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Visszatekintés

Ki és hogyaN látja  
MoNor elMúlt 100 évét?
nagy sikerrel zajlott a Vigadóban a hat 
előadásból álló helytörténeti sorozat, 
melyen az érdeklődők megismerkedhet
tek városunk történetével, a reformátu
sok, katolikusok, evangélikusok monori 
múltjával, a monori oktatás történetével, 
és felelevenítettük a monori emlékhelye
ket és a hozzájuk kapcsolódó eseménye
ket. kiváló előadóinknak – Kiss Attila, Gu-
lyás László, Selmeczi Lajos, Dr. Csáki Tibor, 
Marunák Ferenc és Vásárhelyi Géza – ez
úton is köszönjük munkájukat. 
 a sorozat rávilágított arra, hogy váro
sunk polgárai, gyerekek, felnőttek, idő
sek; nagyon sokan érdeklődnek települé
sünk múltja iránt.
 ahogy azt a Monor helytörténetével 
foglalkozók említik: a 1920. század fordu
lóján vált a faluból várossá Monor. Ebben 
az időben épült a belváros, s a Vigadó is 
pontosan 2009ben ünnepli 100. születés
napját.
 Ez az aktualitás és az itt lakók érdeklő
dése adta az ötletet, a „közös nevező” si
keres kiállítássorozat szervezőinek (Viga

dó nonprofit kft., Monori strázsa újság,  
Gemini tv) hogy bemutassák városunk el
múlt száz évét. 
 Ehhez hívtuk és vártuk a helytörténeti 
kutatásokat végző, a téma iránt érdeklődő 
civil szervezeteket és történelmi egyháza
kat, amelyek elfogadták meghívásunkat, 
így október 3án 10 órakor a Művelődési 
Házban közösen megrendezzük a „Monor 
elmúlt 100 éve” című kiállításunkat. a ren
dezvény az egész napos szüreti sokada
lom program része lesz.
 a kiállításon a Monori Gazdakör, 
a Monor környéki strázsa Borrend, a 
Monori Borút Egyesület, a Monori Hely
történeti kör és közművelődési Egyesület, 
a Monorért Baráti kör, a strázsák néptánc 
Egyesület, valamint a történelmi egyhá
zak tablókon mutatják be, hogyan látták 
és élték meg a település elmúlt száz évét.
 a kiállításmegnyitót követően, októ
ber  5én és 7én délután a kiállítók hely
történeti előadásokat tartanak. az elő
adások szünetében Kugel György gazdag 
fényképanyagából diavetítést, a Gemini 

a mi önkormányzatunk is azzal az elha
tározással kezdte működését, hogy ott
honosabbá, kellemesebbé szeretné tenni 
lakhelyünket.
 az integrált Városfejlesztési stratégia 
tervében eredetileg az egész Főtér átépíté

se szerepelt, de az EUs pályázatot Monor 
nem nyerte meg. Ezért most egy kisebb 
volumenű beruházás valósul meg, saját 
erőből – kedvezményes kamatozású, álla
mi támogatású bankhitel segítségével. 
 Folytatás a 6 . oldalon

Öröm és üröm„reNdszerváltozás” a FőtéreN
Hazánk egyre több városában irigykedhettünk az utóbbi időben, 
hogy milyen szép, hangulatos főterük, sétálóutcájuk van.

tv elmúlt tíz évben készített anyagaiból 
pedig filmvetítést  tervezünk, természete
sen Monorról. a megnyitóra és az előadá
sokra már most hívjuk önöket!
 a tablók és a függesztő rendszer készít
tetését a Vigadó nonprofit kft. vállalja. a 
kivitelezésben segítségünkre lesz Ivánszki 
Zoltán képkeretező és az Expert Tóth Kft. 
amennyiben terveink megvalósulnak, a 
Művelődési központ színházterme egy 
színvonalas állandó kiállítással gazdagodik.
 amennyiben ön is szeretne kiállítá
sunkhoz anyagot (kizárólag képanyag) 
felajánlani, szívesen fogadjuk a Vigadó
ban június 30ig! 

Hanzelik Andrea 

az evangélikus templomot hetven éve, 
1939. június 18án dr. Raffay Sándor kerüle
ti püspök szentelte fel. a monori lakosok, 
több ezren lévén, nem fértek be a temp
lomba, s így a ma már Luther nevét viselő 
téren ünnepelték a község új épületét.
 Részletek a 12 . oldalon

Hit

ÜNNepelNeK az 
evaNgéliKusoK

polgárőrgyűlés 
Monoron

Markos György, az 
Országos Polgárőr 
Szövetség alelnöke 
tartott előadást
a Művelődési 
Házban.
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a bölcs kamasz

Garai Tamás 
olyan ember, akit 
életformája,
szavai, vagy
művei alapján
sem lehet
megismerni
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testületrészletesebb tájéKoztató
A május 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről nem készült tv-
felvétel, ezért egy kicsit bővebben tájékoztatjuk olvasóinkat a döntésekről. 
A felvétel elmaradásának oka: azon a hétvégén zajlott a Pest megyei 
„Ki mit tud? döntője, amelyet élő adásban közvetített a Gemini Tv, 
így a felszerelésüket már előre be kellett építeni a helyszínen.

Monori Strázsa 

2009. június 2.
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Monor Városi Önkormányzat képvi
selőtestülete következő soros ülését 
2009. június 11én, csütörtökön, 14 órai 
kezdettel tartja, melynek tervezett na
pirendi pontjai a következők:
1.) interpellációk
2.) általános iskolák heti óraszámának 
és álláskeretének meghatározása.
3.) pályázat kiírása a „Monor város jó ta
nulója – jó sportolója” cím elnyerésére.
4.) augusztus 20i ünnepség előkészí
tése.
5.) Önkormányzati közalapítványok 
(segítő támogató közalapítvány, 
Monor és környéke Mentés Ügyéért 
közalapítvány, Monor és környéke köz
biztonságáért közalapítvány) kuratóri
umainak beszámolója [a 2006. évi LXV. 
törvény 1. § (2.) bek. e) pontja alapján]
6.) Belvíz és csapadékvízelvezetés 
kérdései.
7.) Lakás és egyéb ingatlanügyek.
8.) javaslat a képviselőtestület 2009. ii. 
félévi munkatervének jóváhagyására.
9.) polgármesteri jelentés a két ülés kö
zötti fontosabb eseményekről és intéz
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról.

NapireNdi poNtok júNiusbaN

sajnos, nem tudtak még olyan megoldást 
találni, ami ezt a zajhatást megszüntetné. 
Mindenesetre a közút kezelőjének írásban 
továbbítják a lakossági panaszt. a zajvédő fal 
és a pósa Lajos utca közötti terület a MáV tu
lajdonában áll. szintén levélben fogják meg
keresni a MáVot, hogy zárják le ezt a részt.

Módosított költségvetés

Módosították az önkormányzat 2009. évi 
költségvetési rendeletét. a pénzügyi Bi
zottság előzetesen megtárgyalta az elő
terjesztést, melynek során a könyvvizsgá
ló elmondta, hogy a rendeletmódosítás 
részletes, áttekintő. különböző összete
vők alapján a gazdálkodási végösszeg több 
mint 4 milliárd forintra növekedett. Felhív
ja azonban a figyelmet, hogy a számok va
gyonfelélést mutatnak, hiszen kénytelen az 
önkormányzat működési célokra fordítani 
a felhalmozási célú bevételeket, mivel ke
vesebb az állami finanszírozás.

bérleti díjak, élelmezés

az önkormányzat tulajdonában álló laká
sok és helyiségek bérletére, cseréjére, vala
mint elidegenítésére vonatkozó szabályok
ról szóló 15/1996. (Vii. 11.) számú rendeletet 
is módosította a képviselőtestület. a lak
béreket megemelte az inflációs rátával. En
nek alapján az 1. számú táblázatban szerep
lő összegeket kell július 1jétől fizetniük az 
önkormányzati lakást bérlőknek.
 az élelmezési nyersanyagnormákról és 
térítési díjakról szóló 3/2008. (iii. 01.) szá
mú rendelet is módosításra került, amely 
szintén július 1jétől lép hatályba. a nyers
anyagnormák korcsoportonként kerültek 
megállapításra a 2. számú táblázat szerint. 
a táblázatokban felsorolt árak az áfa össze
gét és a rezsiköltséget nem tartalmazzák!

vita a parkolási díjakról

Bár már többször tárgyalta a képviselőtes
tület – és a bizottságok is – a parkolás rend
jéről szóló rendelettervezetet, még most is 
vita alakult ki, és módosító javaslat is elhang
zott. pogácsás tibor polgármester tájékoz
tatta a képviselőket, hogy a piaci árusok egy 
aláírásgyűjtő ívet és egy levelet adtak be a 
képviselőtestület címére. Ebben felhábo
rodásukat fejezik ki a parkolás fizetőssé té
tele miatt. azt kérik, hogy nekik ingyen biz
tosítson az önkormányzat parkolóhelyet, ha 
nem a parkolóban, akkor a környéken.

 Volt olyan képviselői vélemény, hogy a 
parkolási díjak bevezetése nem fogja meg
oldani a jelenlegi problémát, mi szerint 
nincs elegendő parkolóhely. Megoldás le
hetne viszont, ha 30 percig ingyen parkol
hatnának, vagy újabb parkolóhelyeket lé
tesítene az önkormányzat a piac környékén 

– az árkok lefedésével.
 többek szerint valamilyen módon meg
oldást kell találni arra az áldatlan állapotra, 
ami a Főtéren kialakult. a parkolási rende
letnek egyféle forgalomszabályozási szere
pe van. az önkormányzat nem elsősorban 
a díjból származó bevétel miatt döntött a 
fizető parkolás bevezetéséről. a lényege az, 
hogy sokáig ne foglalják feleslegesen a par
kolót olyan személyek, akiknek nem kelle
ne. az is bosszantó, hogy az árusok gép
kocsija és utánfutója a piac végéig elfoglal 
22 parkolóhelyet. El kellene gondolkodni
uk azon, hogy a vásárlók, akik az ő árujukat 
szeretnék megvásárolni, nem tudnak tőlük 
parkolni. az ő számukra ideális megoldás 
az lehetne, ha reggel 6 órakor az árujukat 
behordják, és utána keresnek maguknak 
helyet a környező utcákon. az árus érdeke 
is, hogy a vásárló hozzá minél közelebb áll
jon meg járművével. 
Egy konkrét módosító javaslat a rendelet
tervezettel kapcsolatosan: 3 órára emeljék 
fel az előre megvásárolható idő terjedel
mét. Ezt el is fogadta a testület. 
 a rendelet kihirdetése a hivatal hirdető
tábláin történő kifüggesztéssel történik, és 
2009. július első napján lép hatályba. a jú
niusi képviselőtestületi ülésen valószínű
leg kiegészítik még különböző kedvezmé
nyekkel.

a tervezet és a díjak

két parkolózónát alakít ki az önkormány
zat. az egyik a kossuth Lajos utca jobb ol
dali szakasza az ady Endre utca és a szent 
istván tér között. itt munkanapokon 8 és 17 
óra között kell parkolási díjat fizetni. a má
sik, a piactéri várakozóhelyek (a Forrás és 
a Bocskai utca között): a Bocskai utca és a 
Forrás utca mindkét oldala a piac vonalá
ban, valamint a Forrás köz mindkét oldala. 
E helyeken szerda és szombati napokon 6 
és 13 óra között díjköteles a parkolás. négy 
parkolóórát helyeznek ki a városban; ket
tőt a kossuth Lajos utcában, kettőt pedig 
a piac környékén a Forrás, illetve a Bocs
kai utcában. a parkolási díj 100 Ft/óra úgy, 
hogy a minimálisan fizetendő parkolási idő 
30 perc, maximálisan pedig 3 óra lehet. Ha 
valaki nem fizet, akkor a pótdíjakat a kö
vetkezőképpen kell megfizetnie: 8 napon 
belüli megfizetés esetén 1500 Ft, 8 napon 
túli megfizetéskor 3000 Ft. kétóránként a 
pótdíj ismételhető. a mozgássérült par
koló jogosulatlan használatáért is pótdíjat 
kell fizetni, melynek összege 8 napon be
lüli megfizetés esetén 3000 Ft, 8 napon túli 
megfizetéskor 6000 Ft. kétóránként itt is is
mételhető a pótdíj.

két interpelláció hangzott el. Husz Enikő Ju-
dit a józsef attila utcán lévő szennyvízak
nák környezetének megsüllyedése miatti 
zajhatás kiküszöbölésére kért mielőbbi in
tézkedést. Rajki László a vasútállomásnál 
álló zajvédő fal, illetve a pósa Lajos utca kö
zötti terület lezárását sürgette, ugyanis az 
ott lakók panaszai szerint ezen a területen 
éjszakánként többen garázdálkodnak.
 Pogácsás Tibor polgármester válaszá
ban elmondta, hogy a víziközmű szerelvé
nyek úttestben való elhelyezése mindenhol 
probléma, nem csak a józsef attila utcában. 

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



Monori Strázsa

Ön
ko

rm
án

yz
at

i h
íre

k

 2009. június 2. 3

rendeletmódosítás 
a temetkezésről

a következő rendeletmódosítás a temetők
ről és a temetkezési tevékenységről szóló 
25/2008. (Xii. 31.) számú rendelet felülvizs
gálata volt. pogácsás tibor polgármester az 
anyag előterjesztésekor elmondta, a képvi
selőtestület úgy határorozott, hogy január 
1jétől a város részt vállal a temetőfenntar
tásban, az üzemeltetéssel pedig az Uszoda 
kht.t bízza meg. a katolikus temető eseté
ben a megállapodást megkötötték. a rava
talozót az önkormányzat adja, a temetőt 
pedig az egyház. a református temetőben 
a református egyházé az imaház, ezért a 
megállapodás módosítására tesznek javas
latot. a református egyház esetén az önkor
mányzat nem temetőfenntartó, és az üze
meltetési tevékenységet sem végezteti el. 
a köztemetői funkció fenntartása érdeké
ben az egyház mellett az önkormányzat – 
megállapodás alapján – a szemétszállítás 
és a vízszolgáltatás költségeit felvállalja, il
letőleg lehetőség szerint, esetenként köz
hasznú munkást biztosít. a cél, hogy lássa 
el azt a funkciót, amit egy köztemetőnek el 
kell látnia. a temetői rendelet gyakorlatilag 
csak a katolikus egyházra vonatkozik. a re
formátus egyházzal, mint a fenntartóval és 
üzemeltetővel a díjtételek egyeztetése tör
ténik meg.
 a díjtételek a következők szerint módo
sultak. a temetői létesítmények használa
ti díja: 24 000 Ft/koporsós temetés, 18 000 
Ft/urnás temetés. Halotthűtő hűtési alapdí
ja (3 napra) 6000 Ft, halotthűtés minden to
vábbi megkezdett nap esetében: 1500 Ft. 

az első sírásás díja koporsós temetés ese
tén 15 000 Ft, urnás temetés esetén 6000 
Ft. a díjak az általános forgalmi adót tartal
mazzák.

