, a pincefaluban 
pedig 11 pince 22 borásza várja a borked-
velő látogatókat.

 a megvásárolt kóstolópohárral bárki 
megízlelheti – a helyi termelők borai mel-
lett – a kunsági, a Villányi, a Mátrai, a pan-
nonhalmi, a Móri, a szekszárdi, a tokaji és az 

Egri borvidék meghívott borászainak italát 
is. a pincefaluban keresse a Monori Borút 
Egyesület logójával ellátott présházakat!
 a kóstolópoharak május 22-én 14 
óráig kedvezményesen foglalhatók a 
monoriborutegyesulet@gmail.com e-mail 
címre küldött levélben. a levélben elegen-
dő a nevet és az igényelt poharak számát 
megadni. 
 a szervezők szeretettel várnak minden 
borbarátot! 
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álmos szemekkel kibotorkált a szobából 
és szétnézve a lakásban a másik szobá-
ban döbbenten fedezte fel, hogy egy ál-
tala ismert férfi lábujjhegyen pakolászik, 
feltehetően nem szerette volna felzavarni 
a háziakat zajongással. a felháborodott-
ság hamar úrrá lett a döbbeneten, a hölgy 
bátran megragadta a férfi felsőruháját, 
a férfi viszont ugyanolyan lelkesen ki is 
szabadította magát a fogásból és már ro-
hant is lélekszakadva kifelé. Miután végül 
mindenki felébredt és elszörnyülködött 
a mai közbiztonság kétségbeejtő helyze-
tén, leltároztak és megállapították, hogy 
két márkás mobiltelefon is elhagyta az in-
gatlant a férfival együtt. Mivel azonban a 
tolvaj olyan helyre hatolt be, ahol ismer-
ték, ezért a zsaruk igen hamar kopogtat-
ni kezdtek az ajtaján. talán nem számított 
erre, hiszen otthon volt, ám a bűntudat 
minden jele nélkül immár másodszor lá-
tott neki a hajnali sportolásnak, nekiira-
modott a harmatos utcáknak, cipője csat-
togása verte fel a nyaralóövezet csendjét. 
no meg a rendőrök igencsak dörgedel-
mes kiabálása, amellyel megállásra pró-
bálták rávenni a fürge lábakkal, ám enyves 
kezekkel és vajmi kevés sze-
rencsével rendelkező lopás-
ügyi szakembert, aki ezért 
bekapcsolta az utánégetőt, 
hogy még nagyobb előny-
re tegyen szert. Ennek ér-
dekében egy mobiltelefont 
el is dobott, melyet a zsa-
ruk időhiány miatt kény-
telenek voltak egyelőre a 
helyén hagyni. Futottak szu-
szogva, amíg a tolvaj egy árkon már nem 
bírt zergeként átsuhanni, és akkorát esett, 
hogy a zsaruk majdnem megsajnálták. 
persze, csak majdnem, hiszen ilyenkor a 
zsaruk elnyomják magukban az empátiát, 
így hamar bilincs került a lihegő akadály-
futó kezére. nos, így ballagtak visszafelé 
megkeresni a menetközben eldobott te-
lefont, ám annak időközben lába kelt, ami 
arra ösztönözte a morcosan szuszogó zsa-
rukat, hogy összevont szemöldökkel ki-
csit rosszat sejtető kérdéseket tegyenek 
fel a tolvaj két hölgy nemű családtagjá-
nak, akik hamarjában elő is varázsolták a 
telefont a szoknya korcából. a másik mo-
bil a tolvaj zsebéből került napvilágra, így 
tehát a lopási kár némi kergetőzés árán 
megtérült, de a további kérdések még vá-
laszra várnak.

A kábulat ára

talán némely olvasónkat megértésre ösz-
tönzi az, ha korunk fiataljai elkeseredvén 
a mai közállapotokon, alkalmanként kábí-
tószerhez nyúlnak, de higgyék el, ennek 
azon kívül, hogy a dílereknek elképesz-
tő anyagi hasznot hoz, semmi értelme 
nincs. a problémák nem oldódnak meg, 

sőt, ahogy elfogy minden tartalék a ház-
nál, amit szerre lehet költeni, egyre sú-
lyosabb gondokat okoz. nem leszek sem 
demagóg, se propaganda ízű, aki akarja, 
úgyis megveszi és fogyasztani fogja, in-
kább a tényeket adom közre. Monoron je-
lenleg hat személy ellen folyik eljárás ká-
bítószeres ügyben, a sláger a ketamin 
nevű lónyugtató volt, jelezvén, hogy vá-
rosunk még nem érte el a nyugati szín-
vonalat. Március vége óta állampolgári 
bejelentés nyomán ma már előzetes letar-
tóztatás mellett folynak a kihallgatások, a 
zsaruk egyre több adathoz jutnak hozzá, 
melyek alapján szélesedik a kör, más infor-
mációt a nyomozás érdekében nem adha-
tunk közre. Mindenki magának kovácsol-
ja a sorsát. De ennyit a közhelyekről! azok 
az évek, amelyeket viszont börtönben kell 
tölteni, magukért beszélnek.

lépten, (forró)nyomon

a zsarumeló nem hasonlítható semmihez, 
habár szabályokhoz kötött és behatárolt, 
mégis rengeteg intuíciót, intelligenciát, 
rafináltságot, néha szigort, néha empáti-
át, és ha őszinték akarunk lenni, mérhetet-

len cinizmust igényel. nem 
is lehetne ezt másképp ép 
ésszel bírni, a napi erőszak, 
bűn, mocsok, hajtás, nyo-
más hamar tönkreteszi azo-
kat a rendőröket, akik igazán 
hivatásnak tekintik a hiva-
tásukat. sokan nem tartják 
igazságosnak, hogy a rend-
őrök a negyvenes éveikben 
már nyugdíjba mehetnek 25 

szolgálati év után, de érdemes megnézni, 
hány évvel élik túl ezek a zsaruk a nyug-
díjazást. nos tehát, egy nyomozónak nem 
szabad leragadni a szabályok adta lehe-
tőségnél, mert akkor körülbelül annyi is-
meretlenes ügy lenne felderítve, ahány el-
követő – zokogva a bűnbánattól – térden 
csúszva könyörögné be magát a fogdára. 
Ötletesnek és kitartónak kell lenni ahhoz, 
hogy a vezetők jó statisztikákkal tudják 
megörvendeztetni az illetékeseket. ilyen 
ötlet volt célravezető a közelmúltban, mi-
kor egy éjszaka négy helyen is ismeretlen 
tettes hatolt be a kertbe, és lopott el érté-
kes és kevésbé értékes holmikat. Volt ezek 
közt drótfonat, locsolócső kocsistul, de 
még cserepes virág is. Mivel a helyszínek 
a Bercsényi utca közvetlen környezetében 
voltak, feltehető, hogy az elkövető se le-
het nagyon messze. a szemle során min-
denhol felbukkant egy speciális lábnyom, 
így a zsaruk fogták a botjukat és addig ütö-
gették, amíg bejárták azt vonalat, mely-
nek végén eljutottak egy házhoz, ahol 
csodák csodájára az ominózus csuka szel-
lőzött. rövid és nyomatékos kérdezőskö-
dés következett, ezt felváltotta némi této-
va hazudozás, majd még nyomatékosabb 
kihallgatás, végül katarzisként jöhetett a 

lelkiismeretet tisztító beismerés. ráadás-
ként a sufniban, melynek kulcsa igencsak 
nehezen akart megkerülni, megtalálták az 
összes bűnjelet. Újabb sikeres és gyors fel-
derítést könyvelhettek el a monori zsaruk. 
Ezek a felderítések azok, amelyek újabb 
lökést adnak a másnapi munkához. ilyen-
kor a nyomozó rájön arra, hogy van értel-
me a munkájának. És bár azokat a bűnö-
zőket, akiket véd az omerta, a hallgatás 
törvénye és a pénz hatalma, szinte lehe-
tetlen rács mögé juttatni, legalább azok-
nak, akik itt helyben keserítik meg az ál-
lampolgárok életét, rövidesen felelniük 
kell a bűneik miatt.

Oroszlán és sas

nem a heraldika rejtelmeibe szándékozom 
bevezetni a nyájas olvasókat, bár a két cí-
merállat sűrűn előfordul a kutyabőrökön. 
a jelzett jószágok kőbe faragva várták sor-
suk jobbra fordulását egy telephelyen a 
négyes út mellett, ám a tulajdonos rend-
szeresen kénytelen volt tudomásul ven-
ni, hogy az eladásra szánt szobrok egy-
re-másra eltünedeznek. a bejelentések 
ugyanolyan ütemben követték egymást, 
mint a lopások, az oroszlánok és sasok 
nem maguktól szökdöstek ki a kerítésen, 
ebben nagy segítségükre voltak a tolva-
jok. a nyomozás nem nagyon haladt, amíg 
egyszer csak valakinek Csévharaszton fel-
tűnt, hogy egy kerítésen szaporodnak a 
kőállatok. aztán nemsokára a szobrok al-
kotója is erre tévedt, és csalhatatlanul fel-
ismerte a műveket. innen gyorsabban 
pörögtek az események, a kerítés tulajdo-
nosa már jegyzőkönyvbe mondta el a sa-
ját álláspontját nem csak az oroszlánok és 
sasok vonatkozásában, hanem az udvaron 
talált lopott autó eredetéről is.

