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Dzsessz és MonorMáriA néni és A „Mi Fricink”

ám mindez valóra vált, így július 10-én 
emlékezetes élményben részesülhettek a 
szerencsés résztvevők.
 E cikk szerzője örömmel hallott egy 
hosszabb beszélgetést az Mr1 hullám-
hosszán – 2009. január 2-án – Pleszkán Fri
gyessel, a Monorról induló neves dzsessz-
zongoristával. Mivel egyre növekvő 
külföldi elismertsége ellenére itthon alig 
hallunk róla, szerettem volna a helyi saj-
tóban közhírré tenni sikereit. Édesapja – 
gimnáziumunk nagy tekintélyű nyugdíjas 
angoltanára – viszont megkért, hogy in-
kább majd arról a koncertről írjak nyáron, 
amit fia az egykori első zongoratanárnő-
jének, dr. Péterffy Gusztávnénak (Mária 
néni) ad születésnapja tiszteletére. a fiá-
ról pedig akkor is csak szerényen.
 „Mária néni” (ahogy mindenki szere-
tetteljesen szólította) elmondta, hogy 60 
évet élt Monoron, és 30-at töltött pesten, 
ahonnan azért vissza-visszatért gyakran, 
180 itteni növendéke és a sok-sok – töb-
bek között a Vigadóhoz kötődő – emléke 
miatt is.
 Gulyás László tiszteletes úr Monor vá-
ros nevében köszöntötte Mária nénit, 
hasznosnak és drágának nevezve életét, 
mert amit véghezvitt, mindig odaadás-
sal tette, csendes, de hűséges munkával. 
Ezért emlékeznek rá Monoron szeretet-
tel, tisztelettel, köszönettel.
 pleszkán Frigyes nem titkolta meg-

hatottságát a régi ismerősök, barátok 
nagyon meleg fogadtatását érezve. El-
mondta, hogy a klasszikus zene meg-
szerettetéséért hálás Mária néninek, a 
dzsessz iránti vonzalom felkeltéséért pe-
dig édesapjának (aki egyébként zeneszer-
ző is volt az 50-es években, darabjait ak-
kor a rádió is sugározta). 13 évesen került 
Budapestre, Gonda Jánoshoz, a Bartók 
Béla zeneművészeti szakközépiskolának 
arra a dzsessztanszakára, ami a kelet-eu-
rópai országok között akkor egyedülálló 
volt. a dzsessz legnagyobb hazai szakér-
tője akkor azt mondta játékáról, hogy ha 
csukott szemmel hallgatja, mintha Oscar 
Petersont hallaná (aki akkor már olyan 
klasszikusnak számított, mint a trom-
bitás-énekes Louis Armstrong vagy Ella 
Fitzgerald). akkori példaképének felvéte-
leit pleszkán Frigyes már 10 éves korától 
hallgatta megszállottan, így nem is cso-
da, hogy nagy hatással volt rá. Gonda já-
nos – 1979-ben megjelent – „jazz” című 
könyvében így méltatta: „külön emlí-
tést érdemel a tanszak egyik legfiatalabb 
és legnagyobb tehetsége, a zongorista 
pleszkán Frigyes.”
 az édesapa szerény fogalmazásra intő 
tanácsát azért is nehéz betartani, mert 
a tinédzser fiút a korabeli sajtó már is-
métlődően „csodagyerek”-ként, „ma-
gyar, monori peterson”-ként emleget-
te. a heti háromszori pestre járás mellett 