az utólagos közműrákötésről

a Monor város területén történő utólagos 
közműrákötések rendjéről szóló 19/2004. 
(Vii. 24.) számú rendelet módosítását elfo
gadva a következő közműfejlesztési hoz
zájárulási díjakat kell június 1jétől fizetni: 
szennyvízközműre történő utólagos rákötés 
esetén 250 000 Ft + áfa/érdekeltségi egy
ség (1 érdekeltségi egység legfeljebb 500 li
ter/nap szennyvízkibocsátás), ivóvízhálózat
ra történő utólagos rákötés esetén 40 000 
Ft+áfa/érdekeltségi egység (1 érdekeltsé
gi egység legfeljebb 500 l/nap vízigény). a 
szennyvízközműre történő utólagos rákö
tés esetén befizetett összeg 50%a kizáró
lag a szennyvíztisztítótelepre fordítható.
 a következő napirendi pontban a sza
bályozási terv és Helyi Építési szabályzat 
(HÉsz) módosítására beérkezett javaslato
kat, kérelmeket tárgyalta meg a testület.

a gyermekvédelmi munkáról

az önkormányzat gyermekjóléti és gyer
mekvédelmi feladatainak ellátásáról szó
ló átfogó értékelés keretében a Gyámhiva
tal, a Hatósági iroda, valamint a kistérségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat írá
sos anyagát tárgyalták meg. néhány adat a 
városban folyó gyermekvédelmi munkáról. 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
701 gyermek részére került megállapításra. 
kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban 
részesült hat gyermek. a rendszeres gyer
mekvédelmi kedvezményben részesített 
családok megoszlása a gyermekek száma 
alapján: egy gyermeket nevelő családok: 70, 
két gyermeket nevelő családok: 77, három 
gyermeket nevelő családok: 82, négy vagy 
öt gyermeket nevelő családok: 36, hat vagy 
annál több gyermeket nevelő családok: 12. 
Ez összesen 277 család. a támogatási ese
tek száma 176, a támogatásban részesített 
gyermekek száma 155 fő, az erre felhasznált 
összeg 2008 folyamán: 689 000 Ft.
 az önkormányzatot terhelő kiadások 
nagysága a 2008. évben:
kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
ra elköltött összeg: 547 000 Ft, rendkívü
li gyermekvédelmi támogatásra kifizetett 
összeg 689 000 Ft.
 2008 nyarán 200 rászorult gyermek ét
keztetésére adódott lehetőség. a feladat el
látására városunk 2 000 100 Ftot nyert pá
lyázaton. a jegyzői gyámhatóság a 2008as 
évben 22 kiskorút vett védelembe, így már 
52 védelembe vett gyermeket tartanak 
nyilván.
 a 2008. év folyamán a gyermekkorú és 
fiatalkorú szabálysértők és bűnelkövetők: 
lopás vagy rablás 11 fő, kisebb fokban elkö
vetet közúti kihágás 4 fő.

Monor Városi Önkormányzat megal
kotta és kihirdeti az alábbi rendeleteit:
 14/2009. számú: az önkormány
zat 2009. évi gazdálkodásáról szóló 
4/2009. számú rendelet módosítása.
 15/2009. számú: az önkormány
zat tulajdonában álló lakások és helyi
ségek bérletére, cseréjére, valamint el
idegenítésére vonatkozó szabályokról 
szóló 15/1996. (Vii. 11.) számú rendelet 
módosítása.
 16/2009. számú: a 2008. márci
us 1jétől érvényes élelmezési nyers
anyagnormákról és térítési díjakról 
szóló 3/2008. (iii. 01.) számú rendelet 
módosítása.
 17/2009. számú: a fizetőparkolás 
rendjéről szóló rendelet.
 18/2009. számú: a temetőkről és 
temetkezés rendjéről szóló 25/2008. 
(Xii. 31.) számú rendelet módosítása.
 19/2009. számú: Monor város te
rületén történő utólagos közműrákö
tések rendjéről szóló 19/2004. (Vii. 24.) 
számú rendelet módosítása.

reNdeletek

 a kistérségi Családsegítő és Gyermekjó
léti szolgálat Monoron, 2008ban 4009 al
kalommal nyújtott szolgáltatást az igény
be vevők részére. a gondozási tevékenység 
280 gyermeket érintett, akik 184 családból 
érkeztek. Ebből 207 gyermeket alapellátás
ban gondoztak, a védelembe vett gyerme
kek száma 68 volt, valamint 5 fő utógondo
zói ellátásban részesült.
 a szolgálatnál megjelenő problémák 
összetétele szerinti esetek: gyermekneve
lési 152, családi konfliktus 94, életviteli 168, 
szülői elhanyagolás 110, magatartászavar 
85, bántalmazás 22, szenvedélybetegség 
58, fogyatékosság 19, anyagi 168, beillesz
kedési nehézség 70.
 a szolgálat ötnapos nyári tábort is szer
vezett, ahol húsz gyermeknek biztosította 
a szabadidő hasznos eltöltését.
 Sinkovicz László bizottsági elnök a kép
viselőtestület figyelmébe ajánlotta azt az 
adatot, mely szerint 277 rendszeres gyer
mekvédelmi támogatásban részesülők ese
tében 77 olyan család van, amely egy gyer
meket nevel. Ez az adat elszomorító, hiszen 
ma már nem csak a többgyermekes csalá
dok szorulnak különböző támogatásra. 

sok a kisgyermek, kicsi a bölcsőde

a helyi bölcsőde vezetője is beszámolt 
a 2008. évi munkájáról. Kiss Dezsőné böl
csődevezető szóbeli kiegészítésében el
mondta: sajnos, valóban azt tapasztalják a 
bölcsődében is, hogy egyre több az elsze
gényedett család. az édesanyák korán rá
kényszerülnek, hogy visszamenjenek dol
gozni; nagyon nagy a túljelentkezés, de 
kevés a férőhely. Megköszönte a képviselő
testület bizalmát, eddigi segítségét, és be
jelentette, hogy szeptembertől nyugdíjba 
szeretne menni. segíteni fogja az utódját, 
a hátralévő időben mindent megtesz, ami 
tőle telhető. a képviselőtestület elfogadta 
a beszámolót, és megköszönte a bölcsőde 
vezetőjének s dolgozóinak munkáját.
 ismételten pályázatot írtak ki Monor Vá
ros Önkormányzat Védőnői szolgálata üres 
álláshelyeinek betöltésére, nevezetesen a 
területi védőnői és az iskolai védőnői állás
helyre.

Folytatás a következő oldalon

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

további iNFormációk
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egyéb testületi döntések

Döntés született „az Év bora Monoron” cím 
adományázásáról. 2009ben Prokopecz Já-
nos 2008as évjáratú Cabernet sauvignon 
bora kapta a megtisztelő címet, a 2009. 
évi meghívásos borversenyen elért pont
száma alapján. Mivel a termelő üllői lakos, 
a borrend írásban igazolta, hogy van pin
céje Monoron, és a bort a strázsahegyen 
termelt szőlőből állította elő. a kitüntető 
címről szóló oklevelet az orbánnapi ün
nepségen adta át pogácsás tibor polgár
mester.
 pályázati kiírást fogadott el a képvise
lőtestület a Monor, kossuth Lajos u. 88/a, 
iii./6. alatti, valamint a Monor, Erzsébet ki
rályné út 19. szám alatti lakásokra. a kos

suth Lajos utcai lakás induló vételárát az ér
tékbecslés alapján nettó 9 millió forint, az 
Erzsébet királyné útit pedig nettó 4,4 mil
lió forint összegben határozta meg.
 jelenleg két használható játszótér van a 
városban, ezek folyamatos karbantartásá
ról az önkormányzatnak kell gondoskodni. 
Ezzel a feladattal a testület a Monor Uszo
da kht.t bízta meg.
 pályázatot írt ki a testület az aljegyzői 
álláshely betöltésére. Monor Városi Ön
kormányzat eddigi aljegyzője péteri köz
ség polgármestere lett, így a városban ez a 
poszt megüresedett.

a két ülés közötti legfontosabb 
kérdésekről is döntöttek

a Városfejlesztési és környezetvédelmi Bi
zottság javasolta a képviselőtestületnek, 
hogy ebben az évben ne biztosítson építő
anyagot az önerős járdaépítésekhez, még 
a foghíjak pótlására sem, amit a testület el 
is fogadott.
 a strázsahegy fejlesztésének egyik lé
pése a szőlészeti és borászati tanösvény ki
alakítása. Ennek részeként a táj sziluettjét 
ábrázoló információs táblák kihelyezésére 
kértek engedélyt a kilátóra, melyet a testü
let megadott.
 a Főtér átépítése kapcsán felmerült a 
Városi könyvtár bejáratának akadálymen
tesítése is. az elkészült terv alapján a rám

pa építését fogadta el a képviselőtestület.
 támogatták a Monori Gazdakör kérel
mét; az orbánnapi rendezvényhez fede
zetet biztosított a képviselőtestület.
 Ebben az évben is támogatási igényt 
nyújt be az önkormányzat a nyári gyer
mekétkeztetésre, gyermekenként napi 
370 Ft összegre. június 16tól augusztus 
31ig 80 gyermek ellátását szeretnék biz
tosítani a felmérés alapján. a testület úgy 
határozott, hogy amennyiben a többlettá
mogatás összege nem lesz elegendő, a kü
lönbözetet a rendkívüli segélykeret terhé
re biztosítja.
 Újabb útépítési pályázat benyújtásáról 
is döntött a testület: a Dózsa György utca 
kistói út és ady Endre út közötti szakaszá
ra, valamint a Mátyás király utca Dózsa 
György utcával érintkező szakaszára.
 a bizottságok ülésein születtek olyan 
döntések is, amelyek testületi elbírálást 
nem igényelnek, de a lakosságot érintik. 
Említésre méltó, hogy a Városfejlesztési 
és környezetvédelmi Bizottság felkérte a 
polgármesteri Hivatalt, vizsgálja meg, mi
lyen lehetőség van a városban az üzletek 
éjszakai nyitva tartásának szabályozásá
ra, a közterületeken az alkoholfogyasz
tás megtiltására. több panasz érkezett 
a szórakozóhelyek, éjszaka is nyitva tar
tó üzletek környékén lakóktól ebben az 
ügyben.

Összeállította: Nagy Lajosné

a felújítás után is megmarad a pető
fi utca lezárása, mert a kossuth Lajos 
utcától a Dózsa György utcáig sétáló
utcává minősül. Ennek kapcsán dön
tött úgy a Városfejlesztési és környe
zetvédelmi Bizottság, hogy a Mátyás 
király utcán – a kossuth Lajos utcától 
a Móricz zsigmond utcáig – 2009. júli
us 1jétől teljes hosszban visszaállítja a 
kétirányú forgalmat.

ForgalmireNd-változás!

Monor Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

iskolavédőnő munkakör betöltésére

Pályázati feltételek: egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői okle-
vél • büntetlen előélet • 18. életév betöltése • magyar állampolgárság, 
előnyös legalább egy év szakmai tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot • iskolai végzettséget 
igazoló dokumentumok másolatát • három hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot 
a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
előírásai szerint

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idő, előrelátható-
lag 2010. június 30-ig; próbaidő 3 hónap.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Szterényi József Szakközépiskola  
(2200 Monor, Ipar u. 2.)

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
Az intézmény tanulóinak iskolavédőnői ellátása. Önálló védőnői 
tanácsadás- és szűrések végzése. Egészségnevelési feladatok ellátása. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. 06. 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. 07. 09.
A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2009. 09. 01.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban, 
„iskolavédőnői pályázat; azonosító szám 1014-10/2009” megjelö-
léssel Monor Város Képviselő-testületének címezve, Monor Város 
polgármesteréhez (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) kell benyújtani.

Bővebb felvilágosítás: 06-29-413-119/114 mellék telefonszámon.

Monor Város Önkormányzata a közalkalmazottak jogállásáról szóló  
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján 

pályázatot hirdet területi védőnő munkakör betöltésére

Pályázati feltételek: egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői okle-
vél • büntetlen előélet • 18. életév betöltése • magyar állampolgárság, 
előnyös legalább egy év szakmai tapasztalat.

A pályázathoz csatolni kell: szakmai önéletrajzot • iskolai végzettséget 
igazoló dokumentumok másolatát • három hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot 
a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, 
valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból 
történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) 
Korm. rendelet szerint.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idő, előrelátható-
lag 2011. március 31-ig., próbaidő 3 hónap.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Monor város 6. számú területi védőnői körzete.

Munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM. rendelet-
ben meghatározott feladatok.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. 06. 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. 07. 09.
A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2009. 07. 15.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban, 
„területi védőnői pályázat; azonosító szám: 1014-9/2009” megje-
löléssel Monor Város Képviselő-testületének címezve, Monor Város 
polgármesteréhez (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) kell benyújtani.

Bővebb felvilágosítás: 06-29-413-119/114 mellék telefonszámon.
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 az MsE szakosztályainak színvona
las bemutatkozásai mellett a gyerekeket 
Dudó Bohóc, Nagy Tamás (noX együttes) 
és az alma együttes szórakoztatta. a vá
ros óvodáinak dolgozói kézműves sátrak
ban várták azokat, akik valami maradan
dót is szerettek volna alkotni ezen a szép 
napon. a mozgásra és az energia leveze
tésére az ugrálóvárak és az óriáscsúszda 
adott lehetőséget. aki pedig megéhezett, 
a büfésátorban csillapíthatta gyomra kor
gását, olthatta szomját. az érdeklődők 

megismerkedhettek a mentőszolgálat, a 
rendőrség és a tűzoltóság „hőseivel” és 
technikai felszereléseivel.
 köszönjük támogatóinknak az áldoza
tot, mellyel segítettek abban, hogy örö
möt ajándékozzunk kicsiknek és nagyok
nak: Monor Város Önkormányzata, otp 
Bank, Uszoda kht., polgárvédelem, nagy
családosok Monori Egyesülete, a Monori 
strázsa szerkesztősége, országos Men
tőszolgálat, Városi rendőrkapitányság, 
Városi tűzoltóság, polgárőr Egyesület (a 
rend és a biztonság fenntartása a hely
színen és a kisvonaton), kocsis pékség, 
ajtaiMineralEnterprise kft., Szabó Lász-
ló (büfésátor), ady úti iskola, kossuth is
kola, MonaUDio (hangosítás).
 köszönjük továbbá Viczkó Istvánnénak 
és Jánosovits Miklósnak az alapítvány ré
széről, Lódi Istvánnak az MsE vezetői
nek és szakosztályainak részéről, vala
mint Trincsiné Márton Zsuzsannának a 
váro sunkban működő óvodák részéről 
a szervezést. nagyban hozzájárultak ah
hoz, hogy mindazok, akik ezen a szom
baton kilátogattak a sportpályára, érté
kesen, hasznosan és vidáman tölthették 
el az időt.
 a rendezvényről készült képek meg
tekinthetők a http://monor.lutheran.hu/
galeria internetes oldalon.