áprilisi tréfa

tréfa volt, mégis csak kevesen nevetgél-
tek, mikor április első napján ki kellett ürí-
teni a nemzetőr utcai iskolát. a szokásos 
bombabejelentés adta ehhez az alapot, 
bár mindenki tisztában volt azzal, hogy 
csak egy fantáziátlan és ennél agyafúr-
tabb dolgot kitalálni nem tudó valaki szó-
rakozik mások idejével és pénzével, még-
is követni kellett a szokásos eljárást. az 
iskolát kiürítették, bombát nem találtak 
természetesen, és hamarosan maga a te-
lefonáló gyerek is megkerült, mivel annyi-
ra büszke volt a világrengető ötletre, hogy 
nem tudta magában tartani. az már per-
sze bizonyára kevesebb örömet fog okoz-
ni, ha a kihagyott tanítási napot év vé-
gén esetleg pótolni kell. Ha annak idején 
a bombariadó ötletét valaki szabadalmaz-
tatta volna, ma már a jogdíjakból palo-
tát építhetett volna magának, de ettől se 
menő nem lesz valaki, se érettebb, a cehet 
pedig valakinek állni kell.

Sipos Tamás

Folytatás az 1. oldalról

„A kábítószerezés-
nek azon kívül, 

hogy a dílereknek 
elképesztő anyagi 
hasznot hoz, sem-
mi értelme nincs. ”
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Verseny

véget értek A peSt megyei 
„ki mit tud” elődöntői
Április utolsó hétvégéjén befejeződtek a Pest Megyei „Ki mit 
tud?” – 2009 vetélkedő monori elődöntői. A kategóriánkénti 
győztesek május 16-án, a monori döntőben mérik össze tudásukat 
és tehetségüket az érdi, gyáli és gödöllői elődöntők legjobbjaival. 

 a tehetségkutató vetélkedőt idén már 
második alkalommal hirdette meg pest 
Megye Önkormányzata azzal a céllal, hogy 
a megyében minél több fiatal tehetség 
juthasson fellépési és bemutatkozási lehe-
tőséghez. a lebonyolítással ismét a Vigadó 
kulturális és Civil központot bízták meg. a 
megyében területi alapon négy selejtezőt 
tartottak. idén is nagy volt az érdeklődés, 
a négy helyszínen közel ezer általános- és 
középiskolás fellépő mutatkozott be mű-
sorszámával. Monoron 87 produkcióban 
297 gyerek fordult meg a Művelődési Ház 
színpadán. a selejtezőket a helyi elődön-
tők követték, ahová minden kategóriából 
a legjobbak jutottak. 
 az elődöntőben 39 produkcióból tíz 
műsorszámmal léptek fel monoriak. az 
elődöntőnek már jóval nagyobb volt a 
tétje, innen ugyanis a kategóriák első he-
lyezettjei kerültek a megyei döntőbe. a 
monori elődöntő nyertesei kategórián-
ként: rE-no, Magócsi Regina és Norbert, 

Monor (egyéb), Mester Dávid, Cegléd (ko-
molyzene), Vanyek Zsófia, pécel (komoly-
zene), Crazy dolls, szentmárontkáta (mo-
dern tánc), Csivitelő népi-ének együttes, 
Bénye (népdal), Viráglányok, péteri (nép-
tánc), Csepregi Evelyn, tápióbicske (vers és 
próza).
 a nyertesek lehetőséget kapnak a má-
jus 16-án tartandó döntőben való fellé-
pésre. a megyei győztesek jutalma – a 
tárgynyeremények mellett – egy egyhe-
tes balatoni nyaralás lesz, teljes ellátással. 
a megyei döntőn olyan országosan ismert 
és elismert művészek fogják értékelni és 
tanácsaikkal ellátni a fellépőket, akik mél-
tó példaképek lehetnek a mai szárnyukat 
bontogató fiataloknak. a zsűri tagjai: Tóth 
Vera Megasztár-győztes; Bánhidi Petra ar-
gentin tangó világbajnok; Gulyás Dénes 
operaénekes; Mihályi Gábor koreográfus, 
az állami népi Együttes vezetője; Szarvas 
József színművész, a nemzeti színház tag-
ja; Szarka Tamás, a Ghymes együttes szó-

listája.  a zsűri elnöke ez alkalommal is 
Kudlik Júlia, életműdíjjal kitüntetett, nép-
szerű televíziós műsorvezető lesz. a mű-
sort Ókovács Szilveszter operaénekes, ze-
nekritikus-publicista, rádiós és televíziós 
műsorvezető vezeti majd.
 a döntőt élőben követhetik a UpC Ma-
gyarország kft. csatornáján, a Gemini tele-
vízió közvetítésében, vagy a helyszínen, a 
Művelődési Házban május 16-án, 9 órától.

Gál Zoltán
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Szekrénysorok, bőrgarnitúrák, étkezők, elemes konyhabútorok széles választékban!

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

  Oregon    3-2-1     
 164 500 Ft

  Santiago 3-2-1     
 254 000 Ft

Egyedi  konyhabútorok
igény szerint

Marcin sor  
  75 000 Ft

Toledó étkező  
137 000 Ft

Vénusz étkező  
79 500 Ft

Baron sor 
  AKCIÓ! 79 500 Ft

Rómeó sor  
  135 000 Ft

6 elemes keretléces konyha 
  AKCIÓ!  49 500 Ft

Bőrgarnitúrák  
széles választékban

Kanapék
39 500 Ft-tól
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Még kevesebbeknek adatik meg, hogy hi-
tüket a művészet erejével nyilatkoztassák 
ki. az alkotásokon keresztül talán olyanok-
hoz is eljut az evangélium üzenete, akik 
egyébként távolmaradnak a keresztény-
ség hagyományos intézményeitől. zsom-
bori árpád életében nagyon fontos sze-
repet tölt be istenbe vetett 
hite. Ez határozza meg min-
dennapi cselekedeteit. akár 
eszik, akár iszik, akár szob-
rot készít, az Úr dicsőségére 
próbál cselekedni.

– Miért adta kiállításának a 
Búzaszemek címet?
 – kérdésére a választ sze-
retném összekapcsolni a sze-
retett magyar Himnuszunk-
kal. Minden magyar ember 
tudja, hogy ez nemzetünk legszebb imája. 
kölcsey Ferenc, amikor megírta, bizonyá-
ra önmagából adott egy darabot a magyar 
nemzetnek. Ezt a gondolatiságot, a kérést 
és hálaadást neveljük föl önmagunkban, 
hogy majd együttes erővel zúghassunk 
„mint habjai tiszának, Dunának”. árpád 
hős magzatjai azonban csak akkor virá-
gozhatnak fel, ha elfogadják azt az áldást, 
amit isten akar nyújtani a magyaroknak. 
amikor bőséget kérünk tőle, azt hiszem, 
meg is kapjuk, hiszen világviszonylatban 
mégiscsak a leggazdagabb országok közé 
tartozunk. Ha csupán anyagi síkon mara-

dunk, akinek van háza, autója és kevés 
megspórolt pénze, úgy gondolom, máris 
gazdagnak mondhatja magát. Mert gon-
doljunk csak bele, hány millió olyan ember 
él a Földön, akiknek ezek közül egyik sem 
adatott meg! De isten nem csak anyagiak-
ban akar megáldani bennünket. testi-lelki 

egyensúlyunkat, jókedvün-
ket is ő vigyázza. Magyaror-
szág sajnos a világ élvonalá-
ba tartozik a depresszióval 
küszködő lakosok számát il-
letően. az ő kezelésük, gyó-
gyításuk nagyon komplikált, 
és sok esetben eredményte-
len, nemegyszer öngyilkos-
sághoz is eljutnak. az embe-
rek nem veszik észre, hogy a 
gyógyszerek önmagukban 
nem segítenek, a testi-lelki 

gyógyulás feltétele, hogy merjük kérni, és 
merjük elfogadni isten áldását. az Úr igé-
je kenyér az emberi lélek számára, a Biblia 
olvasása és megértése pedig megnyugtat, 
életet ad. az alkotásaim talán csak búza-
szemek a kenyér ünnepén, de mindenki 
számára fontos üzenetet hordoznak.

– Honnan ered és miből táplálkozik ez a 
mély, őszinte vallásosság?
 – Úgy hét éves lehettem, amikor édes-
anyám elvitt egy falusi moziba. az Elfújta 
a szél című filmet vetítették, melynek há-
borús jelenetei igen nagy hatással voltak 
rám. Egyszercsak szinte önkéntelenül fel-
kiáltottam: én nem akarok katona lenni, 
én pap bácsi leszek. Ez a profetikus kiáltás 
most teljesedett be, hiszen szobraimmal 
tehetségem szerint hirdetem az öröm-
hírt. Csodálatos összefüggések bontakoz-
nak ki, ahogy nagyobb távlatból visszate-
kintek eddigi életem eseményeire. például 
már sok olyan helyzetben voltam, mely-
ben meg kellett volna halnom, de végül 

közös nevezőHitBen gyökerező művéSzet
Kevés embernek adatik meg, hogy teljes meggyőződésével, életével és 
cselekedeteivel higgyen abban, hogy az életnek és a halálnak értelme van.

megmenekültem. rá kellett döbbennem, 
ezek nem voltak véletlenek. Megalakulá-
sa óta tagja vagyok a keresztény alkotók 
közösségének, a kEk-nek. Ennek lényege 
az evangélium hirdetése a művészeten ke-
resztül. Én a kisplasztikáimon keresztül tu-
dom közvetíteni isten üzenetét. 

– Művészetében megjelenik valamilyen 
formában az ön erdélyi származása?
 – talán annyiban, hogy a szülőfölde-
men élő Hargita megyei emberek fő fog-
lalkozása máig a kézművesség. az ott 
látott minta bizonyára hatott rám, de tu-
datosan nem törekszem arra, hogy erdélyi 
származásom megjelenjen a kezem mun-
kájában. 