mint monori gimnazista, már elsős korá-
ban 100 (!) koncertet adott. 
 15-16 éves korára olyan dzsessz-sztár 
lett, aki már az akkori legnagyobb néző-
terű Erkel színházban játszhatott (mint 
előtte oscar peterson). 16 évesen a finn-
országi dzsesszfesztiválon, poriban 20 
ezer ember előtt szerepelt, nagy sikerrel. 
1977-ben pedig – negyedikes gimnazista-
ként – megnyerte az akkori országos „ki 
mit tud?” vetélkedő szólóhangszeres ka-
tegóriáját, a vele járó külföldi utazással. 
akkor az ottani zsűri szakértője, Pernye 
András zenetörténész-zenekritikus így 
méltatta (és ezt most Mária néni is idéz-
te): „Ennek a gyereknek már nemcsak jö-
vője, hanem már jelene is van.” 18 évesen 
sajtó különdíjat nyert Lengyelországban.
 Folytatás a 13. oldalon
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Hogy nyár közepén ilyen rekordzsúfoltságig megteljen a díszterem, 
hogy a köztiszteletben álló 90 éves ünnepelt ilyen irigylésre méltó 
testi-szellemi kondícióban szóljon a megjelentekhez, és hogy a 
dzsessz nem túl populáris műfajának híressé vált képviselője így meg 
tudja hódítani a közönséget – elméletileg valószínűtlennek tűnt. 
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Pleszkán Frigyes Mária néni tiszteletére játszott



testületA szünet előtti utolsó ülés
Július 9-én a képviselő-testület a Vigadó dísztermében tartotta meg soros ülését.  
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1.) interpellációk.
2.) javaslat az önkormányzat 2009. évi 
költségvetési rendeletének szükséges 
módosítására.
3.) Beszámoló az önkormányzat 2009.  
i. félévi gazdálkodásáról.
4.) iskolai álláshely és létszámadatok 
meghatározása.
5.) az intézmények alapdokumentuma-
inak (szervezeti és működési szabályzat, 
házirend, pedagógiai program, minő-
ségirányítási program) módosítása. 
6.) Bölcsődevezetői pályázat kiírása.
7.) a téli útüzemeltetés kérdései.
8.) Beszámoló a mezőőrök munkájáról.
9.) Beszámoló a gyepmester tevékeny-
ségéről.
10.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
11.) a közmeghallgatás programjának 
előkészítése.
12.) polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és in-
tézkedésekről, valamint a lejárt határ-
idejű testületi határozatok végrehajtá-
sáról.
13.) javaslat közbiztonsági Díj adomá-
nyozására.

NapireNdi poNtok szeptemberbeN

 Pogácsás Tibor polgármester válaszá-
ban elmondta, hogy a Városfejlesztési és 
környezetvédelmi Bizottság most is tár-
gyalta a rendelettervezetet, és szeptem-
berben újra napirendre fog kerülni.

Módosított rendeletek

a nemrégiben elfogadott, a fizető parko-
lás rendjéről szóló 17/2009. (V. 25.) szá-
mú helyi rendeletet módosította a testü-
let, mivel az eredeti rendeletben a Monor 
Uszoda kht. szerepelt mint üzemeltető, 
de az elmúlt ülésen úgy határoztak, hogy 
vállalkozónak adják üzemeltetésre. Várha-
tóan augusztus hónapban már fizetős lesz 
a parkolás a rendeletben megjelölt terü-
leteken és időpontokban.
 Módosításra került a vásárokról és pi-
acokról szóló 28/2001. (Xi. 29.) számú 
helyi rendelet is. Ennek oka egyrészt a 
kormányrendelet módosulása, de az üze-
meltető is javasolt módosításokat. a jö-
vőben március 1-jétől szeptember 30-áig 
a piacon kapunyitás szerdai és szomba-
ti napokon reggel 4 órakor, egyéb napo-
kon reggel 7 órakor lesz. a kapunyitástól 
számított 1 órán keresztül lehet – legfel-
jebb 3,5 tonna összsúlyú szállítóeszközzel 

– árut beszállítani.
 szintén módosították a Monor város 
közigazgatási területén a közterület-hasz-
nálat rendjéről szóló 28/2004. (Xi. 29.) szá-
mú helyi rendeletet. régi kívánalom volt – 
több képviselői interpelláció is elhangzott 
már ezért –, hogy a karácsonyi ünnepek 
idején legyen úgynevezett „aranykapu” a 
városban. Eddig a közterület-foglalásról 
szóló helyi rendelet nem adott erre lehe-
tőséget, hiszen megtiltotta, hogy belvárosi 
részen árusok telepedjenek le. a képviselő-
testület döntése és tervei szerint, ízléses pa-
vilonokból a petőfi sándor utca kossuth La-
jos és Dózsa György utca közötti szakaszán 
(a sétálóutcán) , valamint a zeneiskola és a 
Forrás áruház közötti részen, december hó-
napban ajándéktárgyakat és az ünnepek-
hez (beleértve Mikulás és szilveszter nap-
ját) kapcsolódó árucikkeket árusíthatnak. 
ruhaneműt továbbra sem lehet. további 
engedmény a módosítás szerint, hogy akik 
az érintett területen rendelkeznek a szüksé-
ges hatósági engedélyekkel működő üzlet-
tel, az üzlet profiljához tartozó tevékenység 
céljára szintén igénybe vehetik a közterüle-
tet. Ez vonatkozik a vendéglátó-ipari egysé-
gekre is, tehát kialakíthatnak teraszokat.