Selmeczi Lajos Péter

A Monori Evangélikus Kultúráért Alapítvány, a Monori Sportegyesület, 
valamint a város óvodáinak közös rendezésében idén is megtartották 
Monoron – már szinte hagyományosan a hivatalos időpontnál 
korábban, ezúttal május 16-án – a városi gyermek- és sportnapot.

rendezvény

a jó időben több párhuzamosan zajló ese
mény vonzotta az érdeklődőket, hiszen 
ezen a napon zajlott a pest megyei „ki mit 
tud?” döntője, valamint megyei streetballt 
és úszóversenyt is tartottak.
 a gyermek és sportnap ezúttal szintén 
két dologról szólt: játék és szórakozás. a 
rendezvényt Pogácsás Tibor, Monor Város 
polgármestere nyitotta meg, majd Szőnyi 
Jánossal közösen elismeréseket adtak át a 
Monori sportegyesület kiemelkedő ered
ményt elért sportolóinak.

városi gyerMeK- és sportNap

Dr. Mártai István, a mentőszervezet orvos
igazgatója írásban adott tájékoztatást a 
középmagyarországi regionális Mentő
szervezet 2008. évi munkájáról. Fontosnak 
tartja, hogy a lakosság megfelelőképpen 
tájékozott legyen erről a tevékenységről is.
 a monori mentőállomás a középma
gyarországi regionális Mentőszervezethez 
tartozik. a régióban összesen 36 mentőál
lomás működik, és ezen felül, Budaörsön 
üzemel a korábban Ferihegyen állomásozó 
mentőhelikopter is. a mentőszervezet cél
ja, hogy a sürgős mentési esetekhez 15 per

cen belül helyszínre tudjanak érkezni. En
nek érdekében tervezik, hogy Vecsésen is 
kialakítanak egy új mentőállomást, de fon
tos feladatnak tartják a meglévő állomások 
karbantartását. a többévi forráshiány miatt 
nem egy állomás igen rossz állapotú.
 2008. január 1jétől a mentős feladatok 
külön váltak, így külön tevékenység a men
tés és a betegszállítás. a mentősök szabad
napjaikon – tartalék járművekkel – részt 
vesznek rendezvények, nagyobb létszámú 
események egészségügyi biztosításában.
 Monoron négy mentőgépkocsi teljesít 

Beszámolóa MeNtőálloMás MuNKájáról szolgálatot, ebből 24 órában működik egy 
esetkocsi és egy mentő, 12 órában pedig 
két mentőkocsi. 2008ban Monoron ösz
szesen 1729 mentést, 1850 szállítást, 45 őr
zött szállítást láttak el. Ez utóbbi azt jelenti, 
hogy egyik intézményből a másikba szállít
ják át a beteget.
 jelenleg zajlik a mentőszolgálatnál a 
2008. év szakmai értékelése, melynek cél
ja megállapítani, hogy a működési adatok 
alapján az egyes mentőállomások ellátási 
területén megfelelőe a rendelkezésre álló 
kapacitás. azt már tudni lehet, hogy az or
szágos Mentőszolgálat, a mentési kapaci
tást illetően nem tervez csökkentést.

NL

Taxi

www.neoteam.eu

06-20/236-4000
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 „ostromállapothoz” hasonlatosnak mi
nősítették a helyzetet sokan azok közül, 
akik a petőfi utca dombosvölgyes, em
bert próbáló terepén kényszerültek buk
dácsolásra, vagy a feltört betonhalmazok 
között a kerítéslabirintusban keresgélték 
a „menekülő utat”, amin mielőbb eljuthat
nának a buszpályaudvarra.
 na de hát, a szépségért meg kell szen
vedni! És aki vette a fáradságot, és megnéz
te pl. a Forrás áruháztól a Bocskai utcáig 
most folyó átalakítás terveit (a térkövezéses 
parkosítást díszmedencével, szökőkúttal, 
pihenőpadokkal, harangjátékkal), az úgy 
érezheti, hogy érdemes lesz 
kivárni a végét (még ha csú
szik is az átadási határidő).
 Vannak persze, akik a 
parkolóhelyek csökkenté
sét kifogásolják (az épített 
újak ellenére is). Megnyug
tatásukra: a rendezett főterű 
helységekben máshol sincs 
mód a centrumban való tö
meges, célintézmény előtti 
közvetlen parkolásra.
 a parkolás eddigi „rend
szere” tehát itt is meg fog 
szűnni, és – mint máshol – 
júliustól fizető parkolási zónák kerülnek ki
alakításra.
 az átalakítás érint egy olyan objek
tumot is, aminek fennmaradása már a 
húsz évvel ezelőtti rendszerváltozáskor 
is megkérdőjeleződött. 1956ban a nép
harag ledöntötte az evangélikus temp
lom előtti szovjet legénységi emlékmű
vet. a gyógyszertár előtt álló tisztivel is 
próbálkoztak, de az nem sikerült. annak 
lebontása után építették – a gyógyszer
tár melletti, három bank előtti térre – azt 
az alkotást, amit a rendszerváltozás után 
egy monori polgártársunk kalapáccsal 
megpróbált szétverni. De az olyan masz
szív építmény volt, hogy az erőgépek is 
nehezen bírtak most vele. 
 a Baráth Etele és Vadász György által 
tervezett térkompozíció állt egy beton
medencéből, szélén fémbetűs felirattal – 

emlékezést a hősöknek, dicsőséget a sza-
badságnak, 1945 –, benne egy óvó karéjba 
helyezett vörös gömbbel, ami körül szö
kőkútnak kellett volna működnie. Mindez 
mögött fűcsíkok által elválasztott klinker
téglás téglalapok sorakoztak, állítólag az 
elesett szovjet katonák sírjait szimbolizá
landó.
 Félreértés ne essék, mindenki tudja, 
hogy a szovjet katonák nem önszántuk
ból jöttek ide a háborúban, és hogy ők is 
anyák gyermekei, és nekik is csak egy éle
tük volt. El is temették őket – a Gerakert 
utáni helyről – tisztességgel, a katolikus 
temető egy részébe. sírkövükön 104 név 

olvasható. Ők a Monor kör
nyéki harcokban sebesül
tek meg, és a hadikórház
nak berendezett kossuth és 
katolikus iskolában huny
tak el.
 Helységünkben nem 
folyt komolyabb fegyveres 
közdelem. Monori polgá
ri halottaink mégis voltak.  
kortársi visszaemlékezés 
sze rint pl. egy családapát 
a konyhában ért belövés, 
egy libáit biztosabb helyre 
terelgető nénit repeszszi

lánk ölt meg. a visszavonuló németektől 
1944. november 12én hajnalra foglalta el 
Monort a Ma linov szkij marsall által veze
tett 2. ukrán hadsereg 46. hadseregcso
portja, Slemin altábornagy vezetésével 
(ahogy ezt a kossuth iskola Múzeumának 
egy dokumentuma is igazolja).
 a szovjet katonai jelentésekben az „ok
ku pácijá” (= megszállás) kifejezés szere
pelt, Budapesttel kapcsolatban a „vzját
yije” (= bevétel, elfoglalás).
 az „ászvábázsgyényije” (= felszabadí
tás, felmentés, mentesítés) szót a politi
ka használta, politikai céllal. a németeket 
valóban kiűzték, de miután az „ideigle
nesen hazánkban tartózkodó szovjet csa
patok” négy és fél évtizedre itt feledkez
tek, és a szovjet politika egyre inkább ránk 
kényszerítette akaratát, nem csoda, hogy 
a közvélemény nem „felszabadulás”nak 

érezte jelenlétüket, viszont nemkívána
tosnak a dicsőségüket hirdető emlékmű
veket.
 Ez a monori beton emlékmű esztéti
kai értéket nemigen képviselt (idő közben 
szeméttárolóvá silányult). Ugyanakkor a 
háború utáni béke is történelem. az an
nak szép reményét kifejező nőalakszobor 
– Kampfl József alkotása – művészi érték, 
és természetesen megmarad. a mitoló
gia szerint a tenger hullámaiból született, 
a kagylóból kikelő Vénusz (aphrodité) a 
szépség és a szerelem istennője. 
 a leendő megszépült park padja
in – a díszmedence és a csobogó szökő
kút szomszédságában – biztosan jól érzik 
majd magukat a szerelmesek.

B. G.

„Nem csoda, hogy 
a közvélemény 

nem „felszabadu-
lás”-nak érezte je-
lenlétüket, viszont 

nemkívánatosnak a 
dicsőségüket hirde-
tő emlékműveket.”

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

Folytatás az 1. oldalról

A rendszerváltozás után még húsz évig hirdette 
egy letűnt kor dicsőségét...,

... hogy aztán egy hulladéklerakóban végezze 
be elkerülhetetlen sorsát
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MEMO HOBBI ÁllatElEdEl
és fElszErElés szaküzlEt
Kutya, macska, rágcsáló, papagáj, tavi- és akváriumi hal, 
valamint galambeledelek és felszerelések szakáruháza. 

PRÉMIUM KUTYAELEDELEK SZÉLES VÁLASZTÉKA EGY HELYEN!

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

Nyitva tartás 
a nyári időszámítás 

ideje alatt:
Hétfő–Péntek: 730–1900 

Szombat: 730–1400  

Vasárnap: zárva

Monor 
Ady Endre út 47-49.
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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

a fő téma természetesen a közbiztonság 
helyzete, és ebben a polgárőrségek sze
repe volt.  az előadás kezdetén rögtön 
egy tipikusan magyar „betegségre” hívta 
fel az alelnök a figyelmet, történelmi pél
dákon keresztül bemutatva. nevezete
sen az összefogás, az együttműködés hi
ányára, amely mintegy ártó szellemként 
kísérte végig a magyarság történetét a 
kezdetektől fogva. Erre szerencsére akad 
ellenpélda is, az egyik legjobb pedig ép
pen a polgárőrség. nem szabad elfelejte
ni, hogy ez egy teljesen önkéntes alapon 
működő, semmi fizetéssel (sőt, sokszor 
inkább többletköltséggel) járó hivatás, 
amelyben a tagok szabadidejüket felál
dozva tesznek a közösségért, amelyben 
élnek. a különböző pol
gárőrszervezetek országos 
szinten már több mint 85 
ezer tagot számlálnak, ez
zel a legnépesebb civil szer
veződést alkotják a közép
európai térségben.
 Markos György a polgár
őrség erejét két dologban 
látta: az egyik a létszám, a 
másik pedig a politikamen
tesség. sajnálatos, hogy a politika nem 
tükrözi vissza ezt a hozzáállást. nagyon 
sokszor előfordul, hogy a különböző pár
tok „átnyúlnak” a polgárőrség feje fölött. 
szemléletes példa erre az is, hogy ugyan 
kapott az országos polgárőrség autóál
lományt a járőrözéshez, de ezeket mint 
céges autókat kell használniuk. Így a jár
művek után többletadót kell fizetniük, 
csakúgy, mint egy profitorientált cégnek 
vagy egy magánszemélynek.
 a politikával kapcsolatban másik nagy 
problémának tartja az alelnök úr, hogy 
nincs egy folytonos szemlélet, amihez 

következetesen tartanák magukat a dön
téshozók. Minden kormányváltás után 
teljesen előröl kell kezdeniük az addig 
megkezdett tárgyalásokat, és az ezek so
rán elért eredményeket ismét ki kell har
colniuk. Erre példaként a rádiórendszer 
hiányát hozta fel az alelnök, amitől az elő
ző kormány alatt már csak egy hajszál vá
lasztotta el őket. a kormányváltás most 
ismét kétségessé tette a körülbelül száz
millió forint támogatást igénylő fejlesz
tést. az egészet kezdhetik előlröl, még az 
sem biztos, hogy idén vagy akár jövőre 
hozzájutnak. 
 a bíróságok szemlélete is sokban ne
hezíti a munkájukat, amelyek ahelyett, 
hogy megfékeznék a bűnelkövetőket, 

csak azt érik el, hogy még 
jobban felbátorodnak. ré
gen a bűnöző menekült, ha 
meglátta a rendőrt vagy a 
polgárőrt, manapság már 
szembefordul vele. Gro
teszk példa erre egy buda
örsi eset, ahol két polgárőr 
bevitte a rendőrőrsre a tet
ten ért bűnözőt, majd őket 
csukták le emberrablásért. 

az alelnök véleménye szerint a bíróságo
kon nem igazságszolgáltatás, hanem jog
szolgáltatás történik. ideje lenne, ha az 
ügyészségek végre a sértettek érdekeit 
tartanák szem előtt, nem pedig a bűnö
zők jogait. 
 a nehézségek ellenére számos ered
ménnyel is büszkélkedhet az országos 
polgárőr szervezet. többek között az
zal, hogy a szolgálatban lévő polgárőr 
jogi szempontból immáron közfelada
tot lát el, lehet náluk gázspray, nem „üres 
kézzel” kell az általában szúrófegyverrel 
felszerelkezett bűnelkövetőkkel szem

Markos György, a kiváló színész, komikus, ezúttal mint az Országos Polgárőr 
Szövetség alelnöke tartott előadást a monori Művelődési Házban. A 
hallgatóság soraiban a régiónkbeli települések polgárőrszervezeteit, 
bűnmegelőzési csoportjait és érdeklődő civileket találhattunk. 

közrendpolgárőrgyűlés MoNoroN

benézniük. Elérték, hogy van saját jelvé
nyük, Budapesten 24 órás ügyeletük, és a 
körülmények ellenére igyekeznek megfe
lelő minőségű gépjárműparkot biztosíta
ni az állománynak.
 rövid távú terveik között az szerepel, 
hogy minden polgárőr átessen egy hat 
hónapos alapkiképzésen, egyrészt ennek 
a gyakorlati haszna miatt, másrészt: így 
jogosultak lennének a formaruha viselé
sére. Megpróbálják elérni, hogy létszá
muknak és erejüknek megfelelő érdekér
vényesítési jogokat kapjanak. Bár ennek 
alapfeltétele lenne, hogy a mindenkori 
kormány jobban megbecsülje az önkén
tes polgári munkát, és segítse, ahol csak 
tudja. 
 az előadás végén Markos György ki
emelten foglalkozott a civilek és polgár
őrök együttműködéséről. Fontosnak tar
totta, hogy a lakosság szóljon, ha baj van, 
segítsék a polgárőröket információval, 
mert csak így tudnak tenni valamit. De 
ugyanilyen kiemelten kezelte a polgárőr
szervezetek és a rendőrség együttműkö
dését is.
 Végül kérdéseket tehettek fel a jelen
lévők. a monori polgárőrség vezetője élt 
is az alkalommal, és megosztotta azon 
sérelmét, hogy a környékbeli szerveze
tek csak utólag értesülnek a különböző 
pályázatokról, továbbképzésekről; mint
egy „mostohagyerekként” kezeli a régi
ót ilyen szempontból a polgárőrség pest 
megyei elnöksége. 

Kiss Tamás

Markos György a Művelődési Házban
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„Rövidtávú terve-
ik között az szerepel, 
hogy minden pol-
gárőr átessen egy 

hat hónapos alap-
kiképzésen.”

Kőbe vésve örökké élünk
Sírkő-bemutatókert Monoron, 
a 4-es főút 34-es kilométerénél Minőségi, 

Magyarországon 
gyártott 

gránit, márvány 
és agglomerát 

termékek.

Sírkövek,
konyhapultok,

fürdőszobai pultok  
és burkolatok,

kandalló,
lépcsőburkolás.

Nyitva: 
H-P: 9-18, Szo: 9-13

Telefon: 06-20/230-2937, 06-20/254-8250
Internet: www.gyuricskosirko.hu

E-mail: gyuricskosirko@gyuricskosirko.hu
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Nyílászárók gyártása Monoron
Portalu Kft. Monor, Péteri úti major

Tel.: 06-30-544-3817, 06-29-412-871 (műhely)
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! Alumínium és műnyag 
ajtók és ablakok
Üvegfalak, télikertek gyártása  
és szerelése helyszíni felméréssel,  
rövid határidővel
Teljes körű hitelügyintézés!
Szekcionált garázskapuk gyártása, 
szerelése. Nyíló-, toló-, úszókapuk 
automatizálása és kivitelezése.