– Az erdélyi rokonok, ismerősök tudják, 
hogy szabadidejében szobrászkodik és 
Magyarországon több kiállítása is volt?
 – Évente egyszer családommal elláto-
gatunk Erdélybe, így az ott bennünket kö-
rülvevő emberek természetesen tudják, 
hogy mivel foglalkozom. Erdélyben eddig 
még nem volt ugyan kiállításom, de szán-
dékomban áll a jövőben ott is bemutatni 
kisplasztikáimat. az alkotói tevékenység 
során mindig újabb és újabb szobrok szü-
letnek, melyek, úgy gondolom, fejlődnek 
is. Most már talán az én szobraim, a szü-
lötteim is növekedtek annyira, hogy elve-
zethetem őket haza, hogy egy komolyabb 
kiállítás keretében megmutassam őket az 
otthoniaknak. Magyarországon már nem 

Zsombori 
Árpád

zsombori árpád szobrászművész
kiállítása május 4-én nyílt meg a 
monori Vigadó emeleti galériájában. a 
kiállítás június elejéig ingyenesen lá-
togatható.

köszöNet a támogatásért!

„Amikor bőséget 
kérünk tőle, azt hi-
szem, meg is kap-
juk, hiszen világ-

viszonylatban 
mégiscsak a leg-

gazdagabb orszá-
gok közé tartozunk.”
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 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!
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egyszer bemutathattam kisplasztikáimat. 
pilisen és Budapesten több alkalommal is 
láthatta a közönség, ezen kívül piliscsabán, 
Ceglédbercelen és egy Esztergom melletti 
kis településen állítottam ki. Volt meghívá-
som angliába, oxfordba is, de oda a szű-
kös anyagiak miatt nem tudtam elszállíta-
ni a szobrokat, ezért a külföldi tárlat sajnos 
nem valósulhatott meg. 

– Tehetségének kibontakozása azonban 
mégiscsak szülőföldjéhez köthető.
 – Minthogy mindennek van kezde-
te, a művészetek iránti érdeklődésem ta-
lán ott vetett csírát, mikor a tanító bácsi 
lerajzoltatta az osztállyal a téli tájat. Meg-
nézve a rajzomat, nem hitte el, hogy va-
lóban az én kezem mun-
kája. aztán jóval később, 
huszonnyolc éves korom-
ban kezdtem el megismer-
kedni az agyagmintázással. 
a nagyváradi piacon árul-
ták a korondi kézművesek a 
kerámiatárgyaikat. kíváncsi 
voltam, vajon hogyan készítik és égetik a 
messze földön híres használati és dísztár-
gyaikat. a korondi mesterek azonban félt-
ve őrzik kézművességük műhelytitkait, így 
ők nagyon keveset árultak el technikájuk-
ról. Ezért különböző könyvekből próbál-
tam autodidakta módon elsajátítani a for-
mázás csínját-bínját. Mint mindenre, erre 

is igaz a mondás, hogy a gyakorlat teszi a 
mestert. Elkezdtem próbálkozni, majd ren-
geteg fáradságos munka árán sikerült el-
sajátítanom az alapvető technikákat, és ki-
alakítanom a saját stílusomat. sok öröm és 
kudarc vitt előre, azonban lépésről lépésre 
sikerült egyre jobban közelednem a szak-
ma felé. 

– Kapott valakitől szakmai segítséget, jó 
tanácsot, kritikát? 
 – Egy művésznőtől egyszer megkér-
deztem, mit szólna, ha én magam építenék 
egy égetőkemencét, melyben kiégetném 
az agyagból megformált kisplasztikáimat. 
azt válaszolta, hogy jó meleg lesz a helyi-
ségben, de hogy az agyag nem fog kiégni, 

az biztos. Ez körülbelül olyan 
lenne, mintha én magam szi-
két fognék a kezembe, hogy 
megműtsek egy beteget 
mindenféle előzetes tanu-
lás és felkészültség nélkül. 
azonban hozzászoktam már 
az efféle tanácsokhoz, nem 

keseredtem el. Hazamentem, és megépí-
tettem a fatüzelésű égetőkemencét, mely-
ben ezer fokon ropogósra sütöttem az 
agyagot. természetesen ezt is gyakorolni, 
tanulni, tapasztalni kellett. Emlékszem, mi-
lyen nagy volt az öröm, amikor az első kis-
plasztikámat, Mózest kiégettem a kemen-
cében. Csakhogy nem sokkal azután, hogy 

kivettem, tizenkét darabra esett szét, és ez-
zel odalett az egyhónapos munkám. per-
sze, ahogy az idő haladt előre, egyre több 
sikerélmény ért. a szobrászat területén is 
megtapasztaltam, hogy sokat kell vetni ah-
hoz, hogy arassak. Ha nem vetsz, nem is 
arathatsz. Ez a törvényszerűsége istennek. 

– Sok esetben nehéz a közönségnek 
megfejteni azt az üzenetet, amit a mű-
vész megformált a szoborban. Ön viszont 
plasztikáival az evangéliumot hirdeti, ami 
világosságot, érthetőséget követel. Ho-
gyan könnyíti meg a befogadó dolgát, 
hogy egyértelműen megfejthesse szobra-
inak üzenetét? 
 – Minden egyes kisplasztikámat egy 
Bibliából vett idézettel látok el, ami nem-
csak megihletett engem, de mintegy mot-
tóként magába sűríti a szobor által köz-
vetített üzenetet. Eddigi kiállításaimra 
nemcsak felnőttek látogattak el, hanem is-
kolás gyermekcsoportokat is elhoztak, ép-
pen azért, mert a kiállított tárgyak minden 
generáció számára érthetőek és befogad-
hatóak. 
 Érzem és tudom, hogy a monori kiállí-
tás is fontos feladataim közé tartozik. azt 
szeretném, hogy minden ember, aki meg-
tekinti a tárlatot, műveim által ehessék ab-
ból a kenyérből, melyet isten kínál szá-
munkra.

Nagy Renáta

„Érzem és tudom, 
hogy a monori kiál-
lítás is fontos felada-
taim közé tartozik.”
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Varga Sarolta meseíró művei öt kötet-
ben és számos rangos országos folyó-
iratban jelentek meg. oklevelek birtoko-
sa, három gyermek édesanyja, megannyi 
unokával és dédunokával maga körül, 
akik szintén tanárok, művészek, színhá-
zi emberek. Ennek az életműnek a felso-
rolása önmagában is elég lenne ahhoz, 
hogy csupa dicsérő szavakkal illessem. 
Hát még, ha azt is elárulom, hogy kilenc-
ven éves, és nemcsak, hogy szellemileg 
friss, de fiatalokat is meghazudtoló hu-
mora, vidámsága és sugárzó személyisé-
ge teljesen levett a lábamról első találko-
zásunkkor.   

– Az Éneklő kövek című kötetéhez azt 
írta, ha meséivel mosolyt varázsolhat a 
gyermekek arcára, az az ön boldogsága. 
Mikor varázsolt először mosolyt művével 
valakinek az arcára?
 – amikor polgári iskolába jártam, a lá-
nyok mind szerelmesek voltak. persze ez 
alól én sem voltam kivétel. az egyik osz-
tálytársam azt mondta, hogy szeretne egy 
verset írni a fiúnak, aki tetszik neki, csak 
nem tud. Ekkor felajánlottam, hogy meg-
írom helyette. pedig azelőtt én sem pró-
bálkoztam ilyennel, valami mégis azt súg-
ta, hogy sikerülni fog. Megírtam. a vers 
annyira tetszett neki, hogy felolvasta az 
egész osztálynak. innentől kezdve az ösz-
szes lány tőlem rendelte meg a verseket, 
amivel meg akarták hódítani a kiszemelt 
fiút. Mivel annyian mondták, hogy jók a 
verseim, két művemet elküldtem egy új-
ságnak, hogy lehetőség szerint jelentes-
sék meg őket a lapban. a főszerkesztő egy 
olyan szép levelet küldött nekem, mely-
ből erőt merítettem ahhoz, hogy tovább-
ra is irodalommal foglalkozzak.

– Mi állt a levélben?
 – azt írta, hogy jelenleg még nem 
olyan nívójúak a művek, hogy megje-
lenjenek a lapban, de olvassak annyit, 
amennyit csak tudok, mert attól fejlődik 
a szókincsem. Minden tiszteletem azé a 
főszerkesztőé, aki annyira figyelmes volt, 
hogy nem hagyta válasz nélkül egy kislány 
első szárnypróbálgatásait, hanem arra biz-
tatott, folytassam tovább az írást. Manap-
ság sajnos már nem mondható el, hogy az 
újságok főszerkesztői ennyire figyelme-
sek, sokan még csak válaszra sem méltat-
ják az embert. később, 1935-ben, harma-
dik polgárista koromban az evangélikus 
kisharang c. újságban jelent meg először 
versem, melyet anyák napjára írtam.
 
– Hogyan jutott el a versektől a meseírásig?
 – Mindig is meséltem a gyerekeknek 
fejből történeteket, mert gazdag fantázi-
ával áldott meg a jóisten. Ezt a körülöttem 
lévő emberek, a családom és a tanáraim is 
észrevették, akik arra ösztönöztek, hogy 
le is írjam ezeket a történeteket. Első me-
sém a szabad Földben jelent meg, de kö-
zölte írásaimat többek között a nők Lap-
ja, a Csók és könny, a Dörmögő Dömötör 
folyóirat is. körülbelül 160 mesém jelent 
meg a különböző sajtókiadványokban, 
valamint öt kötetben. az első kötetem 
2000-ben jelent meg, a legutóbbi pedig 
2007-ben látott napvilágot. 

– Hogyan fogadta meséit a szakma?
 – a köteteimhez mindig elismert iro-
dalmárok írtak ajánlót. tagja voltam a klá-
risok elnevezésű írókat, költőket tömörítő 
közösségnek. Ennek azonos című folyó-
iratában is megjelentek a meséim. Ösz-
szejöveteleinkre neves irodalomművelők 

Mese

Aki A leHetetlent iS 
vAlóSággá váltOztAtjA
Csak jókat írjon rólam az újságban! – mondta huncut mosollyal a 
szeme sarkában Saci néni, amikor az interjú után elköszöntem tőle. 
De hát mi mást is írhatnék róla? A tények beszéljenek helyettem! 

is eljöttek. Hogy csak egy példát említsek, 
többek között jókai anna is ellátogatott 
hozzánk. 