A pályázatokról

Újabb pályázati felhívásokat fogadott el 
a képviselő-testület védőnői álláshelyek-
re, így a jászai Mari általános iskola, az 

ady Úti általános iskola körzetére iskola-
védőnői munkakörre, a 6. számú területi 
védőnői munkakörre, a szterényi józsef 
szakközépiskola iskolavédőnői munka-
kör betöltésére. az előzőleg kiírt pályá-
zatot ugyanis eredménytelennek nyilvá-
nították. 
 Döntöttek az aljegyzői állásra beérke-
zett 13 pályázatot illetően. Egy fő időköz-
ben visszavonta pályázatát. az Ügyrendi 
és közbiztonsági Bizottság javaslatára, a 
jegyzőasszony indítványára schweierné 
Juhász Katalin pályázatát fogadta el a kép-
viselő-testület, és aljegyzőnek határozat-
lan időre kinevezte.
 a városi ösztöndíjpályázatokat, me-
lyekre összesen 28 pályázat érkezett, 
de csak 18 pályázó kaphat ösztöndí-
jat, ugyancsak elbírálta a képviselő-tes-
tület: nem csupán a tanulmányi ered-
mény alapján döntött. a tanulmányi 
eredmény nem biztos, hogy magával 
hozza az ösztöndíj elnyerését. a szoci-
ális helyzet és a közéleti tevékenység is 
beleszámít. a 2009–2010-es tanévben 
10 hónapon keresztül 6850 Ft/fő/hó ta-
nulmányi ösztöndíjat kapnak: Pálfai Olí
via, Köves Máté, Kövesi Norbert, Karkó Ág
nes, Bekker Anikó Sára, Burján Julianna, 
Koblencz Tímea, Bokros Cecília, Czető Mó
nika, Molnár Mercédesz, Topál Csenge, Pet
rányi Andrea, Badár Fanni, Szomorú Vivien, 
Radványi Rebeka, Földváry Bence, Bajkai 
Fruzsina, Czetter Alexandra. a rendelke-
zésre álló keret szűkössége és pénzkeret 
hiánya miatt a képviselő-testület eluta-
sította Greksa Viktória, Kovács Réka, Mur
vai Mercédesz, Kovács Brigitta, Benkó Vik
tória, Takács Etelka, Kalina Alexandra, Kis 
Szimonetta, Vámos Zsanett, Tasnádi Ágnes 
tanulók kérését.
 a „Monor Város jó tanulója, jó sporto-
lója” pályázat ügyében is eredmény szü-
letett. középiskolai tanulókra két neve-
zés érkezett. Lukács Marianna országos 
bajnokságon vett részt, ezzel megelőzte 
Burján Nórát, akinek szintén gratuláltak az 
elért eredményekért. általános iskolai ta-
nulókra hét nevezés érkezett. Figyelembe 
vették, hogy melyik jelölt milyen verse-
nyeken vett részt. Végül a sport és Egye-
sületi Bizottság javaslatára 2009. évben 
a „Monor Város jó tanulója, jó sportoló-
ja” címet a középiskolai pályázók közül Lu
kács Marianna, az általános iskolai pályá-
zók közül Bokros Blanka Melinda és Tóth 
Ádám nyerte el. a díjakat ünnepélyes ke-
retek között, szeptemberben kapják meg 
a diáksportolók.