– Mindössze 22 év telt el azóta, hogy el-
ballagott szülőhelyén, a monori József 
Attila Gimnáziumban. Úgy tudjuk, a rá-
dióban, tv-ben és az írott sajtóban annyit 
szerepelt már, hogy – impozáns szakmai 
sikerei mellett – személyesen is országo-
san ismertté vált. Éppen ideje, hogy a ma 
itt élő olvasók is többet tudjanak meg ön-
ről. Mire emlékezik vissza leginkább kö-
zépiskolás éveinek időszakából? Dolgo-
zott a Tudományos Diákkörben?

 – tudományos diákkörösként sokat 
köszönhetek Papp Sándornénak, aki bio
lógia tanórákon és a fakultációkon egy
részt megszerettette, másrészt megtaní
totta a tantárgyat. neki és édesapámnak 
köszönhetem, hogy biológiából az or
szágos versenyen elért eredményemmel 
nem kellett az orvosegyetemre felvételi 
vizsgát tennem. Hálás vagyok számos ta
náromnak, közülük kettőt kiemelve. Már 
orvostanhallgatóként lehetőségem volt 

jaGNeM báNta Meg a döNtését
A monori József Attila Gimnázium Tudományos Diákkörének negyedszázados 
jubileuma alkalmából ezúttal is egy olyan személyiséget mutatunk 
be, aki mára már igen jelentős országos és nemzetközi elismerést ért el 
szakterületén, eddigi életpályáján. Dr. Veres Gáborral beszélgettünk.

egy évet németországban tanulni. indu
lásom előtt véletlenül találkoztam Buda
pesten Kreutz Rajmundnéval, gimnázium
beli magyartanárommal, aki a lelkemre 
kötötte, hogy Márai: Egy polgár vallomá
sait feltétlenül vigyem magammal. Ennek 
a könyvnek az elolvasása után a követke
ző tíz évben igyekeztem pótolni szépiro
dalmi hiányosságaimat (Thomas Mann, 
Hermann Hesse, Böll és még sorolhat
nám). 

– Ki a másik tanár, akit megemlítene?
 – a másik tanárom, akit egy történet 
erejéig fel szeretnék idézni: Megyeri István, 
akinek egyik fizika feladata mindig 
eszembe jut, ha hidegben biciklizem. El
sőéves gimnazistaként egy fizika ötösért 
feladott egy példát: két település között 
20 km a távolság, nulla fok van. Milyen 
gyorsan kell a biciklit tekerni, hogy az 
úton a legkevésbé fázzunk? a példát sen
ki sem tudta megoldani. negyedév vé
gén, fizika fakultáción újra megkaptuk a 
példát, szintén egy ötösért. Én elvittem 
egy ELtEn tanító fizikatanárnak, de ő 
sem tudta megoldani. Legnagyobb meg
döbbenésemre pár évvel később láttam 
véletlenül ezt a feladatot a Fizika Diák
olimpia világversenyének egyik legne
hezebb feladataként. a példát azóta sem 
tudtam megoldani, de hidegben bicik
lizve mindig eszembe jut: gyorsan men
jek, akkor jobban fázom, de hamarabb 
odaérek, vagy éppen fordítva. jelenleg 
az egyetemen oktatok is, s ez a példa 
jó arra, hogy sokszor egyetlen gondolat 
egy diáknak életre szóló élmény és útra
való lehet. 

– Mikor és miért határozta el, hogy orvos 
lesz? Miért éppen gyermekorvos?
 – a fizikát és a biológiát nagyon sze
rettem, az orvosi pálya felé ez a két tan
tárgy terelt. Egyetemi éveim legvégén, 
utolsó éves szigorlóként még mindig nem 
tudtam, hogy melyik ágat válasszam; ne
urológia, belgyógyászat és nőgyógyászat 
egyaránt érdekelt. az egyetemen az utol
só gyakorlatomat az i. sz. Gyermekklini

Monori érettségije után „summa cum 
laude” minősítéssel végezte el a sem
melweis orvostudományi Egyetemet. 
predoktori tanulmányokat folytatott 
angliában (Eastbourne), svédországban 
(Linkoping), németországban (Freiburg) 
és az Usaban (Chicago). posztgradu
ális képzésen pedig – többek között – 
Finnországban, Hollandiában, ausztriá
ban, portugáliában és philadelphiában is 
részt vett. phd fokozatát 2004ben sze
rezte a „Citokinek, adhéziós molekulák 
és proliferációs marker vizsgálata táp
lálékallergiában és cöliákiában” témájú 
munkájával. 
 E lapban természetesen nincs mód 
tudományos igényességű és részletezé
sű magyarázatokra. a legegyszerűbben 
úgy összegezhetnénk e kutatási irány lé
nyegét, hogy dr. Veres Gábor elsősorban 
a gyulladásos gyermekbélbetegségek 
vizsgálatában ért el kiemelkedő eredmé
nyeket. angol nyelvű szakdolgozatát is 
ebből írta.
  angol nyelvű közleményeinek ösz
szesített impakt faktora (vagyis szakfo

lyóirati idézettségét jelző hatásténye
zőmutatója): 60,445. kongresszusokon, 
szimpóziumokon előszerzős előadásai
nak száma: 102, ebből felkért előadás: 38. 
2000 és 2007 között – hazai és külföl
di kongresszusokon – nyolc alkalommal 
nyerte el (különféle résztémákban) a leg
jobb előadás díját. 1994 óta rendszere
sen oktat és vizsgáztat magyar, 2001 óta 
angol, 2006 óta pedig német medikuso
kat. 2008tól tantermi előadásokat is tart 
V. éves magyar orvostanhallgatóknak.
 2000től rendszeresen – és sikere
sen – foglalkozik a tudományos diák
köri munkával az egyetemen is. Felké
szített hallgatói közül sok díjazott volt 
már; 2009ben egy első és egy harmadik 
helyezett. Dr. Veres Gábor tagja a Ma
gyar Gyermekorvosok (1998), a Magyar 
Gasztroenterológia (1999), a Member 
of EspGHan (2002) és a Magyar transz
plantációs társaságnak. 2005től vezető
ségi tag a Gasztroenterológiai, és 2007
től elnök a Gyermekgasztroenterológiai 
társaságban. 2006tól az EspGHan iDB, 
2005től pedig Helicobacter pylori mun
kacsoportjának magyarországi képvise
lője. jelenleg egyetemi adjunktus.

HuszoNkét év eredméNyei

        

 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!



Monori Strázsa

Kö
zö

ss
ég

 2009. június 2. 9

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

Dr. Veres Gábor három gyermekével

kán töltöttem, s itt, szinte az utolsó pil
lanatban döntöttem a gyermekorvoslás 
mellett. szerencsére megkaptam az állást, 
és azóta sem bántam meg a döntésemet. 

– Miért fordult érdeklődése a gasztro en-
te rológia felé?

 – a klinikán dr. Arató András pro
fesszor úrhoz kerültem, aki gyermek 
gasztroenterológus. Ő vett „szárnyai alá”, 
továbbá ő segített egy külföldi tanulmány
úthoz, ami szintén egy gasztro enterológiai 
centrumba, Helsinkibe vezetett.

– Számos külföldi elméleti és gyakorlati 
tapasztalata, előadásai alapján mit tart a 
legjelentősebb nemzetközi sikerének? Ma-
gyarországon mit tud ezekből hasznosíta-
ni? Mi foglalkoztatja jelenleg legjobban?
 – Fő szakterületem a fekélyes, gyulla
dásos bélbetegségek, valamint ezek kó
rismézésére használatos vastagbéltükrö
zés, a kolonoszkópia. két éve kollégáim 
segítségével létrehoztam egy országos re
gisztert, egy hálózatot, amely valamennyi 
ilyen beteget nyilvántart. jelenleg Európá
ban ez az egyik legjobban működő regisz
tere a gyulladásos bélbetegségben szen
vedő gyermekeknek.

– Hogyan, miért figyelt fel önre a média?
 – talán amihez tehetségem van, az 
előadások tartása, hallgatók oktatása. Et
től nem áll távol a médiaszereplés. pár éve 
azonban döntenem kellett, hiszen az egye
temi karrier, klinikai oktatás mellett nem 
fér meg a médianyilvánosság. a tvszerep
lést teljesen abbahagytam. az egyik havi 
magazinban még van egy rovatom, de ez 
nem vesz el sok időt.

– Sokan emlékeznek még diákkori monori 
sportsikereire. Most mi a hobbija? Mire jut 
ideje szerteágazó munkája, tudományos 
tevékenysége mellett?
 – a kosárlabdázást 35 éves koromig 
aktívan folytattam, egy budapesti nB iies 
csapatban játszottam. Most heti egyszer, 
este a feleségemmel teniszezem; tavasz
tól őszig, ha tehetem, biciklivel, olykor fut
va megyek dolgozni.

– Megtudhatunk valamit a családjáról?
– Feleségem dr. Fazekas Réka, aki az általá
nos orvosi kar elvégzése után a fogorvosi 
kart is elvégezte; fogorvosként dolgozik a kli
nikán. Három gyermekünk van: Kata 8 éves, 
Botond 6 éves lesz és Anna 3 és fél éves.

– Mi a szakmai hitvallása? Mi a legfőbb 
célja, amit a jövőben leginkább el szeret-
ne még érni?
– a csecsemő és gyermekkori vastagbél
tükrözést, a fekélyes bélbeteg gyermekek 
szakmai ellátását szeretném magas szin
ten végezni. Ezzel kapcsolatos angol nyel
vű közleményeket szeretnék megjelentetni. 
jelenleg az egyetemen a magyar hallgatók 
mellett angol és német csoportom is van, 
rájuk is gondolva szeretnék egy dr. Arányi 
Lajos aforizmát felidézni: „Az a jó pedagógus, 
aki végül fölöslegessé válik, és boldog, hogy 
magánál különb tanítványokat nevel”.

Bolcsó Gusztáv
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a gyerekei megígérték, hogy segíte
nek gyepesíteni a lecsupaszodott te
rületet, hoznak majd díszbokrokat is a 
papáéknak, nem lesz több gond a kerttel, 
legfeljebb a fűnyírás. 
 Így van ez sok portán: kit az örege
dés, kit a parkosítás össznépi divatja visz 
rá, hogy a hagyományos zöldséges ker
tet díszkertté alakítsa. ám a babés bor
sóágyások, a kikarózott paradicsomok és 
hagymalándzsák nem tűntek el végleg, 
van még belőlük jócskán. Elvégre nem le
het minden petrezselyemlevélért a zöld
ségboltba vagy a piacra szaladgálni.
 Hogy az újítási kedv és az egzotikum 
ezekbe a hagyományos kiskertekbe is be
költözik, annak különleges példáját vélet
lenül vettük észre egy monori utca csalá
di házának kerítése mögött. Máshol, más 
alkalommal láttunk már pompás fűszer
kertet, és olyat is, ahol a káposztafejek 
közül az Eiffel toronynak a házigazda ál
tal hegesztett, embermagas mása emel
kedett ki madárijesztőként.
 De banánligetet a cseresznyefa és a kaj
szibarack közt, ilyet most láttunk először. 

Lajos bácsi kicsákányoztatta a télen az összes szőlőtőkéjét 
a kertből. Csak a vesződség van vele – mondta. Ő meg már 
erősen öregszik, nem bírja a hajolgatást, a permetezést. 

Monori életképekeperágyás a baNáNligetbeN

Paning Pékség

 június havi akciója

Paning Pékség: Monor, Ady E. u. 19.
Piactéri üzlet: Monor, Bocskai u.

Napi akció: 

 
kakaós tekercs 

75 Ft 

 
túrós batyu 

85 Ft 

 
leveles pogácsa 120 gr 100 Ft 

Csütörtöki akció: 1 kg félbarna 

 
           

           
 kenyér 165 Ft

Hétfői, szerdai, pénteki akció:

 
           

           
   zsemle 15 Ft

A citromfán minden évben terem húsz-hu-
szonöt lédús gyümölcs
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a zsűri tagjai: Czibor Éva szobrászművész, 
tanár és Simorka Sándor művész.
 ady úti ált. isk. szakkör: Duchaj Benjá-
min 10. o. (jaG), Fazekas Tímea 10. o. (jaG), 
Huszthy Anna (ii. évf. egyetem), Regian 
Hedvig 6. o. Rostás Tímea 7. o. Pocsai Ben-
ce alsó tagozat, Póti Vencel 3. o. józsef atti-
la gimn.: Kiss Kitti 10. o. Kossuth lajos ált. 
isk.: Béki Nikoletta 2. o., Tatár Joakim 2. o. já-
szai Mari ált. isk.: Bakács Cintia 6. o., Benkő 
Noémi 2. o., Gulyás Csilla 5. o., Kovács Flóra 
8. o., Tóth Bernadett 5. o. Nemzetőr ált. isk.: 
Szakál Szabina 6. o. péteri ált. isk.: Németh 
Kitti 3. o. bóbita tanoda: Ács Enikő 3. o., 
Bernula Lilla 3. o., Édes Anna 3. o., Kovács 
Bettina 2. o., Rózsavölgyi Krisztina 2. o.
 a zsűri a díjazottak közül kiemelte 
Duchaj Benjámin, tóth Bernadett és kiss 
kitti munkáit. 

városi rajzverseNy

szeretettel hívunk mindenkit szent há rom
ság vasárnapi koncertre 2009. június 7én, 
vasárnap este 6 órára a monori református 
nagytemplomba. a műsoron elhangzanak 
orgona és fuvolaművek.

koNcert júNius 7-éN
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Most 1990 Ft  Külső és belső kézi mosás
 Fékrendszer és futómű vizsgálat
 Motor átvizsgálás
  Folyadékok és folyadékszintek ellenőrzése
  Elektromos rendszerek ellenőrzése
 Gumiabroncsok és ablaktörlőlapátok vizsg.

Az ajánlat minden márkájú gépkocsira érvényes!

Ha az átvizsgálás során fellelt hibák javítását megrendeli, a szerviz óradja csak 999 Ft*!
* Az akció időtartama június 15-től augusztus 31-ig tart! Nettó rezsióradíj csak a nálunk vásárolt alkatrész esetén  

az akció időtartama alatt 3 évnél idősebb gépjárművekre érvényes.

annyira birtokba vették a kertet, hogy jut 
belőlük az eperágyás szélére, de még a 
hulladéktároló mellé is.
   Eke Miklósnak és feleségének kezd már 
elegük lenni a banánligetből, de sajnál
ják kiirtani a nálunk mégis csak ritkaság
számba menő növényt, pedig azok az el
telt évek alatt egy fia gyümölcsöt sem 
hoztak.
 nem úgy a citromfa! azon minden év

ben terem húszhuszon
öt lédús gyümölcs, most 
is szétosztogattak belőlük 
a családban vagy tíz érett 
példányt.
 a házigazdák igyekez
nek elterelni a figyelmün
ket, s sorra mutatják a dús 
rebarbarát, a terebélyes 
levendulabokrot, zsályát, 
rozmaringot, citromfüvet. 
Mesélik, hogy a család téli 
gyógyteái mind innen ke

rülnek ki, ám mi egyre csak a banánliget
ben keringünk megbabonázva, s ártatla
nul még azt is megkérdezzük, szeretie 
Eke Miklós a „jaj, de csúszik ez a banán
héj” kezdetű kuplét.
 nem szereti. Ennek okát azonban va
lószínűleg csak azok értik igazán, akik
nek van már otthon ragaszkodó, hálás, 
növésnek indult banánpálmájuk.