– Meséit felolvasta gyerekeinek, unoká-
inak?
 – igen, a lányom volt a legnagyobb 
kritikus. sokszor megmondta, hogy mi 
nem jó a történetekben. Én meg hallgat-
tam rá, és kijavítottam őket. 

– Melyik a kedvenc saját mesehőse?
 – az állatok. Legtöbb mesémben ál-
latok szerepelnek. két dologra mindig 
vigyáztam írás közben. Hogy a mese ne 
legyen hosszú, mert a gyerekek hamar el-
veszítik a türelmüket, és ne legyen a tör-
ténetekben erőszak, durvaság. Félek a 
durva, gonosz történetektől, azoktól is, 
melyeket nap mint nap hall maga körül az 
ember. Írásaimban a rosszat jóra tanítom, 
nálam mindig a szépség, a jóság győz. Me-
séimben a lehetetlent akartam valóságra 
váltani. nevelni is szándékoztam a törté-
netekkel, de úgy, hogy közben önmaga-
mat is neveltem. 

– Most is ír meséket?
 – Ha akarnék, írhatnék, de most nincs 
kedvem. azt mondtam, most kivettem a 
nyugdíjamat, a megérdemelt pihenést. 
Bár azért jó lenne egy válogatott kötetet 
kiadni a meséimből… 

Nagy Renáta

Szekcionált garázskapuk  
gyártása, szerelése.
Nyíló-, toló-, úszókapuk  
automatizálása és kivitelezése.

Nyílászárók gyártása Monoron
Portalu Kft. Monor, Péteri úti major

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

Teljes körű hitelügyintézés!

Tel.: 06-30-544-3817
          06-29-412-871 (műhely)
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Gépjárművezető-képző kft.

TAnfoLyAm InduL:

júniuS 3-án 17 órAkOr
számítógépes felkészítés kreSz-vizsgára

részletfizetési lehetőség
díjmentes elsősegélynyújtó tanfolyam

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

tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708
okÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu
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május 4. 17 óra – Vigadó folyosógaléria
 Regionális közös nevező kiállítás sorozat: 
zombori árpád, pilisi szobrászművész ki-
állításának megnyitója.

május 16. – Művelődési Ház
 Pest Megyei „Ki Mit Tud?” – 2009 döntő. 
 pest Megye legtehetségesebb fiatalja-
inak vetélkedése nyolc kategóriában, az 
egyhetes balatoni nyaralásért. kövesse 
személyesen a döntőt a Művelődési Ház-
ban, vagy a UpC Magyarország kft. csa-
tornáján, a Gemini televízió élő közvetí-
tésében.

május 19. 10 óra – Művelődési Ház
 Nyugdíjas dalverseny.
jelentkezéseket a Vigadóba várjuk!

május 20. 15 óra – Művelődési Ház
 Monori „Bárosan” Klub 
indul a Monori „Bárosan” kLUB. straub 
Dezső és Ligeti Éva várja az érdeklődőket, 
különösen az „ezüst rókák” korosztályát! 
a népszerű dalok hallgatása mellett lehe-
tőség lesz éneklésre is! Első alkalommal a 
belépés ingyenes!

május 22. 18 óra – Vigadó díszterem
 Erdő Krisztina zongoraestje.

Fogorvosi központunk 
az Airport Hotel Budapest ****  

szállodában működik, ahol kellemes  
környezetben az egyszerű fogászati  

kezelésektől a legbonyolultabb  
szájsebészeti beavatkozásig 

minden felmerülő problémájára  
megoldást kínálunk. 

Fő profilunk a fogászati implantátumok 
beültetése és a fogszabályozás. 

Nyitási kedvezmény!
FOGFEHÉRÍTÉS  

KEDVEZMÉNYES ÁRON
Cím: Vecsés, 2220 Lőrinci út 130/a.
Tel: 06/29-55-72-55
Fax: 06/29-55-72-56
Rendelési időn kívül: 06/30-601-9022
web: www.dentiimplantclinic.hu
e-mail: info@dentiimplantclinic.hu
Skype: dentiimplantclinic

Rendelési idő  
hétfőtől péntekig 

reggel 9-től délután 5-ig.

 Kérjen időpontot 
elérhetőségeink valamelyikén! 

    Nyerje vissza egészséges 
mosolyát Ön is!

ajánlóA vigAdó májuSi prOgrAmjAi
 Műsoron népszerű klasszikusok, Bach, 
Mozart, schubert, Chopin, Csajkovszkij, 
Liszt és kodály művek. Vendégművész: 
kiss andrás – ének.

május 23. strázsa-hegy
 Orbán Nap, Strázsa-hegyi tekerő kavaró 
fesztivál.

május 29. 18 óra, Vigadó Díszterem
 A Forrás kórus tanévzáró koncertje.
 Belépő: 300 és 600 Ft (jegyek kizárólag 
a helyszínen válthatók meg).

május 30. 18 óra
 Hősök Napja a monori Világháborús em-
lékműveknél.

Június 6. – Vigadó Díszterem
 Vendégünk: Jókai Anna 
 Előadást tart a kossuth Díjas,Magyar 
Örökség Díjas, a Magyar köztársaság Ér-
demrend középkeresztjével és számos 
más díjjal és kitüntetéssel jutalmazott író 
és költőnő. Belépő: 1000 és 600 Ft

Információ, jegyrendelés:
a 06-29/413-212-es telefonszámon, vagy 
a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.
Honlap:  www.vigadokft.hu

a szterényi józsef szakközépisko-
la és szakiskola a 2009/2010. tanév-
ben felvételt hirdet érettségivel záró-
dó esti tagozatra, valamint érettségi 
utáni szakképzésben a következőkre: 
mecha tronikai műszerész; gazdasá-
gi informatikus; marketing és reklám-
ügyintéző.
 a 10. évfolyam utáni szakképzés 
keretében a következő szakmák ok-
tatását hirdeti meg az iskola: bútor-
asztalos; villanyszerelő; pincér; élelmi-
szer- és vegyiáru-eladó.
 jelentkezés a 06-29-413-822-es te-
lefonszámon, munkanapokon 8-tól 15 
óráig.

felhívás

Tabac 
Dohány, ajándék
• cigaretta, dohányok
• töltők, sodrók  
• cigarettahüvelyek, -papírok 
• szűrők széles választéka
Öngyújtók, cigarettatárcák 
gravírozását vállaljuk!
Monor, Deák F. u. 2.
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Folytatás az 1. oldalról
 a sport ma már önszerveződésre épü-
lő, civil tevékenységnek minősül, a magyar 
és az egyetemes kultúra része, az egész-
ségfejlesztés alapvető eszköze, a szabad-
idő eltöltésének hasznos módja. jelentős 
szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai 
nevelésében is.
 az önkormányzat alapvető érdeke, 
hogy a sport valamennyi társadalmilag 
hasznos funkciója érvényesüljön. alapel-
veinek meghatározásához a sportra vonat-
kozó feladatait rendeletben rögzítette az 
elmúlt évben. Ebben a rendeletben is vál-
lalta, hogy működteti és folyamatosan kar-
bantartja, lehetőségeihez mérten fejleszti a 
tulajdonában lévő testnevelési és sportlé-
tesítményeket, így a Városi sporttelepet, a 
Monor Városi Uszodát, valamint az iskolák 
és óvodák tornatermeit, tornaszobáit.
 a sporttelep működtetését az önkor-
mányzat a Monori sportegyesület részé-
re, a költségvetésében évente biztosított 
támogatás átadásával segíti. itt, a tenisz-, 
a kosárlabdapályák és a focipálya biztosít-
ja a szabadidősportot, az utánpótlás-neve-
lést, valamint a versenysportot. a 400 mé-
teres futópálya nagyon rossz állapotban 
van, atlétikai versenyek lebonyolítására al-
kalmatlan, pedig a város diákjai igen szép 
eredményeket érnek el különböző verse-
nyeken. a koncepció szerint középtávú cél 
a futópálya szintetikus, műanyag alapú ki-

alakítása. Ennek megvalósítása is csak pá-
lyázati pénzből lehetséges.
 komolyabb kérdést jelent a labdarúgás 
feltételeinek fejlesztése. több mint 250 lab-
darúgó használja a jelenlegi pályákat. a köz-
ponti, füves nagypálya minősége megfelelő, 
viszont az edzőpálya és a kisméretű edzőpá-
lya felújításra szorul. a kisméretű edzőpálya 
ideiglenes kialakítású, kezeletlen füvű, egye-
netlen talajú, komolyabb szintű edzés leve-
zetésére alkalmatlan. rövid távú célként jelö-
li meg a koncepció az edzőpályák felújítását, 
és emellett 4-5 kisméretű edzőpálya kialakí-
tását. Ennek megvalósítása azért is célszerű, 
mert az őszi és a tavaszi időszakban teher-
mentesítenék a zsúfolt tornacsarnokokat. 
Ezt is pályázat útján lehetne végrehajtani.
 Hosszú távú fejlesztési cél egy műfü-
ves labdarúgócsarnok megépítése. Ez a 
szabadidősport és az utánpótlás-nevelés 
céljait is szolgálná, de nem utolsó sorban 
profittermelő képessége lehet. Megfelelő 
pályázati lehetőség esetén érdemes elgon-
dolkodni egy küzdősport-csarnok kialakí-
tásán, hiszen magas színvonalon működik 
a birkózó, a taekwon-do és a karate szak-
osztály.
 a Monor Városi Uszoda infrastrukturá-
lis fejlesztéseinek középtávú célja a szabad-
idősport, illetve a rekreáció területére össz-
pontosít, amelyek megvalósulása további 
tömegeket vonzana az uszodába. ilyen a 
napozóterasz, a jacuzzi, a gőzfürdő és a 