Alapítványi, rendőrkapitánysági, 
vöröskeresztes kérelem

pár hónappal ezelőtt megszüntették 
a Monor és környéke közbiztonságá-
ért alapítványt. Magánszemélyek most 
egy újabb alapítványt hoztak létre ha-
sonló céllal, mint a megszűnt, melynek a 

Monor Városi Önkormányzat megal-
kotta és kihirdeti az alábbi rendeleteit:
 20/2009. (VII. 15.) számú: a fizető 
parkolás rendjéről szóló 17/2009. (V. 25.) 
számú helyi rendelet módosításáról.
 21/2009. (VII. 15.) számú: a vásá-
rokról és piacokról szóló 28/2001. (Xi. 
29.) számú helyi rendelet módosításáról.
 22/2009. (VII. 15.) számú: Monor 
város közigazgatási területén a közterü-
let-használat rendjéről szóló 28/2004. (Xi. 
29.) számú helyi rendelet módosításáról.

reNdeletek

Sinkovicz László kérte, hogy szeptember-
ben térjenek vissza az üzletek nyitva tar-
tására vonatkozó, valamint a zajrendelet 
tárgyalására. Ez annál is inkább szükséges, 
mivel az egyik szórakozóhely bérlője – tu-
domása szerint – olyan kérelmet adott be 
a hivatalhoz, hogy hétfőtől vasárnapig haj-
nali 5 óráig nyitva lehessen. Ez egy kocsma, 
ahol jelenleg is éjszakába nyúlóan vannak 
vendégek, akik hangoskodásukkal zavar-
ják a lakókat. kérte, hogy a rendőrség, ha 
nem is tud intézkedni zajrendelet nélkül, 
legalább menjen ki, és próbálja meg el-
csendesíteni az ott lévőket.
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„Monor Vidéki közbiztonsági alapítvány” 
nevet szeretnék adni, de ehhez a név-
használathoz szükséges a képviselő-tes-
tület hozzájárulása. a képviselők testüle-
te támogatta a kérelmet, és hozzájárult, 
hogy a Monor Vidéki közbiztonsági ala-
pítvány nevében Monor település neve 
szerepeljen.
 a rendőrkapitányság támogatási ké-
relemmel fordult a testülethez. Bűnmeg-
előző propagandaanyag készítéséhez 
kért 150 ezer forintot. a propaganda-
anyag elsősorban a gyermekek védelme 
érdekében készül. Manapság az egyik 
legjelentősebb kriminológiai tényező 
az internet. rengeteg veszélyt rejt ez az 
úgynevezett „információs szupersztrá-
da”. sokszor az interneten található tar-
talmak nem csupán a gyermekek, fiata-
lok lelkét, hanem közvetetten a testét is 
képesek megnyomorítani. rengeteg ká-
ros, zavaros, antiszociális ideológia terjed 
a világhálón, amely erőszakos cselekede-
tekre vagy éppen önkárosításra igyekszik 
rábírni a fiataljainkat. E veszélyekre hívja 
fel a figyelmet ez a kiadvány, amely meg-
szólítja magát a gyermeket és a fiatalt, va-
lamint a szülőket és a pedagógusokat is. 
a szülőknek segítséget nyújt ahhoz, hogy 
miképpen lehetnek gyermekeik védel-
mére, hogyan szűrhetik meg az interne-
tes tartalmakat. a pedagógusoknak az 
oktatásba, nevelésbe beépíthető temati-
kát ad, illetve továbbadható ismeretekkel 
szolgál. a gyermekeknek, fiataloknak el-
igazítást nyújt, hogy miként viszonyulja-
nak az interneten található egyes tartal-
makhoz, milyen esetben kérjék ki szüleik, 