Koblencz Zsuzsa

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

 Eke Miklós, a kert tulajdonosa jót ne
vetett ámulatunkon, s mint mondta, nem 
mi vagyunk az elsők, akik bekéredzked
nek a portájára csodálkozni és kérdezős
ködni. pedig a banánligetnek teljeség
gel hétköznapi magyarázata van. jó pár 
évvel ezelőtt hozzájutott valahol egy 
cserép haldokló banáncserjéhez. azt ő 
szépen rendbe hozta, a cserje pedig a 
gondoskodást azzal hálálta meg, hogy 
nőni kezdett, s hozta a sar
jakat egymás után. 
 a banánfának és a sarjak
nak új cserép, később már 
dézsa kellett, de még el
voltak szépen az üvegezett 
teraszon, s megelégedtek 
a téli nap melegével, nem 
kellett fűteni rájuk. idővel 
azonban úgy elszaporod
tak, hogy Eke Miklós hiá
ba ajándékozgatott belőlük 
minden ismerősének, egy
re többen lettek. Évszakváltáskor folyton 
ki s be kellett cipelni a bazi nagy dézsá
kat, a banánpálmáknak kezdett kitelni a 
becsületük a portán. 
 Végül mit volt mit tenni, némely ba
nánfát kint kellett hagyni télen is a kert
ben, a földbe süllyesztve, ahol rendesen 
el is fagytak. ám, amint kezdett jó idő 
lenni, a gyökerekről új növények sarjad
tak, helyes kis banáncserjék, s most már 

„Kezd már elegük 
lenni a banánli-

getből, de sajnál-
ják kiirtani a ná-
lunk mégis csak 
ritkaságszámba 
menő növényt.”

a MáV szimfonikus zenekar és Mocsá-
ri Károly zongoraművész koncertje a 
Fesztiválcsarnokban 2009. június 21én, 
18 órától! Vezényel: Kollár Imre.
 Műsoron: a rómeó és júlia nyitánya 
és Csajkovszkij bmoll zongoraversenye. 
 Belépőjegy: 1200 és 800 forint
 Családbarát rendezvény! két felnőtt 
fizető nézőnkkel két, családon belüli is
kolás vagy óvodás gyermek ingyen te
kintheti meg a koncertet.
 jegyek elővételben kedvezményes 
áron már kaphatóak. információ, jegy
rendelés: a 06-29/413-212-es telefon
számon, vagy a vigado@vigadokft.hu 
email címen.

az év legHosszabb NapjáN 
az év legNagyobb koNcertje
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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).

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

Az építkezés várható befejezése:
2009. második féléve

A lakások – igény szerint – akár szerkezetkész állapotban is megvásárolhatók.

Lakások eladók!
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

Megilletődve veszem kezembe a Corvina 
kiadó 1982ben megjelent könyvét, amely
ben Luther Márton végrendeletét olvas
hatjuk. a nagy tudós, aki az evangélikus 
egyház és tanrendszer (reformáció) meg
alapozója, 1483ban született Eislébenben, 
szegény bányász családban. ifjúként nehéz 
körülmények között tanult, végül a filozófia 
doktora lett. Belépett az ágostonrendi re
meték kolostorába, ahol 1512ben a szent
írástudomány doktorává avatják, miközben 
a wittenbergi egyetemen előbb filozófiát, 
majd Bibliát tanít.
 1517. október 31én a wittenbergi vár
templom kapujára 95 tételt függesztett ki, 
amelyekben tiltakozott a búcsúárusítások 
körüli visszaélések ellen. a tételek fő gon
dolata: a bűnt egyedül isten bocsáthatja 
meg. X. Leó pápa 1520ban Luther Mártont 
kiközösítette katolikus egyházellenes téte
lei miatt. V. Károly császár pedig birodalmi 
átokkal sújtotta. De szerencséje volt. Bölcs 
Frigyes, pfalzi választófejedelem Wartburg 
várában látszatfogságra ítélte Luthert, aki 
megkezdte a Biblia német nyelvre fordítá
sát. Ez alatt megérlelődtek benne tanításá
nak, a reformációnak alapelvei. időközben 
kialakult körülötte a császárral és pápával 
szembehelyezkedők tábora. Így visszatér
hetett Wittenbergbe.
 negyvenkét évesen feleségül vette 
katharina von Bora volt apácát – a kor szel
lemével ellentételesen –, és hat gyermekük 
született. nagy háztartásában saját gyer
mekei mellett kosztos diákok is éltek. köz
tük Dévai Mátyás, a magyar reformáció első 
nemzedékének kimagasló alakja. Luther 
– halála előtt négy évvel – 1542ben meg
írta végrendeletét. E kordokumentumból 
megtudhatjuk, hogy három évtizedes te
vékenysége megváltoztatta az európai ke
reszténység arculatát. a végrendeletet 
1804ben egy magyar történelmi jogtudós, 

Jankovich Miklós megvásárolta negyven 
aranyért, s igen kalandos úton a magyaror
szági evangélikus egyház birtokába került.
 Luther reformációjának folytatója Kálvin 
János. a francia svájc vallási eszmerendsze
rének vezéralakja (1509–1564) a református 
egyház megalapítója. támadta a katolikus 
egyházat, amiért Franciaországból kiűzték. 
1536ban közzétette „a keresztény vallásról 
szóló tanítás” című művét. Ugyanabban az 
évben prédikátor lett Genfben, ahol beve
zette új egyházi rendszerét. Ebből alakult ki 
az evangélikusok vallása.
 az evangélikus egyház a lutheri refor
máció talaján létrejött keresztény vallási 
közösség. Vallási felfogásának alapja a Bib
lia – mint a hit egyedüli forrása –, amelynek 
olvasása közben a szentlélek belső tanítása 
által nyeri el az ember a hitét. az evangéli
kus egyház csak két szentséget ismer el, a 
keresztséget és az úrvacsorát. istentiszte
leteit az egyszerűség jellemzi, amely azon
ban sokat megőrzött a katolikus miséből.
 Evangélikus vallású jobbágyok, zsellé
rek már 1740től élnek Monoron. 1844ben 
a számuk 70 fő. Összehasonlításként: 1870
ben református vallású lakos 3406, római 
katolikus 1674, evangélikus 151, zsidó 221, 
egyéb vallású 40 fő. az evangélikusok fi
ókegyházzá szervezését az Őr utcai állami 
elemi iskola igazgatója, Meskó István (1878–
1954) kezdte el 1907ben. Öt év múlva ala
kult meg a fiókegyház. Fehér Kálmán evan
gélikus hívő nagy tisztelettel írt egykori 
tanítójáról, aki a felvidéken és pozsonyban 
végezte tanulmányait. Mint énektanító te
vékenykedett a Monori Evangélikus Egy
ház kántoraként. Leánya, Lenke szintén pe
dagógus lett. (E sorok íróját is tanította.) Fia, 
László honvéd őrnagy hősi halált halt. Em
lékét márványtáblán örökítették meg a Lu
ther téren álló, júniusban már hetvenéves 
templomban.

Helytörténeta MoNoriaK viselt dolgai Xvi.
Monor központjában két kisebb tér is egyházi személy nevét viseli: a 
Kálvin és a Luther tér. Ez utóbbi névadójára és az evangélikus templomra 

– aktualitása kapcsán – szeretném irányítani az olvasó figyelmét.

 a gyülekezet első rendes lelkésze, Debre 
Lajos 1938ban kap presbitériumi felkérést 
a templomépítés előkészítésére. a tervező 
munkára Sándy Gyula műegyetemi tanárt 
kérték fel, akinek ismerték kaposvári alko
tásait. Ugyanis e városnak evangélikus pap
lakot, gyülekezeti házat és templomot ter
vezett. a felkért építész 1938 februárjában 
találkozott a presbiterekkel.
 sándy Gyula Eperjesen született 1891
ben, és Budapesten halt meg 1953ban. 
a Műegyetemen szerzett oklevelet, majd 
Steindl Imre műtermében dolgozott az 
építendő országház tervein. Előbb a Fel
ső ipariskola tanáraként, majd 1913tól hu
szonnégy éven át a budapesti Műegyetem 
professzoraként tevékenykedett. sajátos 
historizáló stílus jellemezte, amelyet ko
rán ötvözött szecessziós elemekkel. E tör
téneti mezbe öltöztetett századfordulós 
építészet a húszas években készített mun
káit is jellemzi. Főműve a budai Főposta 
és távbeszélő központ (Bp., Moszkva tér). 
néhány tervezett műve: református Fő
gimnázium Hódmezővásárhelyen, refor
mátus egyházközségi lakóház, tornaegy
let, elemi iskola Budapesten, postapalota 
Máramarosszigeten. az említett stílusje
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Épületgépészeti 
szerelvények boltja

Kazánok, cirkók,
radiátorok, acél- 

műanyag-,
rézcsövek és minden

ami a víz-, gáz-, 
fűtésszereléshez kell.

Cím: Monor, Kistói út 120.
Tel.: 29/415-176

Nyitva: H-P: 8-17 Szo: 8-12

AKCIÓ!
Favorit vegyes tüzelésű kazán 

130 000 Ft
Star acél lapradiátorok 
-5% kedvezménnyel
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NYÁRI INTENZÍV
NYELVTANFOLYAMOK

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 13085505 • Programakkreditációs lajstromszám: PL-1742

Parole® nyelviskola és nyelvvizsgahely
Monor, Kiss E. u. 17. • tel.: 20-562-1023 • www.parole-nyelviskola.hu 
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40 óra csak 26 000 Ft!
Siess! Ilyen még egyszer nem lesz!

Legyél túl nyáron a nyelvvizsgán!

Turbózd fel nyelvtudásod két hét alatt!

Angol és német nyelvű turnusok diákoknak és felnőtteknek is
június 22-től augusztus 28-ig 
Jelentkezési határidő: június 13.
Nyelvvizsga időpontja: augusztus 27-28.

Bejárás a Mátyás király u. felől – autóval is – zavartalanul lehetséges

gyek a monori templomnál is fellelhetők. 
Érdekessége, hogy némi hasonlóságot tük
röz Wittenberg székesegyházával.
 Selmeczi Lajos Péter evangélikus lelkész
től tudjuk a következő hiteles adatokat.
 1938 márciusában a presbitérium 4700 
pengős felajánlást tesz tervezésre és temp
lomépítésre. Ez az összeg áprilisra már 
9447 pengőre növekszik. június hónap
ra kérik sándy műépítésztől a terveket. az 
augusztusban megtartott presbiteri ülé
sen – Kuthy Dezső egyetemi főtitkár jelenlé
tében – döntenek a pályaterv elfogadásá
ról. az építési munkát Rutkai Miklián Ödön 
építőmester kapja. Freuendorfer Ferenc asz
talosmestert fogadják fel, aki az első világ
háborúban honvédként szolgált. Miközben 
felesége 1917 novemberében befogadta 
József Attilát és Etus húgát saját gyermekei 
mellé. a templom padjai is az ő szakértel
mét dicsérik. az ácsmunka Szokola mester 
érdeme. a villanyvilágítás Borbély Sándor és 
felesége, Brachna Mária 5000 pengős ado
mányából született meg, de ebből az ösz
szegből még a harangok öntésére is jutott. 
Dukovics Ferenc budapesti evangélikus jó
voltából művészi kivitelű keresztelőkutat 
készíttettek.
 Forrás: Építészeti Múzeum Bp.; KSH Könyv-
tár Bp.; Luther Márton végrendelete. Corvina 
kiadó 1982. Bp.; Monori arcok, sorsok, törté-
netek 2001; Monori életképek 2004

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

január 24én, a popperemléktábla avatá
sakor ünnepélyesen helyére került az elő
zetesen várható három koszorú: a Monorért 
Baráti kör, a hozzátartozók és a Monor és 
Vidéke takarékszövetkezet nevében. 
 És ekkor – váratlanul – előlépett egy 
sovány, sápadt asszony, je
lezvén, hogy ő is szeret
né odahelyezni a magáét. a 
műsorvezető zavarba jött, 
hogy is konferálja be hirte
len, a minden jelenlévő ál
tal ismert Darázsi Erzsébetet. 
nem tudta eldönteni, hogy 
nyomdája és kiadványa, ne
tán művészeti alapítványa, a 
vállalkozók vagy személye
sen a maga nevében szeret
née tiszteletét kifejezni. Egy 
kicsit bajlódnia kellett a felhelyezéssel is, hi
szen három kampó volt, ő pedig a negye
dik koszorút hozta…
 az avatás utáni kiállításmegnyitón a 
műsorvezető nyilvánosan elnézést kért Er
zsikétől a bizonytalankodásáért; és akkor ő 
váratlanul mesélni kezdett. Felidézte, hogy 
Popper Laci bácsi – a legendás nyomda ve
zetője – kislány korában a térdére ültette, 
lovagoltatta…; ezért is érzett személyes in
díttatást a külön megemlékezésre.

 pedig akkor már  jó ideje komoly beteg
ség gyötörte Erzsikét. De eljött! ott volt! je
lenlétével jelképes jelzést sugallva sokak 
szemében.
 Laci bácsi – a Monorszerte ismert és el
ismert – nyomdász vállalkozása után soká

ig Darázsi Erzsébethez vitte 
helységünkben mindenki a 
nyomtatni valóját. az ő nyom
dájában készült hosszú éve
ken át a Monori strázsa is, 
ahogy az ő vállalkozása adta ki 
a több éven keresztül megje
lenő Monor és Vidéke újságot 
is, az utóbbi években pedig az 
Üzletkötő újságot. rendszere
sen népszerűsítette antológi
áiban a környék művészeinek 
tevékenységét, emellett szá

mos könyv is kikerült nyomdájából.
 nagyon sokat kellett küzdenie a műkö
dési feltételek biztosításért, és ez fel is őröl
te erejét. négy hónappal a popperemlék
tábla avatása után, május 22én már az ő 
sírját borították el teljesen a koszorúk a re
formátus temetőben. a Monorért Baráti 
köré is, melynek szintén tagja volt. 
 Megőrizzük kiadványait, megőrizzük 
emlékét. 

B.G.

Visszatekintésaz eMléKezés Koszorúi
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akkor azonban még nagyobb bajban vol
tam, amikor félórás beszélgetés után még 
csak kapizsgálni sem kezdtem, ki ő valójá
ban. Művész? Életművész? Bölcs öreg? sér
tett kamasz? Filozófus? Vagy egyszerűen 
csak őrült? aztán, ahogy egyre többet be
szélgettünk, kezdtem megsejteni, hogy va
lószínűleg mindezek egyben. azok közé az 
emberek közé tartozik, aki csak lassan, mil
liméterről milliméterre tárja föl személyisé
gének valódi mivoltát, és csak igazán keve
seknek, a kiválasztottaknak engedi meg, 
hogy a külsőségek, a porladó felszín alatti 
lényeget meglássák benne. Mint egy hagy
ma leveleit, úgy kellett kibontanom életé
nek történéseit, festészetének legendáját, 
személyiségének, intellektusának valódi 
mélységeit, hogy aztán megtaláljam a köz
pontot, melyre hosszú évtizedek hányatta
tásai, viharosan megélt eseményei rakód
tak le, burokként elfedve a lényeget. soha 
nem találkoztam még ennyire laza, szenv
telen és szemtelen hatvanhét évessel, aki 
egy kamasz fiú dacát, a világra irányuló 
megbotránkoztatási vágyát – mely nyelv
használatában is megnyilvánul – és egy 
bölcs öreg mindenek fölött állóságát sűríti 
magába. Garai tamás tényleg az az ember, 
akit nem csupán szavai, életformája, vagy 
művei alapján lehet megismerni. Garai ta
mást egyszerűen csak ismerni kell. 