szaunapark fejlesztése. Hosszútávon érde-
mes elgondolkozni egy kültéri medence el-
készítésén is. 
 az önkormányzat alapvető feladatkö-
rébe tartozik, hogy az iskolákon és az óvo-
dákon keresztül biztosítsa a testnevelés, 
valamint a diáksport működéséhez szük-
séges eszközrendszert. a koncepció rövid-
távú célként jelöli meg a sporttal kapcsola-
tos tevékenység minőségének felmérését, 
a sport és a fiatalok közötti kapcsolat érté-
kelését, mely alapján középtávú intézkedé-
si terv készülhet a fejlesztésre.
 a koncepció megállapítja, hogy Monor 
környezete, illetve sport infrastruktúrája 
hosszútávon is megfelelő lehetőséget kínál 
a városlakóknak a sportolásra. talán csak a 
propagandán kellene javítani.
 javaslatként fogalmazódik meg a kon-
cepcióban, hogy a sportegyesületen belül a 
különböző szakosztályok támogatását a je-
lenlegitől eltérő módon kellene elosztani. 
 a sportkoncepció összegezésképpen 
megállapítja, hogy az önkormányzat a sport 
területén liberális politikát folytat. igyek-
szik fejleszteni és rendelkezésre bocsátani 
az infrastruktúrát, de a szakmai irányításba, 
az utánpótlás-nevelésbe és a sportoktatás 
fejlesztési folyamatába nem avatkozik be. a 
városban folyó sporttevékenységet folya-
matosan értékeli, szükség esetén megbe-
szélést tart az érintett szervezetekkel.

Összeállította: Nagy Lajosné

Monor és Vidéke
TakarékszöVeTkezeT
közel 50 éVe sTabil alapokon!

Várjuk Önt  Monoron, Ecseren, Maglódon, Üllőn, Sülysápon, 
Mendén, Vasadon, Gyömrőn, Vecsésen, Nyáregyházán, 

Úriban és Budapesten a XVIII., XVI. és VI. kerületben
 www.monor.tksz.hu

1.)  Támogatást megelőlegező hitel: 
A pályázatokhoz kapcsolódó elnyert támogatások jelentős hányada 
utólag kerül kifizetésre. Ez a forrás a vállalkozások likviditásából gyak-
ran hiányzik, ezért ezeket az összegeket támogatást megelőlegező 
hitelként bocsátjuk ügyfeleink rendelkezésére. 

2.) előleg előfinanszírozás
A pályázatok támogatási szerződéseiben megítélt előleg előfinanszí-
rozását is vállaljuk. 

3.) saját erő finanszírozása: 
Sok esetben a pályázathoz szükséges mértékű önrésszel sem rendel-
kezik a vállalkozás, az önerő megteremtésére vagy annak kiegészíté-
sére beruházási hitelt tudunk ajánlani. 

4.) Áfa előfinanszírozás:  
Ha szükséges, akkor a beruházás megvalósítása során felmerülő Áfa 
összegét is előfinanszírozza a Monor és Vidéke Takarékszövetkezet. 
Ennek összege: maximum az Áfa-tartalom 70%-a.

Nálunk a pályázatokon résztvevő  
vállalkozások problémáira is van megoldás!

Nyitva: H-P 8.15–13.15-ig és 14.15–17.00-ig

Tavaszi akciók!
Dioptriás, polarizált és napszemüveglencsék 20 % kedvezménnyel,

fényre sötétedő lencsék  felületkezeléssel  
-1500.-/db árengedménnyel május 31-ig kaphatók!

Egészségpénztári és bankkártyás fizEtési lEhEtőség!
Szemüveg utalványok az Ön által kért összegben saját magá nak és szerettei részére.

• SZTK-vények beváltása 
• Női, férfi, gyermekszemüveg-keretek nagy választékban
• Szemüvegkészítés, - javítás azonnal, 10 perc alatt
• Hoya, Zeiss, Essilor márkájú szemüveglencsék 
•  Vékonyított, törhetetlen, felületkezelt, fényre sötétedő, bi  fokális 

multifokális és más egyéb speciális, számítógépes munkához 
hobbihoz való lencsék

•  Napszemüvegek, nagyítók, szemüveg kiegészítők, tokok, láncok stb.
• Kontaktlencse ápoló szerek forgalmazása

szemüvegkereTek 15%,  
Nyugdíjas és gyermek vásárlókNak  

20% eNgedméNNyel.  
A kedvezmények összevonhatók! (keret+lencse)

2200  MONOR , Balassi Bálint u. 1. I. em. 105.
tel. : 06 29/411-558,   06 30/9619-706
www.iriszoptik.hu  • ScIENNET termékpartner

irisz oPTika
A SZAKORVOSI RENDElőINTéZETBEN

IRISZ

OPTIKA

szolÍd környEzEt, alacsony árak – nézzEn bE, érdEmEs!
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új termék!

Bútorvilág-ház
Monor, Forrás u. 2–4. • A Forrás Áruház emeletén
Tel.: 06-29-614-030  •  Ny.: H-K-Cs-P: 830-1730  •  Sze: 800-1700  •  Szo.: 800-1200

Akciós árak 2009. június 30-ig,  
illetve a készlet erejéig!  

További üzleteink: Nagykáta: 06-29-441-305
                     Dunaharaszti: 06-24-461-203

39.990 Ft
TiFFANi

gArDrób

4  e l e m e s

58.990 Ft
SoFT

KoNyHA85.990 Ft
tomi

étkező

6 + 1

99.990 Ft
Aliz  3-2-1

ülőgArNiTúrA

á g ya z h ató

129.990 Ft
MüNCHeN 

étkező

149.990 Ft
PArol 3-2-1

ülőgArNiTúrA

tex t i l b ő r

71.990 Ft
MAxiM lux ii

SzeKréNySor44.990 Ft
MoNACo

gArDrob

1 6 0 c m

154.990 Ft

164.990 Ft109.990 Ft

A képek illusztrációk!
Az árak az áfát tartalmazzák és boltonként eltérhetnek!

82.990 Ft

74.990 Ft
DoMiNó

SzeKréNySor

3 2 0  c m
45.990 Ft

122.990 Ft
PArol (textilbőr)

SAroK

96.990 Ft
PArol (zsenilia)

SAroK

51.990 Ft
Bolek i.
KANAPé

59.990 Ft

37.990 Ft
jÁNzMiN
KANAPé

egykaros 47.990 Ft

ÁgyKereTeK éS ÁgybeTéTeK  
SzéleS vÁlASzTéKA! 

küzdősport

Battonyán hagyomány, hogy a helyi Ba-
rátság sE tavasszal megrendezi nyílt itF 
taekwon-do országos versenyét küzde-
lem kategóriában, melyen más küzdő-
sport képviselői is indulhattak. a febru-
ár 28-án megrendezett Barátság kupát a 
horvátországi „Colonel rosy team” csapa-
tának indulása nemzetközivé avatta.
 Eredmények: a serdülő fiúk kategóri-
ában Turjányi Kolos (-35 kg) ezüst, Hevesi 
Bence (45 kg) bronz, Lódi Levente (+60 kg) 
ezüst, az ifjúsági fiúk kategóriában Csipesz 
Sándor (-55 kg) ezüst, Bokros Tamás (+80 
kg) arany, az ifjúsági lány kategóriában 
Lódi Vivien (+60 kg) ezüst érmet szerzett.

mestervizsga Budapesten

Március 7–8-án tartották a kétnapos mes-
tervizsgát az i-V. dan fokozatokért Bu-
dapesten a központi edzőteremben, 
a vizsgáztató Harmat László Vii. danos 
nagymester volt. Mindig nagy büszkeség-
gel tölt el bennünket, ha tanítványaink el-
jutnak erre a szintre, és emellett sikeresen 
teljesítik a vizsgán kért elméleti és gyakor-
lati feladatokat.
 Ebben az évben Csipesz Sándor 16 éves 

tanítványuk magabiztosan, hibátlanul tel-
jesítette a vizsgafeladatokat, így szakosz-
tályuk ismét egy ifjú mesterrel gyarapo-
dott. Gratulálunk!

nemzetközi aranyeső

immár második alkalommal vettünk részt 
a kétnapos Vii. presov open nemzetkö-
zi nyílt taekwon-do versenyen március 
14–15-én. a tavalyi és az idei év EB felké-
szülési szakaszában megmérettetésnek, 
szintfelmérésnek is kitűnő állomás volt ez 
a verseny, hiszen Lengyelország, amely 
köztudottan Európa egyik legerősebb 
taekwon-dos nemzete, 14 klubbal képvi-
selte magát. a nevezők létszáma jóval sze-
rényebb volt a vártnál, de a résztvevők tu-
dására nem lehetett panaszunk, hiszen 
számos ukrán, valamint lengyel európa- 
és világbajnok is feltűnt a mezőnyben. E 
nemzetek versenyzői amúgy is a kemé-
nyebb vonalat képviselik, így sokszor pa-
rázs csatákban dőlt el a továbbjutás sorsa.
 a monori hatfős taekwon-dos csapa-
tunk összesen 6 arany, 7 ezüst, 1 bronz  
érmet gyűjtött be az erős mezőnyben. a 
verseny legeredményesebb ifjúsági lány 

A tAekwOn-dO SzAkOSztály 
elSő negyedéveS eredményei

versenyzője (két arany és két ezüst) Lódi 
Vivien, a legeredményesebb ifjúsági fiú 
versenyzője (három arany) Bokros Tamás 
lett. 
 Eredmények: a serdülő fiú kategóriá-
ban Korsós Ádám 2-1 gup formagyakorlat 
arany, az ifjúsági lány kategóriában Lódi Vi-
vien i. dan formagyakorlatban ezüst, küzde-
lemben (+60 kg) arany, erőtörés ben arany, 
speciáltecnikai törésben ezüst, míg Lukács 
Marianna 2-1 gup formagyakorlatban ezüst, 
küzdelemben (+60 kg) ezüst, erőtörésben 
ezüst érmet szerzett. az ifjúsági fiú kategó-
riában Bokros Tamás küzdelemben (+70 kg) 
arany, erőtörésben arany, speciáltecnikai tö-
résben arany, míg a felnőtt férfi kategóriá-
ban Rigó Pál ii. dan formagyakorlatban ezüst, 
küzdelemben (-71 kg) bronz érmet kapott.
 Gratulálunk minden versenyzőnknek a 
teljesítményéhez! 