tanáraik segítségét, tanácsát vagy hozzá-
járulását. a tapasztalat azt mutatja, hogy 
a szülők ugyan megtanítják a gyermeke-
iknek, hogy miként kezeljék, ha az utcán 
találkoznak egy rosszindulatú emberrel, 
viszont az interneten zajló hasonló szitu-
ációk elkerülésére nem. Ehhez kíván se-
gítséget nyújtani a kiadvány, amelyhez a 
kért anyagi segítséget a képviselő-testü-
let megadta.
 támogatta a képviselő-testület a Ma-
gyar Vöröskereszt pest Megyei szer-
vezetének kérelmét, amely szerint 
használtruhagyűjtő konténereket szeret-
nének kihelyezni a városban. a konténe-
rek telepítésére a szakorvosi rendelőinté-
zet és a piac környékét jelölték meg, ám a 
pontos helyszín előzetes bejárás után dől 
el. Ez egy új kezdeményezés a Vöröske-
reszt részéről, mely a környező települése-
ken már működik. akik meg szeretnének 
szabadulni használható, de feleslegessé 
vált ruháiktól, azok ezekbe a konténerek-
be tehetik. a Vöröskereszt kiüríti, majd a 
rászorulók között szétosztja.

egyebek

ismét módosították az intézmények az 
alapító okirataikt, majd tulajdonosi hoz-
zájárulását adta a képviselő-testület az 
MsE sportpályán a mobil telefonhálózat 
lefedettségét javító bázisállomás létesíté-
séhez. Már meghozott döntések fedeze-
teiről határoztak, majd ingatlanügyekben 
döntöttek a városatyák.
 a polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és in-
tézkedésekről napirendi pont több 
olyan döntést tartalmazott, amelyeket 
a bizottságok tárgyaltak, de külön napi-
rendre vételét nem javasolták; így a csa-
tornahitel fedezetét képező Ltp-s szer-
ződésekkel kapcsolatos döntéseket is. 
a pénzügyi Bizottság javaslatára felha-
talmazta a testület a polgármestert és a 
jegyzőt, hogy felvállalják az otp Ltp-től 
a csatorna-beruházással kapcsolatos el-
számolások lebonyolítását az ingatlantu-
lajdonosokkal, valamint hogy kezdemé-
nyezze az otp Ltp-nél azon szerződések 
felbontását, amelyeknél az ingatlantu-
lajdonosok a futamidő leteltéig nem tel-
jesítették a vállalt előtakarékossági köte-
lezettségüket, így a megtakarításuk nem 
érte el érdekeltségi egységenként a vál-
lalt 201 405 Ft-ot.
 pogácsás tibor polgármester tájékoz-
tatta a képviselő-testületet, hogy az el-
múlt héten visszaérkezett a Mercedes 
tűzoltóautó. pályáztak a felújítására, s 
közbeszerzési eljárásban választotta ki az 
állam azt a céget, amely a felújítást elvé-
gezte. a renault gépjármű váltója még 
nincs rendben. jelen pillanatban egy sa-
ját és egy kölcsön gépjármű áll a tűzoltók 
rendelkezésére. 

Összeállította: Nagy Lajosné

a képviselő-testület július hónapban 
rendkívüli ülést fog tartani, amit köz-
beszerzés elbírálása tesz szükséges-
sé. augusztus hónapban a munkaterv 
szerint nyári szünet lesz, majd a soros 
nyilvános ülésre 2009. szeptember 17-
én, csütörtökön 14 órai kezdettel kerül 
sor. Valószínű, hogy még mindig a Vi-
gadó dísztermében. 
 a képviselő-testületi ülés nyílt ülé-
sének teljes jegyzőkönyve, valamint 
a rendeletek szövege a Városi könyv-
tárban megtekinthető. a képviselő-
testület nyilvános üléséről a Gemini 
tv minden esetben felvételt készít, 
amelyet az ülést követő szombaton 
a pátria tv csatornáján figyelemmel 
kísérhetnek. Bővült a tájékoztatási le-
hetőségünk, így a rendeletek egy-
séges szerkezetbe foglalt szövege, a 
testületi és bizottsági ülések jegyző-
könyvei már olvashatók és letölthetők 
a www.monor.hu honlapról. itt egyéb 
fontos felhívásról, tájékoztatásról is 
értesülhetnek.