– Milyen festőnek tartja magát?
– a festés számomra nemcsak abból áll, 
hogy az ember leül, és pacsmagol valami 
csodálatos kis képecskét, hanem ez egy 
folyamat, ami bizonyos értelemben élet
forma is. reggel fölébredek, elintézem a 
dolgaimat, megetetem az állatkertet, de 
közben már azon jár az agyam, hogy a ké
pen mi mért nem jó, mit kell rajta kijavíta
ni. nincs sok festményem sajnos, szanálást 
is tartok időnként.

– Ez azt jelenti, hogy egyszerűen kidobál-
ja egyes képeit?
– Volt egy barátom, nemrég halt meg, jeli 
Ferenc filmrendező. Ő rengeteget segített 
nekem. időnként beültem a műtermébe, 
beszélgettünk, mutogatott egykét dolgot. 
Meg ittunk. Ez olyan volt számomra, mint 
egy szabadegyetem. Ő mondta ki azt, amit 
én addig soha nem tudtam megfogalmaz
ni. Hogy a belső dolgokat, amik lerakód
tak az évek során, azokat próbáljam kiadni 
magamból. nem baj, ha végső soron ször
nyűségek, de úgy kell tálalni, hogy a mű bi
zonyos szintet azért megüssön. Úgyhogy 
amelyikről úgy gondolom, nem üti meg ezt 
a szintet, nem éli túl a lomtalanítást.

– Mik azok a lerakódott dolgok, melyeket 
kiad festményeiben?
– Főleg szorongásos, depressziós dol
gok. azt szoktam mondani, hogy a képe
im a „depresszionizmus” irányzatához tar
toznak. a festés egyben terápiának is jó, 
utólag pedig jót derül saját magán az em
ber. Most már tudok nevetni a magam hü
lyeségein. régen nem bocsátottam volna 

közös nevezőa bölcs KaMasz
Jó emberismerő vagyok, de bevallom, Garai Tamás alaposan próbára tette eme 
képességemet. Miért, nem tudom, de az ő esetében tudatosan törekednem 
kellett arra, hogy még csak véletlenül se ítéljem meg őt a külsőségek alapján. 

meg magamnak, ha hazavágom a számí
tógépemet, mint például ma reggel, csak 
azért, mert be akartam bizonyítani, hogy 
én is be tudom rakni a memóriakártyát. 
Ma már azonban nem érdekelnek az ilyen 
semmiségek.

– Honnan eredezteti ezt a fajta „dep-
resszionizmus”-t, ahogyan ön fogalmaz?
– szegény anyám zokni volt. Megvisel
te őt a háború, sokat járt temetésre. nem 
volt normális családi hátterem, egyálta
lán az a csoda, hogy nem lettem bűnöző. 
a mai világban biztosan az lettem volna. 
szegény anyám egyedül maradt, „jobb
nál jobb” pasijai voltak mindig. az termé
szetes volt, hogy lógtam az iskolából. igaz, 
jól rajzoltam, de a suliban nagyon rossz ta
nuló voltam. persze nem vettek föl seho
va továbbtanulni, ezért elküldött melós
nak, ahonnan kirúgtak. aztán elküldött 
szűcsnek, amit valahogy végigevickéltem. 
amikor felszabadultam mint ipari tanu
ló, onnantól kezdve minden voltam. kato
na, segédmunkás stb. közben leérettsé
giztem estin, vagyis sötétben, ahogy Hofi 
mondta. Mindezek mellett jártam rajzolni, 
de a főiskolára nem vettek fel. 

– Az, hogy nem vették fel a főiskolára, 
csalódás volt számára?
– az a kedvenc történetem, hogy amikor 
felvételiztem, a képzőművészetivel szem
ben lévő Lukács cukrászdában ült két ta
nárunk. Egy komával mi is átmentünk egy 
ampullára, és amikor megláttak bennün
ket a tanárok, megkérdezték, na mi van 
fiúk, felvételiztek? igen, tanár úr, felel
tük. Van protekciótok? nincs, válaszoltuk. 
Hát… akkor nem megy, mondták, és köz
ben nevettek. Ez a hatvanas években tör
tént. Én nem voltam egy nagy ász, ezt be
látom. De ha felvesznek, lehet, hogy lett 
volna belőlem valami, vagy elindított vol
na egy folyamatot. Volt valaki a felvételin, 
aki fél óráig csak nézte a modellt, miköz
ben a papírja üres maradt. Utána egy vo
nallal lerajzolta, de úgy, hogy minden a 
helyén volt. És ilyeneket nem vettek fel, 
csak a protekciós gyerekeket!

Garai Tamás
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MON-COMP BT.
Számítástechnikai szaküzlet

ADSL Internet 
(magán): 

3396 Ft-tól

Mindenben segítünk,
ami számítástechnikával kapcsolatos!

Nyitva tartás: H, Sze: 9-16; K, Cs, P: 9-17; Szo: 9-12
Telefon: 06-70/236-5449, 06-20/358-4285, 06-29/417-512

2200 Monor, Virág u. 10.

P4-es számítógép
+17" monitor
22 000 Ft

Új és használt számítógépek, alkatrészek, 
kellékek forgalmazása • hálózatépítés, kar-
bantartás • telefonhálózat-építés és -karbantar-
tás • tonerek, festékpatronok feltöltése • ADSL 

Internet, NOD 32 forgalmazása

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!
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– Ezek szerint úgy érzi, a pályája félresi-
keredett. Tegyük fel, hogy újra kezdhetne 
mindent. Akkor milyen irányba indulna el?
– nyugatra. Feltétlenül itt hagynám ezt 
az országot. sokat gondolkodom ilye
neken mostanában. Egyébként biztosan 
megvan annak az értelme, hogy az éle
tem mégis úgy alakult, hogy itt maradtam. 
nem véletlen, hogy azok állnak hozzám 
közel, akik közel állnak, akár irodalomról, 
akár festészetről legyen szó. pilinszky pél
dául az egyik nagy kedvencem. Vagy Ham
vas Béla karneválja. abból jó filmet lehet
ne készíteni. 

– És a festők közül?
– a magyarok közül Losonczy tamás, a 
zseniális; Gyarmathy tihamér, aki egész 
életében műszaki rajzoló volt, és mind
egyik képe úgy néz ki, mint egy kozmosz. 
Vagy a nagy kedvencem, Vajda Lajos, aki 
a jános kórházban halt meg tüdőbajban. 
nemrég volt a várban kiállítása, mert halála 
után előszedték képeit. rengeteg óriási fes

Fogorvosi központunk az Airport Hotel Budapest ****  
szállodában működik, ahol kellemes környezetben az egyszerű  
fogászati kezelésektől a legbonyolultabb szájsebészeti beavat-
kozásig minden felmerülő problémájára megoldást kínálunk. 

Fő profilunk a fogászati implantátumok beültetése, amihez az  
Európában harmadik legnagyobb múltra visszatekintő rendszerét, 

a Denti® Implantációs rendszert használjuk.

Kérjen időpontot az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Cím: 2220 Vecsés, Lőrinci út 130/a.

Tel: 06/29-55-7255  Fax: 06/29-55-7256  Mobil: 06/30-601-9022
E-mail: info@dentident.hu  Skype: dentiimplantclinic

Web: www.dentident.hu

Nyerje vissza 
egészséges  

mosolyát  
Ön is!

Látogasson el fogászati centrumunkba, megéri!

Mert a mosoly mindenkié...

tő halt meg a közelmúltban, akik mindnyá
jan zsenik voltak. Őket szinte kivétel nélkül 
Hamvas Béla fedezte fel, ő gyűjtötte maga 
köré őket, amikor szentendrén lakott. De 
elég sok filozófiai kérdésen is töröm a fe
jem mostanában. például, hogy miért van 
ennyi aljasság a világban? a rosszra mindig 
megvannak a megfelelő emberek, a jóra 
nem biztos. akármilyen szemétséget kell 
megtenni, parancsra élvezettel végzik el. 

– Kihatott a magánélete a festészetére? 
– ahogy az életemben, ugyanúgy a fes
tésben is jöttek hullámhegyek, hullámvöl
gyek. amikor negyvenéves körül lehettem, 
és egyedül maradtam, mert elváltam a fe
leségemtől, ismét elővettem az ecsetet. Ez 
volt a második korszak, hogy elkezdtem 
járni rajzszakkörre. Egyik tanárom, Gyé
mánt László festőművész alapított egy sa
ját festőiskolát, ahova elhívta a tehetsége
sebb fiatalokat. nekem is szólt, hogy nem 
olyan rosszak a képeim, menjek. Ezzel a 
csapattal voltak közös kiállításaink is. az
tán a végén sok mindenben nem értettem 
egyet Gyémánttal, ezért otthagytam az is
koláját. igaz, később a fiatalok közül min
denkit felvettek a főiskolára, akik hozzá 
jártak, én mégsem bántam meg, hogy el
mentem, mert ez nekem már elvi kérdés 
volt. sok minden ragadt ott is rám. Legin
kább az adott értelmet ennek a korszak
nak, hogy kaptam egy oltást, indíttatást a 

festésre. a harmadik nekibuzdulás pedig 
akkor volt, amikor kipateroltak Mendére. 

– Ezt hogy érti?
– kiprivatizáltak. a rendszerváltás győzte
sei a szó szoros értelmében kiprivatizáltak. 
a Moszkva térnél, a krisztina körúton lak
tunk a lányommal kettesben. Ha elsétál arra, 
láthatja, hogy most valami kínai rongyászat, 
valami pénzmosoda van a helyén. a lakókat 
kipaterolták, és most egy ügyvéd úr lakik 
ott. Van, akit kiraktak az óbudai lakótelepre; 
nekem is jobbnál jobb lehetőséget kínáltak. 
Ha választhattam volna, Barcelonába köl
töztem volna, vagy a Balatonfelvidékre. De 
mivel olyan „hatalmas” mennyiségű pénzt 
ajánlottak föl, és három hetet adtak a kiköl
tözésre, Mendén sikerült csupán házat ven
nem. ráadásul vénségemre szerelmes let
tem, ami hátráltatott a festésben.

– Azt hittem, a szerelem segít a művészi 
önkifejezésben.
– katika hátráltató tényezőjű, erőszakos 
teremtmény volt. Őt azonban sikerült kihe
vernem, és azóta folyamatosan festek. Ma 
már csak két dolog van az életemben, ami 
szenvedély és terápia egyben. az egyik a 
festés, amiben ki tudom magamat valami
lyen szinten fejezni. a másik a dzsesszze
ne, amit nagyon jó hallgatni, mert öröm
forrásként feldob és karbantart. 

Nagy Renáta

Garai tamás festőművész kiállítása jú
nius 8án nyílik meg a monori Vigadó 
emeleti galériájában. a kiállítás július 
elejéig ingyenesen látogatható.

kiállítás-megNyitó NyolcadikáN 
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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

Egyet fizet, 
kettőt kap!

keret akció! 
Részletek az üzletben

A monori vasútállomásnál 
(a Profi üzlet mellett)

Reggeliző
főzött kakaó • tej • tea • kávé

kenyér • péksütemények   
szendvicsek • péklángos

Nyitva tartás: H-P: 04-21, Szo: 05-13, V: 16-21

Pékáruból  
nyugdíjasoknak 

kedvezmény  
Diákmenük

Helyben sütött friss  
pékáru egész nap

településünk fő és mellékutcáiban egy
aránt találkozhattunk májusfával. Hol a 
kerítéshez kötözve, hol a földbe ásva, hol 
pedig egy élő fát felszalagozva idézték a 
hagyományt. Ez az életfát megtestesítő 
univerzális szimbólum a termékenységre 
utal, akár mint a párválasz
tási népszokás kelléke, akár 
mint a nyárba forduló ter
mészet ünnepléséhez tar
tozó növényi jelkép.
 a nagyvárosok beton
sivatagában már kevésbé 
adott a lehetőség ahhoz, 
hogy a rámenős legények 
az erdőből éjjel szerzett 
nyurga fát a fölbe ássák szí
vük hölgyének háza előtt, 
vagy felállítsák a kocsma bejáratához, il
letve a választott legénybíró lakhelye 
elé. Ma már az is csak a majálisok gyer
mekprogramjainak a része, hogy a simá
ra gallyazott, vékony törzs tetejébe he
lyezett enni innivalóért rendezzenek 
mászóversenyt.
 az első májusi éjjelen állított májusfa 

eredetileg általában pünkösdig maradt a 
lányos ház előtt. amikor aztán elszáradt, 
fiatalos táncmulatság közepette „kitán
colták”, kidöntötték helyéből. a májusfa 
tetején virító zöld ág mindig is a megúju
lást jelképezte. Ezt őrizte a villőzés virág

vasárnaphoz kapcsolódó, 
a tavasz beköszöntét jel
képező énekesdramatikus 
népszokása (a latin „villus” 
= lomb) vagy a kiszehajtás 
(a telet jelképező szalmabá
bu elpusztítása) utáni, feldí
szített fűzfaággal való falu
járás.
 Ugyancsak a megúju
lás és a beteljesülés remé
nyét, vágyát jelképezi – az 

eddigiekhez hasonlóan – az építkezések 
során a felhúzott falak tetejére állított, 
szalagokkal díszített zöld ág.
 Valaha a májusfa tetejére kolbászt, 
sonkát, megtöltött borosüveget, szép 
színes selyemszalagokat, kendőket kö
töttek. azután maradtak a kreppcsíkok. 
az idén már láttunk üres sörösdobozokat 

Kedves színfoltként tapasztalhattuk Monoron járva-kelve, hogy 
egy sok helyütt már kihalófélben lévő, szép tavaszi népszokást 
napjainkban is őriz és ápol számos helybeli család.

Májusfaállításszép tavaszi NépszoKás

és vécépapírdíszítéseket is. Lehet, hogy 
ez is a gazdasági válság jele?… De akár
hogy van és lesz, jó lenne, ha megőriz
nénk hagyományainkat, a mindenkori 
megújulásba vetett hitünket és remé
nyünket. ahogyan Nagy László írja: „Haj-
nalban állnak már vitézül, / szökik az ég-
ről a felhő, / haragos fejükön vigyázva / 
szallagot ingat a szellő.”

– Bolcsó –

Egykor a májusfa tetejére értékes dolgokat kötöt-
tek, a bátrabb legények pedig leszedhették őket

„Az idén már 
láttunk üres 

sörösdobozokat 
és vécéépapír-

díszítéseket is. Lehet, 
hogy ez is a gazda-

sági válság jele?”
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ajánlóa vigadó júNiusi prograMjai
Május 20án tartotta az első összejöve
telét a Straub Dezső által fémjelzett „Bá
rosan szép az élet” dalos klub Monoron.
 Először straub Dezső köszöntette és 
szórakoztatta a nagyjából 160 fős kö
zönséget, remek hangulatot teremtve. a 
szünetben CDlemezét dedikálta, majd 
meglepetésként a monori Őszirózsák 
ideillő új számukat a „nosztalgia pará
dét” mutatták be osztatlan sikerrel. 
 Ezután még legalább tíz önként je
lentkező énekes dalolt. köztük a monori 
Bakos József is, ki előző nap a Monoron 
megtartott régiós nyugdíjas dalverse
nyen elnyerte a „régió nyugdíjas éneke
se” oklevelet. Ligeti Éva, a nagyszerű bár
zongorista több, mint két órán keresztül 
szolgáltatta a hangulatos zenét. 
 Valamennyi résztvevő jól érezte ma
gát. a nagy sikerre és érdeklődésre való 
tekintettel kéthetente, szerdai napon 
15től 17ig „Bárosan” klubnapokat szer
veznek. a következő összejövetel június 
3án és 17én a Művelődési Ház kistermé
ben lesz, ahová szívesen várják a régi da
lok kedvelőit, akik szeretnének jól szóra
kozni és Ligeti Éva kíséretében énekelni.
 Dr. Dudás Jenő elnök

Nyugdíjasok Pest Megyei Szövetsége

bárosaN szép az élet

Június 4. – Művelődési Ház
Kossuth-napok
a kossuth Lajos ált. isk. diákjainak műsora.