Lódi István szakosztály elnök

Marianna Virágbolt
     Monor, Ady Endre utca 54.
Megnyitott Monor új virágboltja! A régi Baba bolt helyén !
Folyamatosan bővülő áruválasztékkal  
várja kedves vevőit.
•  cserepes virágok 350,- Ft-tól, 

•  vágottak már 100,- tól.

Vállaljuk koszorúk készítését, kiszállítással.
Ugyanitt Avon rendeléseket is felveszünk.
Nyitva: K–P: ½9–18  •  Szo–V: ½9–13
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         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

Bence hatodikos, árpád-házi mondát me-
sél az osztálynak, ez volt a feladata, és 
olyan remekül teszi, hogy még az erede-
ti szöveg „atyafias” stílusát is teljes termé-
szetességgel közvetíti. Egyszerűen nem 
tud nem törekedni arra, hogy a lehető leg-
jobb legyen. annyira jó történelemből is, 
nem tudja ötösnél alább adni soha, mint-
ha délutánonként nem birkózó edzésekre 
járna, hanem történelemből gyúrna. 
 Edzésen voltam látogatóban, épp a 
nagy sikerek után, és az újabb erőpróbák 
előtt. az „alumínium csarnokban”, a kos-
suth iskola tornatermében folyik a mun-
ka, csúnyácska létesítmény ez, de nagyon 
jó, hogy van, sok remek sportoló kezdte itt 
a pályafutását, birkózók és kosarasok egy-
aránt. Még Varga Pista bácsi idejéből isme-
rem a monori birkózók gyermek és serdü-
lő szakosztályát, egészen megható volt, 
hogy milyen szelíd ember az edző. Meg-
nyugtatóbb, békésebb, barátságosabb 
helyet keresve se lehetett volna találni fiú-
gyermekeinknek. 
 Ma már azonban lányok is birkóznak a 
csapatnál, kicsit furcsa, mert bizony fiú-
lány birkózás is folyik, és ugyanúgy hajta-
nak a felek a fogásért, a dobásért, mintha 
a szebbik nem történetében 
ennek éppúgy százezer éves 
hagyománya volna, mint a 
fiúknál. De persze a birkózás 
voltaképpen nem harc, noha 
küzdelem a javából. Ha látja 
valaki, hogy edzésen milyen 
békés arccal vágják egymást 
felváltva a szőnyeghez a partnerek, az azt 
is megérti, hogy a birkózás voltaképp az 
ősi testkultúra szép öröksége. Erő, techni-
ka, tudás és akarat. 
 De végre az eredményekről is le-
gyen szó! Márciusban volt diákolimpia 

Dabason és Gyöngyösön, Bajkai Ábel ne-
gyedik osztályos kossuthos a súlycso-
portjában 3. lett. (a kis Bajkai, ha látom 
a folyosón, nyakas legény, már kitűnik a 
többi közt, tartása lelki biztonságot su-
gároz, mennyire nagy érték ez gyerme-
keinknél, ha van, mennyire fájdalmas hi-
ány, ha nincs.)
 Balatoni Bence hatodikos, ugyancsak a 
kossuth iskolából, első lett. kanalas jános is 
nyerni tudott, aki először magát győzte le a 
birkózás kedvéért; ő a jászai iskolába jár.
 az edzés két csapatban folyt, egyik tár-
sasággal Somodi Krisztián foglalkozott, aki 
maga is itt tanult meg valaha birkózni, sok 
öröme volt benne, most hát jó szívvel adja 
tovább, amit tud, a szelíd Varga pista bácsi 
vonalat képviseli. Felesége babakocsiban 
egy kicsivel, egy másikkal meg várandó-
san épp látogatóban volt. De persze nem 
egyedül, a padon szülők. Bajkai apuka ön-
kéntes segédedző, egyáltalán az egész 
hangulat bensőséges, családias. noha csa-
pódnak a vállak, feszülnek az izmok, zu-
hannak a testek és mégis. 
 a terem másik felében azonban más 
a hang, a hétvégi kötöttfogású verseny-
re készülőket a szakosztály vezetőedzője, 

Komáromi Tibor irányítja. a 
háromszoros világbajnok és 
olimpiai ezüstérmes nagy 
bajnok, aki egy éve dolgo-
zik a monori fiatalokkal, ke-
mény, szigorú, határozott. 
Minden megjegyzésében 
ott a feszültség, hogy a győ-

zelem a tét. „a forgatásnál a lábfejnek lent 
kell lennie, mert különben nincs semmi 
esélyed uralni a menekülni próbáló ellen-
felet!”      
 aztán jön a hétvége, és Balatoni Ben-
ce kaposváron a kötöttfogásban máso-

dik lett. Tőzsér János a kossuthból pedig 
negyedik. 
 Voltak persze a versenyeken indu-
ló monori srácok, akik birkóztak ugyan, de 
nem értek el jó helyezéseket. nélkülük azon-
ban egy edzést sem lehetne megtartani, s az 
edzés nekik éppúgy felkészítés az igazi em-
beri feladatokra, mint bajnok társaiké. 
 a legfrissebb hír, a hétvégén Balato-
ni Bence külön engedéllyel elindult a ser-
dülők között szabadfogásban egy orszá-
gos ranglista versenyen, nála idősebb fiúk 
között, mely azt döntötte el, kik vehetnek 
majd részt ősszel az országos bajnoksá-
gon, s Bence ezt a versenyt is megnyerte. 
(igaz, nem éri be a heti négy monori edzés-
sel. Hétfőnként bejár pestre, a Fradi szak-
osztályába. tavaly egyike volt a város jó ta-
nuló, jó sportoló díj kitüntetettjeinek.)  
 Ma, amikor jövök a hírt pontosítani, 
épp fociznak az edzés előtt, apák és fiúk 
rúgják a labdát a leterített, az egész csar-
nokot beborító szőnyegen, sok a játékos, 
sok a néző, jó hely ez itt, jó lehet idetar-
tozni, idejárni. 

Takács Géza              

küzdősportkiS mOnOri BirkózóBAjnOkOk
Balatoni Bencét, a kis bajnokok egyikét, akiről, ahogy telnek a hetek, 
egyre gyarapodik az elmesélnivaló friss sportsiker, történelemórán 
mutatnám be először, hiszen én mégis onnan ismerem 
legjobban; csípődobásának megítélésében kontár vagyok.

Balról jobbra Komáromi Tibor, Somodi Kriszti-
án edzők, továbbá Kanalas János, Bajkai Ábel 
és Balatoni Bence versenyzők

„Sok a játékos, sok 
a néző, jó hely ez 
itt, jó lehet idetar-

tozni, idejárni.”
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AKCIÓS hét  
május 11–16-ig

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

Kutya, macska, 
rágcsáló, papagáj, 
tavi- és akváriumi 

hal, valamint 
galambeledelek
és felszerelések

szakáruháza. 

Nyitva tartás 
a nyári időszámítás 

ideje alatt:
hétfő–péntek: 730–1900 

szombat: 730–1400  

vasárnap: zárva PRÉMIUM KUTYAELEDELEK SZÉLES VÁLASZTÉKA EGY HELYEN!

Monor, Ady Endre út 47-49.

MEMO HOBBI ÁllAtElEdEl
éS fElSzErEléS SzAKüzlEt

Szeretettel várjuk vásárlóinkat a 3. alka-
lommal megrendezésre kerülő Vásárlók hetére!  

Egész héten mindenre kiterjedő akciókkal,   
valamint minden 2000 Ft értékű vásárlás mellé  
tombolával kedveskedünk partnereinknek.

A hét záróeseményeként  
május 16-án, szombaton 14 órakor tartjuk  

a tombolasorsolást, sok-sok nyereménnyel. 
Fődíj: digitális fényképezőgép!

MINDIG ÖNÖKÉRT!

április 4-én kecskeméten rendez-
ték meg a Hírős kupát. Eredményeink: 
Bacskai attila  50 m gyors 7. hely, 100 
m mell 4. hely, séllei Gergő 50 m hát 2. 
hely, 100 m gyors 2. hely.

hírős kupa

Úszás

2009. március 22-én a monori uszoda 
adott otthont a pest megyei csapatbaj-
nokság harmadik fordulójának. közel 
300 gyerek és öt pest megyei csapat (Vác, 
százhalombatta, Érd,  kistarcsa, Monor) 
részvételével zajló versenyen a monori 
csapat 16 fővel vett részt.
 Úszóink nagyon derekasan helytálltak, 
szép eredmények és egyéni csúcsok szü-
lettek. Egyesületünk összesen 29 érmet 
szerzet (14 arany, 4 ezüst és 11 bronz).
 Eredményeink: Bokros Blanka 50 m 
hát, 100 m mell és 100 m vegyes 1. hely, 
kovács Eszter 100 m mell 8. hely, Botka 
anita 50 m hát 1. hely, 100 m mell és 100 
m vegyes 3. hely, Botka Dóra 50 m hát 
3. hely, 100 m mell és 100 m vegyes 1. 
hely, Varga Bernadett 100 m mell 4. hely, 
Verebély sára 50 m mell 2. hely, Városi Bri-
gitta 50 m mell és 200 m vegyes 1. hely, 
Bacskai Csilla 200 m pille és 100 m mell 
3. hely, ponyi patrik 50 m mell 1. hely, 100 
m gyors 6. hely, Fenyvesi roland 100 m 
gyors 3. hely, kovács patrik 100 m gyors 
és 100 m hát 3. hely, Bacskai attila 100 m 
gyors és 100 m hát 1. hely, Bokros Belián 
100 m pille 3. hely, 100 m hát 6. hely, Leé 
ádám tamás 100 m pille és 100 m hát 1. 

hely, ponyi péter, 100 m mell 2. hely, 200 
m pille 6. hely, séllei Gergő 100 m mell 2. 
hely, 200 m pille 1. hely.
 a 4x50 m 1997–1998-ban született lány 
vegyes váltó a 2. helyezett lett (Botka ani-
ta, Városi Brigitta, Bokros Blanka, Botka 
Dóra). a 4x50m 1997–1998-ban szüle-
tett fiú vegyes váltó a 3. helyen végzett 
(Bacskai attila, Leé ádám, Bokros Belián, 
kovács patrik). a 4x50m 1995–1996-ban 
született fiú gyorsváltó a 3. helyet sze-
rezte meg (ponyi péter, Bokros Belián, 
Bacskai attila, séllei Gergő).