Június 5. 14.30 – Vigadó, díszterem
Pedagógusnap
„Valahol mélyen a szívünkben” címmel lírai 
összeállítás a szeretetről. Belépés kizárólag 
pedagógusok részére.

Június 6. – Művelődési Ház
Ünnepi gála
a nemzetőr általános iskola diákjainak  
műsora

Június 6. 18 óra – Vigadó, díszterem
Jókai Anna-est
Előadást tart a kossuthdíjas, Magyar Örök
ség díjas, a Magyar köztársaság Érdemrend 
középkeresztjével és számos más díjjal, ki
tüntetéssel jutalmazott író és költőnő. Be
lépőjegy: 600 és 1000 Ft

Június 8. 17 óra – Vigadó, folyosógaléria
Közös nevező című kiállítás-sorozat
Garai tamás festőművész kiállításának 
megnyitója.

Június 10. 8–16 óra – Művelődési Ház
Véradás

Június 14. – Fesztiválcsarnok
Országos nyugdíjas kulturális találkozó
Felvonulás a kálvin térről a Fesztiválcsar
nokba, ahol bemutatkoznak a nyugdíjas 
művészeti csoportok.

Június 15. 16 óra – Vigadó, díszterem
A zeneiskola tanévzáró koncertje

Június 21. 18 óra – Fesztiválcsarnok
Az év leghosszabb napján az év legnagyobb 
koncertje!
a MáV szimfonikus zenekar és Mocsári  
károly zongoraművész koncertje.
Műsoron: a rómeó és júlia nyitánya és Csaj
kovszkij bmoll zongoraversenye. 
Belépőjegy: 1200 és 800 forint. két felnőtt 
fizető nézővel két, családon belüli gyermek 
ingyen tekintheti meg a koncertet.

Július 10. 18 óra – Vigadó, díszterem
Pleszkán Frigyes koncertje
Dr. péterffy Gusztávné, Mária néni 90. szü
letésnapja tiszteletére és köszöntésére ad 
pleszkán Frigyes szólóestet. 
Műsoron: népszerű klasszikusok, közismert 
világslágerek. Belépőjegy: 1000 forint.

Információ, jegyrendelés:
a 0629/413212es telefonszámon.
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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
Háztól házig szőnyegtisztítás, 

ingyenes szállítással

Júniusban 20% kedvezmény 
a szőnyegtisztítás árából 
ingyenes háztól-házig szállítással!

Bőrruházat tisztítása és festése
Gyapjúágynemű-tisztítás

U19, 26. forduló: Hód me ző vá sár hely–Mo
nor sE 26 (14).
 pazarul kezdte a találkozót gárdánk, 
mely Hajdú góljával már a 2. percben 
előnyhöz jutott. a srácok nem álltak le, 
hamar döntésre akarták vinni a dolgot. 
Paput Norbert, majd a 39. percben Micsu 
is bevette Martonosi kapuját, amivel 
már 13ra vezetett az MsE. a hazai olda
lon Rácz Dezső szépített. ahogyan kezd
te, úgy fejezte be az első félidőt Monor, 

és Paput Norbert újabb góljával már 14
re lépett meg. Fordulás után is csapa
tunk diktálta a tempót. Hajdú Krisztián, 
majd Paput góljával 16ra módosította 
az eredményt az 57. percben. Ezen még 
Rácz Dezső kozmetikázott, de így is fölé
nyes és teljesen megérdemelt vendégsi
ker lett a vége.
 nB iii ifi júniusi mérkőzések: 2009. 06. 
06. 11 és 13 óra: Monor sE–Budafok, 2009. 
06. 13. 11 és 13 óra: szeged–Monor.  

LabdarúgásMagabiztosaN NyerteK
a május 16án megrendezett sportna
pon több versenyzőt is jutalmazott a 
Monor sE. az év legeredményesebb 
munkájáért járó plakettet kapta:
Tóth Bendegúz (birkózás), Kurdi Gábor (ka
rate), Burján Imre, Lovas Evelin (kosár
labda), Seftsik Péter, Jelenik Zita (kutyás), 
Baranyi György, Jansik János (labdarú
gás), Bokros Tamás (taekwondo), Heve-
si Gergely (tenisz), Ponyi Péter, Botka Dóra 
(úszás), Tóth Fruzsina (rsG).
 aranydiplomát kapott: Tóth Csaba 
(karate – posztumusz díj), Jakab Géza 
(kosárlabda), Lódi István (taekwondo).
 Lódi Viviennek a Monor sE elismerését 
fejezte ki a 2008–2009ben, Ebn elért si
kereiért, ezért kupával jutalmazta meg.

kitüNtetett sportolók, edzők

nB iii. alföld csoport 25. forduló: Gyu
la termál FC–Monor sE 35 (24). Monor 
sE: Gilan, Kinder, Csáki, Payetta, Kajli, Csi-
kós (Csőke 57.), Bokros, Szluka (Michel 70.), 
Bán, Simon (Bognár 85.), Maka. Edző: Var
ga károly, Herbály zsigmond.  Gólszer
zők: simon zsolt a 9. percben 11esből 
(01), Bokros sándor a 27. percben (02), 
szluka jános a 31. percben (03), simon 
zsolt a 31. percben (04), Laurinyecz pál 
a 39. percben 11esből (14), Miklya Mik
lós a 43. percben (24) és az 53. percben 
(34), Michel Victor a 77. percben (35).
 nB iii. 26. forduló: Monor sE–Hód
me zővásárhely FC 00. Monor sE: Gilan, 
Kinder, Kajli, Payeta, Csáki, Csikós (Szluka 
71.), Csőke, Bokros, Bán, Maka, Simon. 
Edző: Varga Károly, Herbály Zsigmond.
 a két remekül védekező csapat ösz
szecsapásán Monor állt közelebb a győ
zelemhez a dobogóra pályázó HFC ellen.
 júniusi mérkőzések: 7én 17 órakor: 
Budafok–Monor sE; 14én 17 órakor: 
Monor sE–szeged.

megkezdték a Felzárkózást!

a Monor sE ritmikus gimnasztika szakosz
tálya idén is egy fantasztikus hangulatú 
versenyre várta a pest megyei szakosztá
lyokat, ahol közel 150 tornászlány mérte 
össze tehetségét a különböző korcsopor
tokban és kategóriákban. Lányaink kiváló 
eredményeket értek el!
 junior korcsoport C2 karika/labdagya
korlat: Bukovenszki Vivien 2. hely; serdü
lő korcsoport C2 szabad/szergyakorlat: 
Nagy Klaudia 1. hely, kupagyőztes; leg
jobb előadásmódért: Tóth Fruzsina 2. hely, 
Ilg Eszter 4. hely; egyéni csapatban: Nagy 
Klaudia, Tóth Fruzsina, Ilg Eszter 1. hely.
 serdülő korcsoport C1 szabad/szergya
korlat: Guzsvány Vivienn 1. hely, Lendvai 
Hanna 2. hely. Gyermek korcsoport C1 

szabad/szergyakorlat: Benkő Daniella 4. 
hely, Horváth Nadin 5. hely.
 kisgyermek korcsoport C2 szabad gya
korlat: Raibl Regina 1. hely, kupagyőztes; 
legjobb előadásmódért: Gábor Abigél 3. 
hely, Kuszenda Lili 5. hely; egyéni csapat
ban: Raibl Regina, Gábor Abigél, Kuszenda 
Lili 1. hely.
 kisgyermek korcsoport C1 szabadgya
korlat: Misuth Luca 4. hely, Szolnoki Lili 6. 
hely. Óvodás korcsoport C1: Vezekényi Vi-
rág 1. hely, kupagyőztes; legjobb előadás
módért: Soós Johanna 2. hely.
 Tóth Fruzsina és Nagy Klaudia koreog
ráfiájáért Sebes Ildikó edző 11 kupát ka
pott a szakmai zsűritől.

Monor SE rsg szakosztály

rsgbercziK sára eMléKverseNy

Városunkban több mint hat éve működik 
a Monori tánccsoport, amely mára már 
mintegy száz főssé nőtte ki magát. Május 
3án a monori „Hiphop manók” a tánc vi
lágnapja alkalmából pécsen megrende
zett Fashion Dance Magyar kupán a „C1” 
gyermekkategóriában 11 csapat közül 
első helyezést értek el. a gyerekek az ady 
Úti és a jászai Mari általános iskola tanu

lói. Felkészítőjük Stillerné Balogh Melinda 
táncoktató, tagjai: Bodor Diána, Erős Petra, 
Korsós Krisztián, Kovács Barbara Mariann, 
Kovács Nóra, Molnár Márkó, Nagy Kinga és 
Szőnyi Alexa.
 a tánccsoport hazai pályán is szeretné 
bemutatni tudását, ezért idén is megrendezi 
évadzáró műsorát 2009. június 12én 18 óra 
30tól 20 óráig a Művelődési Házban. 

tánca „hip-hop MaNóK siKere”
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Labdarúgás

nB ii U13 közép C csoport: Monor–Du
na újváros 40 (20) Monor: Bekker (Ba-
logh 35. perc), Kaszanyi (Varga 60. perc), 
Sziklási, Cselovszki, Erdélyi,  Kovács, Sárai, 
Tóth, Zsíros (Kiss 48. perc), Kaszab (Szabó 
63. perc), Vas (Hegedűs 60. perc).
 a 24. forduló rangadóján a 3. helye
zett és nagyon jó formában lévő Duna
újváros látogatott hozzánk. az első per
cektől rendkívül motiváltan és nagy 
akarattal játszottunk. Egy gyönyörű sza
badrúgásból már a 2. percben megsze
reztük a vezetést. Ezután is támadásban 
maradtunk, és egy kapufával jeleztük, 
hogy hazai pályán kívánjuk megszerez
ni a bajnoki címet. 
 nagyon jó mérkőzés alakult ki, szokat
lanul nagy irammal. többet birtokoltuk a 
labdát, és egy helyzetet kihasználva to
vább növeltük előnyünket. a gól után a 
vendégek percei következtek, és két el
adott labdánkból majdnem szépítettek, 
de az utolsó pillanatban tisztázni tud
tunk. a félidő vége előtt ismét a mi perce
ink jöttek. Egy szép lövést védett bravúr
ral a vendégkapus, majd egy fejes kerülte 
el centikkel a dunaújvárosi kaput. 
 a második félidő első részében több

nyire mezőnyjáték folyt, a kapuk nem fo
rogtak veszélyben. tíz perc elteltével ki
hagytunk egy óriási lehetőséget, majd 
egy nagyszerű akció végén tovább növel
tük előnyünket. jól szűrtünk középen, és 
a játék is megvolt. a vége előtt még ki
hagytunk egy ziccert, majd büntetőből 
megszereztük negyedik gólunkat is. az 
utolsó percekben már figyelmetlenek 
voltunk, de a vendégek nem tudtak vele 
élni. Összességében egy jó iramú mérkő
zésen, egy nagyon jó csapat ellen arat
tunk megérdemelt győzelmet. Ez egyben 
azt is jelenti, hogy a további fordulóktól 
függetlenül megnyertük az nB iies U13
as bajnokságot. tettük mindezt két évvel 
fiatalabb csapatként. 
 Gratulálunk a játékosoknak és edzőik
nek: Fülöp Lajosnak és Bajári Tamásnak! 
külön köszönet kapusedzőnknek: Gilan 
(kapus) károlynak, egyesületünknek, va
lamint mindazoknak, akik ennek a kis csa
patnak a sikeréért dolgoztak. a legna
gyobb köszönet a szülőknek jár, akik időt, 
pénzt, energiát nem sajnálva – igazi kö
zösségként – a csapat mellett álltak. kö
szönjük!

MSE labdarúgó szakosztály

jó iraMú MérKőzéseN, MegérdeMelt 
győzelMet arattaK Városi Ferenc megszerezte idei első 

tornagyőzelmét. az esztergomi ver
senyen – kiemeltként – az első fordu
lóban nem kellett játszania. a negyed
döntőben simán (63, 60) nyert, majd 
az elődöntőben játszotta legjobb mér
kőzését, egy soproni fiút legyőzve (63, 
61). a döntőben szintén soproni volt 
az ellenfél. kitartott Fecó lendülete is, 
és magabiztosan (62, 60) megnyerte 
a meccset, s egyben élete első orszá
gos versenyét a 12 éves korosztályban.
 a hosszú hétvégén minden nap volt 
teniszverseny Monoron. az oB iiias fér
fi csapatunk a Mártonhegy ellen játszott, 
folytatódott az amatőr bajnokság, vala
mint a gyerekeknek is volt versenyük. 

torNagyőzelem, idéN először

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

Nedves, salétromos 
falak utólagos 

szigetelése 
lemeztechnikával.    
3 BOKI BT.  
Tel : 06-30/9244-416,
 30/5688-714, 
 06-29/412-987
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masszírozás
Tel.: 06 30/ 657-7349  Móricz Zsigmond u. 18.

Fodrászat Kozmetikában
A monori rendelőintézetből ismert 

Péter János 
gyógymasszőr

Új helyen, de a megszokott alapossággal várja 
régi és új vendégeit a nap bármely szakában. 

Akár este 22 óráig is! 

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. 

Hogy milyen gyorsan telik az idő, mi sem 
bizonyítja jobban, mint, hogy az alig öt 
éve átadott monori uszodában immáron 
ötödik alkalommal rendez a helyi szink
ronúszó egyesület, a monori Delfin szink
ronúszó Club szinkronúszó versenyt.
 a május 16–17én lezajlott V. Mobilkor–
Delfin kupán a hazánkban bejegyzett 19
ből 16 sportegyesület összesen 375 spor
tolója nevezett, minden korosztályból. a 
nevezők között volt felnőtt válogatott ke
rettag és junior Ebdöntős is. 
 a monori delfines lányok közül kiemel
kedő teljesítményt nyújtott Micsu Katrin 
és Nagy Zsófia, akik különkülön egyéni
ben és együtt párosban is megmutatták, 
hogy az évek óta tartó kemény munka las
san meghozza gyümölcsét. Mindketten 
22 aranyéremmel zártak. a monori Del

fin sC többi versenyzője is igazán büszke 
lehet teljesítményére, hiszen egytől egyig 
éremmel zárták a versenyt.
 itt kell megköszönnünk a Monor Uszoda 
kht. vezetésének és dolgozóinak, valamint 
Monor Város Önkormányzatának az álta
luk nyújtott segítséget, mellyel hozzájárul
tak a verseny megrendezéséhez. köszönet 
illeti a támogatóinkat, akik nélkül nem le
hetne egy lassan nemzetközileg is jegyzett 
szinkron úszó versenyt rendezni Monoron. 
idén a MonorHegyessy Lions Club által ala
pított vándorkupát a synus sC nyerte.
 a monori Delfin szinkronúszó Club 
várja mindazon sportolni vágyó fiatalt, 
aki szeretné ezt a rendkívül szép és nőies 
olimpiai sportágat kipróbálni. Érdeklődni 
lehet a monori uszodában.
 Dr. Szőke Zsuzsanna

szinkronúszásdelFiN Kupa ötödször is

Május 16án – 11 úszócsapat közel 300 
versenyzőjével – nagyszabású úszóver
senyt rendeztek szarvason az utánpótlás 
korú versenyzők részére. a Monor sEt 16 
fő képviselte. 
 a fantasztikus küzdelemben szin
te minden versenyszám végén állhatott 
monori versenyző is a dobogóra – 14 ver
senyszámban 36 érmet szerezve. Három 
váltócsapatunkat megszorítani sem tud
ták a többiek. Így összesítésben a legtöbb 
pontot a Monori sE csapata gyűjtötte, és 
egy évig őrizheti a vándorserleget, amit a 
látottak alapján teljesen megérdemelten 
hódított el. Összesen 18 arany, 14 ezüst, 4 
bronz, valamint váltóban 3 arany a szer
zeményünk. 
 Dobogós eredményeink: Botka Ani-
ta 50 m hát 1., 50 m gyors, 100 m vegyes 
2.; Botka Dóra 50 m gyors, 50 m hát, 100 
m vegyes 1., 50 m hát 2.; Városi Brigitta 50 
m gyors, hát, mell, 100 m vegyes 1., 50 m 
mell 2.; Bacskai Csilla 50 m hát, 100 m ve

gyes 2., 50 m mell 3.; Fenyvesi Roland 50 m 
gyors 3.; Ponyi Patrik 50 m mell 1.; Bacskai 
Attila 50 m gyors, 50 m hát, 100 m vegyes., 
50 m mell 2.; Bencsik Zsombor 50 m gyors, 
100 m vegyes 2., 50 m hát 3.; Leé Ádám 50 
m hát 1., 50 m mell 2., 100 m vegyes 3.; 
Ponyi Péter 50 m gyors, hát, mell 1., 100 m 
vegyes 2.; Séllei Gergő 50 m hát, 50 m mell 
1., 50 m gyors és 100 m vegyes 2.
 4x25 m vegyes váltó az 1999ben szü
letett fiúk részére: 1. Bencsik Zsombor, 
Ponyi Patrik, Bacskai Attila, Kovács Patrik. 
4x25 m vegyes váltó az 1996–1999ben 
született lányok részére: 1. Botka Anita, 
Városi Brigitta, Bacskai Csilla, Botka Dóra. 
6x25 m gyorsváltó 2000–1995ben szüle
tettek részére: 1. Kovács Patrik, Bacskai At-
tila, Bencsik Zsombor, Leé Ádám, Ponyi Pé-
ter, Séllei Gergő.
 Gratulálunk versenyzőinknek és edző
iknek: Csernák Mariannak és Nagy And-
rásnak!

MSE úszószakosztály

ÚszásMoNoroN a váNdorserleg

spanyolországban, a tengerpar
ti Benidorm városában rendezték a 
15. junior és 24. senior itF taekwon
do Európabajnokságot. a háromna
pos megmérettetésen 28 ország kivá
lóságai állhattak a pástokhoz. ifjúsági 
lány küzdelem +60 kg kategóriában 
Lódi Vivien az elődöntőbe jutásért egy 
olasz versenyzővel küzdött. a kétme
netes csatában az első menetet meg
nyerte, viszont a másodikban – az olasz 
versenyző egy szabálytalan technikája 
miatt – megsérült, így sajnos, a tovább
jutás nem sikerült. nagy meglepetésre 
azonban még sérült lábbal is bronzér
met szerezett a speciáltechnikai törés 
versenyszámban. 
 Május 9én, Mezőkovácsházán ren
dezték a 2009. évi Gyermek, serdü
lő országos Bajnokságot és ifjúsági 
simba kupaversenyt. szakosztályunk 
az elért teljesítmények alapján elnyer
te a legeredményesebb csapatnak járó 
díjat is. Eredményeink: Gyermek – kor
sós krisztián: formagyakorlat iii., 38 kg 
küzdelemben magyar bajnok. serdü
lők – Bakács Cintia: 2. Gup formagya
korlat iii., +50 kg küzdelem iii. helyezés; 
Ladányi Cintia: 45 kg küzdelemben 
magyar bajnok; Turjányi Kolos: 35 kg 
küzdelem iii. helyezés; Hajdú Márton: 8. 
Gup formagyakorlat iii., 35 kg küzde
lem ii. helyezés; Korsós Ádám: 21. Gup 
formagyakorlat magyar bajnok, 40 kg 
küzdelem iii. helyezés; Csipesz Balázs: 6. 
Gup formagyakorlat ii., 40 kg küzde
lem iii. helyezés; Lódi Levente: 21. Gup 
formagyakorlat iii., +60 kg küzdelem
ben magyar bajnok. simba kupára Csi-
pesz Sándor ifjúsági és Korsós Ádám 
serdülő (szabályok megengedik) ver
senyzőinket tradicionális küzdelem 
versenyszámban neveztük, melyben 
az előkelő iii. helyezést érték el. sándor 
ezen felül 52 kg küzdelemben a iii. he
lyet szerezte meg.

taekwoNdo Hírek
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Május 22én a gyömrői teleky kastély
ban került sor a tanulásban akadályo
zott gyermekek idei futóversenyére. 
a teleky kastélyban korosztályonként 
eltérő hosszúságú terepen bizonyít
hattak a megyéből  érkező gyerekek. 
Monorról a nemzetőr általános iskola 
speciális tagozatának öt diákja indult.
Plesóczky Nándi első helyezett lett, Ko-
lompár Márió harmadiknak futott be a 
rövidebb távú pályán. Seres Gábor he
tedikként, Roznoviczky Tamás tizen
egyedikként ért be a célba 800 men. 
Balogh István második lett a hosszabb 
távon. köszönjük a szervező iskola ve
zetésének a munkát!

Harmath Károlyné 

FutóverseNy gyömrőN 

Legyél túl a KRESZ-vizsgán, 
hogy nyugodtan nyaralhass!

Gépjárművezető-képző Kft.

 

tanfolyam indul:

június 5-én 17 órakor
számítógépes felkészítés krEsZ-vizsgára

részletfizetési lehetőség
Díjmentes elsősegélynyújtó tanfolyam

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

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

Diákok, figyelem!
június 16-án 
kéthetes intenzív 
KRESZ-tanfolyam indul 
minden nap 
délelőtt 10-13 óráig

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!

kosárKöNNyedéN a döNtőbe!
kosárlabda, rájátszás 14. hely, elődöntő, 1. 
mérkőzés: százhalombatta ksE–Monor sE 
2765 (420, 716, 715, 914). Büntetők: (4/17) 
23,5 %, ill. (10/15) 66,67 %. Monor sE: Rácz 
Hanna (11), Kovács Bernadett (10), Németh 
Ágnes (17), Szűcs Rita (16), Mészáros Andrea 
(9). Csere: Kocsis Klára, Magócsiné N. Katalin, 
Balku Zsoltné (2). Edző: Kecsmarik András.
 Egy néző kivételével csak monoriak fog
laltak helyet a csarnokban, így elmondható, 
hogy hazai pályán játszott csapatunk idegen
ben is. Esélyeshez méltóan kezdte az össze
csapást női csapatunk, amely a 6. percben 
már 010re vezetett. a hazaiak még bünte
tőkből sem tudtak betalálni, így lényegében 
a mérkőzés már a 15. percben eldőlt. Ekkor 
Mészáros Andrea triplája után 627re vezetett 
már a Monor. a folytatásban sem változott a 
játék képe; a hazaiak – a remek védekezés el
lenszerét nem találva – távolról dobálták el a 
labdát, melyek kimaradtak, így csak az volt a 
kérdés, mennyi lesz a különbség!
 kosárlabda, rájátszás, elődöntő, 2. mér
kőzés: Monor sE–százhalombatta ksE 7042 
(1611, 1614, 239, 158). 
 Csapatunk nehezen lendült játékba; a 7. 
percben Kecsmarik András időt is kért, hiszen 
129re vezettek „csak” a mieink. a mérkő
zés ezen szakaszában Mészáros Andrea tolta 
az MsE szekerét; amit rádobott, az gond nél

kül szállt a gyűrűbe. a kis pihenő jót tett a 
csapatnak, amely fokozatosan húzott el – a 
14. percben először – 10 pontnál többel (24
13). a vendégek azonban nem adták fel, és a 
19. percben újra szorossá tették a találkozót. 
Solti Gabriella kosarával 2825re zárkóztak 
fel. szerencsére a negyed utolsó percében 
már csak Németh Ági kosarai jöttek, és így 
megnyugtató 3225tel fordult gárdánk. a 
szünetben alapos fejmosást kaphattak a lá
nyok – főleg a védekezés miatt. a térfélcse
rét követően káprázatos védekezés követke
zett, és öt perc alatt állva hagyták az szksEt. 
Ezt a szakaszt 172re nyerte csapatunk. Rácz 
Hanna zsinórban szerzett 6 pontja után 51
27 állt az eredményjelzőn. a folytatásban 
már csak az volt a kérdés, mennyivel győz az 
MsE. a záró etapban a végig jól játszó Andi 
és Rita mellett Németh Ági szerzett egymás 
után négy kosarat, és ezzel 5939ről lett 70
39. a szksE csapatkapitánya, egyben edzője 
tett arról, hogy szépen búcsúzzon csapata. 
az ő triplájával alakult ki a 7042es végered
mény a roppant sportszerű és kitűnően le
vezetett találkozón. a döntőbe csapatunk 
került kettős győzelemmel, 13569es össze
sítéssel.
 a végig lelkes közönség vastapsa megér
demelten szólt. Gratulálunk, újra nyitva van 
az aranykapu! 

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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köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett halottunkat, 

Molnár Eleket
utolsó útjára elkísérték, sírjára

elhelyezték az emlékezés virágait,
és mély fájdalmunkban

együttérzésüket fejezték ki. 
A gyászoló család

köszöNetNyilváNítás

Markovics Sándor, Fejesné Németh Rózsa, 
Darázsi Erzsébet, Aschenbrenner Józsefné 

szül. Naszvadi Anna

moNoroN HuNytak el

Fűkaszálást, favágást vállalok reális 
áron. t.: 06-20-538-25-31

Albérlet! Monoron új építésű 65 négy
zetméteres, 2 szoba, + nappalis házban, 
alacsony rezsivel, igényesnek kiadó.  
tel: 06-30-435-2273

Okleveles, szakképzett masszőz va
gyok. szeretettel várok minden kedves 
hölgyet és urat, kellemes környezetben. 
aromaterápiás masszázs, svédmasszázs, 
testrész masszázs (hát, láb, nyak). Be
jelentkezés: 06-30-648-7258

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

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! 
alumínium, műanyag redőnyök, nap
ellenző, reluxa, szalagfüggöny, mo
bil, fix szúnyogháló és szúnyogháló aj
tók. Újdonságok. azonnali felmérés, 
árajánlatkészítés! 29 éves tapasztalat, 
garancia, 5% kedvezmény!
tel.: 06-30-401-1029

apróHirdetés
Tűzifa eladó! akácfa összefűrészelve, 
házhoz szállítva 2000 Ft/mázsa. tel.:  
06-20-981-78-79

Monor, kossuth Lajos utca 66. szám 
alatt 18 négyzetméteres üzlethelyiség, 
frekventált helyen kiadó! 
Érd.: 06-70-333-5354

Bolyán antal bádogos és tetőfedő cse
repezést, kúpozási munkákat vállal.
tel.: 06-30-405-7711

Férfi és gyermek hajvágást vállalok!
tel.: 06-29-416-286

Társasházkezelést vállalunk állami tár
sasházkezelői szakképzettséggel, gya
korlattal. koViszoLG Bt. tel.: 06-20-913-
2944, fax: 06-29-416-944, email:
karacsondierzsebet@monornet.hu

Monoron a Liliom utcában 55 nmes, a 
kapisztrán utcában 65 nmes kétlakásos 
társasházakban lakások eladók.
tel.: 06-70-633-6201

Monori Strázsa
Monor Városi Önkormányzat Lapja

XVIII. évfolyam, 6. szám •  2009. június 2.
issn: 12168106

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
Email: 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, 
email: szekerka.janos@monornet.hu 
hirdetések leadása minden hónap 20-ig.

HirdesseN a strázsábaN!

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 21.30
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

a szterényi józsef szakközépiskola és 
szakiskola a 2009/2010. tanévben felvé
telt hirdet érettségivel záródó esti tago
zatra, valamint érettségi utáni szakkép
zésben a következőkre: mecha tronikai 
műszerész; gazdasági informatikus; mar
keting és reklámügyintéző.
 a 10. évfolyam utáni szakképzés kereté
ben a következő szakmák oktatását hirdeti 
meg az iskola: bútorasztalos; villanyszere
lő; pincér; élelmiszer és vegyiárueladó.
 jelentkezés a 06-29-413-822es telefon
számon, munkanapokon 8tól 15 óráig.

FelHívás
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Monor, Piac tér
Tel.: 06-20-424-3071

Fogyókúrához:
•  4.3.2.1. alakformáló folyadék  

+ kapszula 4 200 Ft
•  ananász rágótabletta 1 700 Ft

Allergiára:  Már most elkezdheti 
erősíteni immunrendszerét
•  Pollen grape kapszula 1700 Ft
•  Pollen grape tea 620 Ft

Lúgosításhoz:
• Green mix por 2800 Ft
• Füredi lúgosvíz pH 9 

Dohányzásról leszoktató program
És még sok más egyéb termék

Nyár – fogyókúra – lúgosítás

Natura bolt
Ahol az egészség 

polcairól válogathat!

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.

Elsősorban kültéri, de 
beltéri használatra is.
Maximális sebesség: 8 km/h 

Terhelhetőség: 120 kg  
+ 15 kg kosár 

Egy feltöltéssel 40 km-t 
tud megtenni a terepviszo-

nyoktól és a vezető tömegétől 
függően. 

Motorba épített automatikus 
mágnesfékrendszer. 

Tel.: 06-20-473-64-66

Vadonatúj 
EL-GO 
elektromos 
moped 
eladó! 
 
Járásképtelen  
mozgássérült  
részére, akinek  
karjai elég erősek a kor mány-
záshoz és a kezelőszervek  
mű  ködtetéséhez.
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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 

Akciós árak június 8-tól 20-ig

Sertéscsülök

590,-

Sertés hasaszalonna 290,-

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:

Ft/kg

Ft/kg

Sertéslapocka

790,-
Ft/kg

Füstölt hátsócsülök790,-
Ft/kg

Libazúza (gyf.)

620,-
Ft/kg

Csirkemell f lé

990,-
Ft/kg

Extra pacal

Marha apróhús
690,-

Ft/kg

Ticket Restaurant és Sodexho 
étkezési utalványokat elfogadunk!

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

Sertés darálthús590,-
Ft/kg

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

Sertéstepertő

790,-
Erdélyi szalonna690,-

Ft/kg

Sertés grillkaraj (gyf.)1150,-

Ft/kg

Ft/kg

790,-
Ft/kg

gyf. = gyorsfagyasztott

Pulyka darálthús750,-
Ft/kg

Csirkecomb

690,-
Ft/kg

Kenyérszalonna490,-
Ft/kg