MSE Úszószakosztály

peSt megyei cSApAtBAjnOkSág 
A mOnOri uSzOdáBAn április 8-án, Dunaújvárosban a hazai ifi 

és korosztályos seregszemlének is beil-
lő háromnapos arany Üst nemzetközi 
Úszóversen a német, cseh, szerb és szlo-
vák úszóklubokon kívül és a magyar úszó 

„fellegvárak” mellett (ksC, jövő sC, BVsC) 
a Monor sE úszószakosztály két korosz-
tályos versenyzője is rendelkezett a rész-
vételhez szükséges szintidővel. Verseny-
zőink a délelőtti előfutamokban úszott 
jó eredményeiket közel 4 másodperc-
cel még felül tudták múlni a döntőkben, 
így összesítésben remek teljesítmény-
nyel a 95-ös születésűek mezőnyében 
séllei Gergő 200 méteres gyorsúszásban 
a 3. helyet szerezte meg, míg ponyi péter 
200 méteres mellúszásban a korosztály 
(1996)  legjobb idejével a nagyok mező-
nyében is az 5. helyen végzett.

Nemzetközi megmérettetés

a komjádi sportuszodában, április 11-
én megrendezett, 3 fordulóból álló 
Budapest kupa úszóverseny-sorozat 2. 
fordulóján a Dunaújvárosból hazaér-
kező 2 úszónk tovább folytatta  siker-
sorozatát. Eredményeik: ponyi péter 
(1996) 50 m mell 1. hely, 800 m gyors 
3. hely, séllei Gergő 50 m mell 2. hely, 
800 m gyors 1. hely.

budapest kupa
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Foci

edzőmérkőzés az Ftc-vel

a 98-as korosztályban listavezető csapatunk 
a FtC-vel játszott edzőmérkőzést. Monor 
sE–FtC 5-7 (2-2, 1-1, 2-4)
 Monor sE: Balogh Péter, Bekker Zoltán - 
Kaszanyi Erik, Sziklási Gergely, Erdélyi Botond, 
Cselovszki Ádám, Kovács Richárd - Hegedűs 
Botond, Sárai Zoltán, Vas Vencel, Zsíros Mar-
cell, Kiss Dávid, Szabó Erik, Kaszab Bence.
 sok helyzetet kihagytunk, próbáltunk al-
kalmazkodni a pályamérethez. Egy alkalom-
mal vezetést is megszereztük, de több lehe-
tőséggel nem tudtunk élni, az ellenfél sorra 
kihasználta a hibákat, így a vége 7-5 lett az 
FtC javára.

legyőztük vecsést

nBii U13 közép „C” csoport: Monor–Vecsés 
2-1 (1-1). Monor: Balogh (Bekker 35. perc)–Ka-
sza  nyi, Szik lási, Cselovszki, Erdélyi–Kovács, Vas, 
Sárai, Tóth–Kaszab, Szabó (Hegedűs 67. perc).
 a 26. fordulóból előrehozott mérkőzé-
sen rengeteg kimaradt lehetőségünk volt. 
Mezőnyben egyértelműen fölényben vol-
tunk és a hátsó alakzat is jól zárt. néha csap-
kodó volt játékunk, de már közel sem annyi-
ra rossz, mint az elmúlt hetekben. reméljük, 
a tavaszi fáradság elmúlik, és a jobbik arcát 

mutatja a csapat az elkövetkező hetekben, 
hónapokban. kell a koncentráltság, hiszen 
rangadók előtt állunk, és szeretnénk meg-
őrizni vezető helyünket.

továbbra is veretlenül!

az U9-es gárdánk Úriban játszott két mér-
kőzést. Eredményeink: Úri–Monor sE 0-5, 
Vecsés–Monor sE 0-4. Monor sE: Palkovics 
Ákos, Szabó Kevin, Murárik Máté, Ferenczi 
László, Zöldi Meliton, Viktor Viktor, Földi Ro-
land, Csizmadia Sándor (1 gól), Murárik Máté, 
Gábor Csaba (2 gól), Tálas Mátyás, Haragos 
Viktor (2 gól), Bokros Szilárd (4 gól). Csapa-
tunk jól „muzsikált”, de az előforduló hibá-
kat majd az edzéseken gyakorolva ki kell 
javítani! köszönet a szülőknek a hathatós 
segítséget!

Az u11-es csapat is diadalmaskodott

U11: Monor sE–Maglód tC 4-3. Monor sE: 
Bekker Zoltán, Fábián Dániel (1 gól), Demeter 
Alex, Németh Balázs (2 gól), Kiss Tamás, Zákó 
Péter, Kelemen Tamás, Vincze Levente, Varga 
István (1 gól), Pálfai Roland, Marton Bence, 
Bunta Bence, Bába Benjamin. 
 Maglód fiataljaival mérkőztünk, akiket 
ősszel hazai pályán legyőztünk. Most is jól 

AHány győzelem, Annyi vereSég kezdtük a mérkőzést, a félidőben már 3-0-
ra vezettünk. a folytatásban aztán rengeteg 
helyzetet kialakítottunk, melyek sorra kima-
radtak, míg a maglódiak kihasználva a védel-
mi megingásainkat, háromszor is betaláltak.

Az u19-nek nem megy idén!

nBiii 21. forduló: algyő sk–Monor sE 2-1 (2-1). 
Győzelmi reményekkel lépett pályára csa-
patunk, hiszen a tabellán az utolsó előt-
ti helyen álló algyő otthonába látogattak a 
fiúk. a mérkőzésen rengeteg helyzetet dol-
gozott ki U19-es társulatunk, mégis a félidő 
hajrájában a hazaiak 6 perc alatt kétgólos 
előnyt szereztek, amit még a fordulás előtt 
Micsu csökkentett. a térfélcserét követő-
en mindent megtettek a fiatalok, edzőnk is 
friss támadókat küldött a pályára, ám újabb 
gól nem született, így nagy meglepetésre 
vereséggel ért véget a találkozó.

kikapott az u16-is

U16: algyő sk - Monor sE 2-1 (1-0). a találko-
zót a hazaiak kezdték jobban, és a 10. perc-
ben gólt rúgtak. Ez nem zavarta meg csa-
patunkat, amely közel állt az egyenlítéshez, 
de a helyzetek sorra kimaradtak. a fordulás 
után jött is az átszervezés, majd pedig na-
gyon gyorsan az újabb hazai gól. Ezután is 
támadásban maradt gárdánk, de már csak a 
szépítésre futotta erejéből.  

2009. szeptemberében a következő szakmákkal indítjuk képzéseinket:
Alapfokú:  • Irodai asszisztens (felhasználói szintű számítógép
 és ügyviteli ismeretek),
 • Számítógép-szerelő (-karbantartó). 
Középfokú: • Informatikai rendszergazda.
Felsőfokú: • Médiatechnológus asszisztens
 (a fotó, a videó és a hang világának tudománya).

Szükséges iskolai végzettség: alapfok: 10. (az ’98/99-es tanév előtt 
végzetteknek 8.) évfolyam elvégzése; közép és felsőfok: érettségi.
Költség: 25 000 Ft beiratkozási díj, amely tartalmazza az egészségügyi vagy 
pályaalkalmassági vizsgálat díját, a pendrive-ot, 1-2 tankönyvet, jegyzetet.

Érdeklődni lehet: Nagy Gábornál: 06-70-933-6302,  
                          illetve Hajdu Ákosnál: 06-70-933-6312

Beiratkozás személyesen: 2009. június 23–24-én 9-től 19 óráig 
a József Attila Gimnáziumban.

TANULJ, hogy TUdJ váLTozTATNi!

A Mihály dénes Szakképző iskola tandíjmentes
szakképzéseket indít a monori József Attila gimnáziumban
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Vas-Szerelvény Bolt
2200 Monor, Mátyás király utca 15.

Tel./fax: 06-29/412-763, 06-29/413-300 

e-mail: szantho@monornet.hu

Ajánlatunk
minden, ami víz-, gáz-, és 

központifűtés szereléssel kapcsolatos, valamint:

A fenti termékek műszaki adatai és árai miatt 

keresse fel üzletünket!

A rossz minőség emléke sokkal tovább él, 

mint az alacsony ár miatt szerzett rövidke öröm!

–  elektromos kéziszerszámok barkács és ipari  

felhasználásra
–  húzott és hengerelt vasáruk széles választékban

–  metrikus és menetes csavarok teljes körű kínálata

– kerti szerszámok nagy választékban

Nedves, salétromos 
falak utólagos 

szigetelése 
lemeztechnikával.    
3 BOKI BT.  
Tel : 06-30/9244-416,
 30/5688-714, 
 06-29/412-987

kosárAlApSzAkASzBAjnOk A mOnOr Se
kosárlabda, női bajnokság, alapszakasz 
záró forduló: százhalombatta ksE–Monor 
sE 19-45 (2-4, 11-11, 2-13, 4-17). Monor sE: 
Rácz (8), Kovács (8), Németh (15), Mészáros 
(7), Kocsis (5). Csere: kaári, Balku zsoltné 
(2), Magócsiné. kosárszegény mérkőzésen 
nyert és alapszakaszbajnok lett a Monor, 
amely az elődöntőben a százhalombattá-
val játszik, ha a Gyöngyöst ki nem zárják!
 női felnőtt kosárlabda-bajnokság, 12. 
forduló (elhalasztott mérkőzés): Monor 
jaG– Gyöngyös si 37-63 (13-13, 3-18, 11-
17, 10-15). remekül kezdte nBi/B-s felnőtt 

ellenfele ellen a mérkőzést a monori csa-
pat, amely a 7. percben 11-2-re vezetett 
Lovas Evelin három triplája után. innen állt 
talpra az átlagosan egy fejjel magasabb 
rivális, és a negyed végére egyenlített 13-
13-ra. Fordulás után egész pályás letáma-
dásra tért át a látogató, ez megzavarta a 
fiatal lányainkat és így a nagyszünetre 16-
31-re alakult az eredmény. Ezután Kovács 
Dóri remekelt és csapat is helyt állt, mi-
vel ezt a periódust mindössze 11 ponttal 
nyerte meg a tabella 2. helyén álló Heves 
megyei társaság. 

Foci15 perc után eldőlt A mérkőzéS
Monor sE–Maglód 13-1 (7-0, 3-1, 3-0). női 
csapatunk már 15 perc játék után eldön-
tötte a találkozót, lányok nem ismertek el-
veszett labdát. remek akciókat vezetve 
ütötték ki ellenfelüket. a Maglód az egész 
mérkőzés során szinte ki sem tudta hozni a 
labdát saját térfeléről. a 90 perces gálaelő-
adás remek vasárnapi program volt a kilá-
togató monori nézőknek, a gólkülönbség 
a 13-1 ellenére a vendégekre nézve volt hí-
zelgő. Gratulálunk női a csapatnak, akik az 
egész mérkőzést végighajtották! 

nBiii alföld csoport, 21.forduló: Monor 
sE–algyő 0-6 (0-2). az ajándék tizen-
egyest és a két kiállítást nem tudta elvi-
selni csapatunk!
 22. forduló: kiskunfélegyhá-
zi Htk–Monor sE 1-2 (0-1). Monor sE: 
Gilan–Kinder, Csáki, Kajli (Albert D. 84.), 
Farkas–Csikós, Bán, Fehér (Maka 64.), 
Csőke–Bokros, Simon (Michel 80.)
 Végig nagy fölényben játszva na-
gyobb arányban is nyerhetett volna csa-
patunk a kiesési rangadón.
 Májusi mérkőzések: 9-én 17 órakor 
Gyula–Monor, 16-án 17 órakor Monor sE–
Hódmezővásárhely, 23-án 17 órakor Érd–
Monor sE, 30-án 17 órakor Monor sE– 
orosháza.

félegyházáN javítottuNk
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köszönetet mondunk
mindazoknak, akik 

Nagy Dezsőné, született Kátay Irén 
temetésén részt vettek, sírjára

virágot helyeztek és fájdalmunkban 
osztoztak.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik testvérünket, 

Viztéz Györgyöt
utolsó útjára elkísérték, sírjára

virágot helyeztek el.
A gyászoló család

köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett édesanyánk

Szalai Ferencné
temetésén részt vettek,

és sírjára virágot helyeztek el.
A gyászoló család

köszöNetNyilváNítás

2009. május 16., sportpálya
kiemelt műsor:
10.00: megnyitó 
10.15:  Dudó bohóc műsora
11.30:  Nagy tamás – NOX műsora
15.00: Alma együttes műsora
 Folyamatos események 10-16 
óráig: sportversenyek, sport szakosz-
tályok bemutatói, légvárak, csúsz-
dák, ugrálóvárak, ügyességi versenyek, 
kézműves foglalkozások, városnéző 
kisvonat.

 városi gyermek- és sportNap

Turzainé Mészáros Ilona, Zsíros István
Soós Józsefné, szül. Kenyeres Mária

Földi Károlyné, szül. Tóth Márta

moNoroN huNytak el

eladó vagy értékegyeztetéssel kisebb  
Monori vagy Monor környéki ingatlan-
ra (akár vállalkozással) cserélhető Buda-
pesten, a XVi. kerületben kiemelt öve-
zetben 330 nöl-ös telken két épületből 
álló ingatlan. Egy szinteltolásos csalá-
di ház, mely 250 nm hasznos terüle-
tén 4 nagy hálószoba, nappali, étke-
ző, konyha és 3 fürdőszoba, 4 WC van 
kialakítva, továbbá egy vállalkozás-
ra alkalmas 200 négyzetméteres kü-
lönálló épület, mely 2 szintjén 2 és fél 
szoba, teakonyha, fürdő, WC és egy 80 
nm-es tornaterem öltözővel található.  
tel.: 06-70-206-1968 (egész nap).

társasházkezelést vállalunk állami tár-
sasházkezelői szakképzettséggel, gya-
korlattal. koVi-szoLG Bt. tel.: 06-20-913-
2944, fax: 06-29-416-944, E-mail:
karacsondierzsebet@monornet.hu

monoron a katalin csárda bérelhető 
rendezvények, baráti társaságok részé-
re, kiszolgálással vagy anélkül. szilvesz-
teri rendezvényre is! tel.: 06-30-535-5375

apróhirdetés
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! 
alumínium, műanyag redőnyök, napel-
lenző, reluxa, szalagfüggöny, mobil,- fix 
szúnyogháló és szúnyogháló ajtók. Új-
donságok. azonnali felmérés, árajánlat-
készítés! 29 éves tapasztalat, garancia, 
5% kedvezmény! tel.: 06-30-401-1029.

yamaha jog robogó, rendkívül megkí-
mélt állapotban eladó. irányár: 79 000 Ft. 
tel.: 06-30-233-7243.

Riasztók, megfigyelőrendszerek telepí-
tése, karbantartása. tel.: 06-30-99-27-367

pedikűr, manikűr, műköröm. Hívásra 
házhoz megyek. tel.: 06-30-466-66-08.

eladó egy két ló szállítására alkalmas, 
Böckmann gyártmányú lószállító. keve-
set használt, jó műszaki állapotban, le-
járt műszaki vizsgával, Monoron. irányár: 
650 ezer forint. tel.: 06-30-467-7216

Német, francia, angol nyelvből korre-
petálást vállalok: 06-30-577-0677
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issn: 1216-8106

kiadó: 
Főszerkesztő: Szekerka János
Felelős kiadó: Papp János ügyvezető
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 nyomdaipari kft. (1211 Budapest, 
Központi út 69–71.). • A nyomtatásért felel a nyomda 
ügyvezető igazgatója.  készült 6300 példányban.
terjesztés: Magyar posta zrt., Monor város vala-
mennyi belterületi címhelyén. 
az újságban megjelent hirdetések tartalmáért fele-
lősséget nem vállalunk. kéziratot nem őrzünk meg 
és nem küldünk vissza.

impresszum
Nettó hirdetési áraink 2009-ben
méret Színes Fekete-fehér
1/1 oldal 76 000 Ft 54 000 Ft
1/2 oldal   44 000 Ft 32 000 Ft
1/4 oldal 27 500 Ft 18 000 Ft
1/8 oldal 15 000 Ft 10 000 Ft
1/16 oldal 9 000 Ft 6 000 Ft
apróhirdetés  50 Ft/szó

hirdetésfelvétel: 
a szerkesztőség elérhetőségein Szekerka 
János szerkesztőnél. 
tel.: 06-30-467-7216, fax: 06-29-410-767, 
e-mail: szekerka.janos@monornet.hu 
Hirdetések leadása minden hónap 20-ig.

hirdesseN a strázsábaN!
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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 
Ticket Restaurant és Sodexho  

étkezési utalványokat elfogadunk!
Konyhák, éttermek részére 

kiszállítást vállalunk: 06-29-412046

            Akciós árak május 11-től 23-ig,   a készlet erejéig érvényesek!

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba 
tengeri és édesvízi halak 
tengeri különlegességek 

borjú • szürke marha • marha • sertés 
bárány • mangalica • vadhúsok • strucc 

 panírozott termékek • hasábburgonyák  
fagyasztott zöldségek • gomba 

gyümölcsök • tésztafélék • levesbetét  
húskészítmények • füstöltek

vecsési savanyúságok

Egyéb forgalmazott  
termékek:

gyf. = gyorsfagyasztott

Erdélyi szalonna890,-
Ft/kg

Darált sertéshús590,-
Ft/kg

Sertés tarja

890,-
Ft/kg

Sertéscomb

890,-
Ft/kg

Bőrös császár

 590,-
Ft/kg

Csirkemell f lé

990,-
Ft/kg

Marha apróhús
690,-

Ft/kg

Pecsenyekacsa (gyf.)390,-
Ft/kg

Extra pacal

790,-
Ft/kg

Asztalfoglalás: 06-29-413-602

Monor, Ceglédi út 66. 
(A 4-es főút 37. kilométerénél)

Nyári nyitva tartás: 
H–Szo: 11-től 22 óráig, V: 12–21 óráig 

Korlátlan ételfogyasztás 
hétközben: (hétfőtől péntekig) 

30 féle étel közül választhat

40 fős kerthelyiség

990 Ft

1990 Ft,

Korlátlan  
étel- és italfogyasztás 
hétvégén: (szombat, vasárnap) 

amely tartalmazza a korlátlan 
sör- és borfogyasztást is!

50 féle étel és ital közül választhat