további iNformációk

a mezőőrök elérhetőségei:
Csernus Krisztián: 06305498394
Veres András: 06703659980
a gyepmester elérhetősége:
Herczig József: 06209643025
a strázsahegyi járőr elérhetősége:
Papp József: 0629410726

foNtos telefoNszámok

Monor város környezetvédelmi prog-
ramjának elkészítéséhez kérjük a tisz-
telt lakosság segítségét!
 a civil szervezetek képviselői és a 
polgármesteri hivatal munkatársai au-
gusztusban kérdőíveket juttatnak el a 
lakosokhoz. a kérdőív kitöltésével se-
gítséget nyújthatnak, hozzájárulhat-
nak környezetvédelmi programunk 
elkészítéséhez, annak érdekében, 
hogy az átfogó legyen, illetve a lehe-
tő legtöbb problémára terjedjen ki. a 
kérdőív a polgármesteri hivatal mű-
szaki irodáján (Szőllősiné) is átvehető. 
segítségüket előre is köszönjük!
Monor V. Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda

felhívás

Hivatkozással a 16/2008. (iX.26.) szMM 
rendelet és az azt módosító 1/2009. 
(i.7.) szMM rendelet előírásaira, vala-
mint Monor Város Önkormányzat kép-
viselő-testületének 622/2008. (Xii.11.) 
sz. határozatára tájékoztatom Önö-
ket, hogy az alábbi munka- és ügyfél-
fogadási-rend változását rendeltem 
el: augusztus 17–19.: igazgatási szünet 
(nincs ügyfélfogadás), augusztus 20.: 
nemzeti ünnep, augusztus 21.: pihenő-
nap (nincs ügyfélfogadás), augusztus 
28.: munkanap (ügyfélfogadás: 8-12-
ig és 13-16.30-ig). az igazgatási szünet 
időtartamai alatt az ügyfélszolgála-
ti és okmányiroda is zárva tart. rendkí-
vüli anyakönyvi igazgatási ügyekben a 
06205290693, valamint a 0670434
9282 telefonszámok hívhatók. Megér-
tésüket köszönjük!

Sándorné Urbán Hajnalka, jegyző

igazgatási szüNet

a Monori strázsa az elmúlt évek gyakor-
latától eltérően idén szeptemberben is 
megjelenik. a következő számban ki-
emelten foglalkozunk a város gazdasági 
környezetével és vállalkozásaival.

szeptemberbeN is megjeleNüNk!
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a pályázók közül nyolcan mentek el az Ügy-
rendi és közbiztonsági Bizottság ülésé-
re, ahol a jegyző, valamint a bizottság tagjai 
előtt szóban is kiegészíthették írásban be-
adott anyagukat.
 Sándorné Urbán Hajnalka jegyző indítvá-
nyára, az Ügyrendi és közbiztonsági Bizott-
ság a képviselő-testületnek Schweierné Ju
hász Katalint javasolta aljegyzőnek kinevezni, 
amit a képviselő-testület egyhangúlag el is 
fogadott.
 az új aljegyző nem ismeretlen a városban, 
hiszen 2005 óta dolgozik a polgármesteri hi-
vatalban, mint a Hatósági iroda vezetője. 1983 
óta tevékenykedik a közigazgatásban, mióta 
az államigazgatási Főiskolán diplomát szer-
zett. Először a műszaki irodán, majd az adó-
igazgatásban dolgozott, de ellátott népesség-
nyilvántartási és anyakönyvi feladatokat is.
 1991-től, tizenkét éven keresztül, egy kis-
település jegyzőjeként dolgozott. itt érezte, 
hogy az államigazgatási Főiskolán szerzett 
ismeretekből a pénzügyiek hiányosak, ezért 
időközben ismét tanulni kezdett, és költség-
vetési belső ellenőri másoddiplomát szer-
zett, majd 2000-ben közigazgatási szakvizs-
gát tett, ahol a kötelező tantárgyak mellett 
a választott tárgya az önkormányzati gaz-
dálkodás volt. 2003-ban az apEH-nál belső 
ellenőrként helyezkedett el, majd 2005-ben 
jelentkezett a Monoron megüresedett Ható-
sági iroda vezetői álláshelyére. 
 az általa irányított iroda munkája rendkí-
vül sokrétű. a polgármesterhez, jegyzőhöz, a 
képviselő-testülethez, illetve az érintett szak-
bizottságokhoz telepített államigazgatási és 
önkormányzati hatósági jogkörök ellátása 
képezi a feladatát. az iroda szakmai és jogi 
ellenőrzésén kívül a jegyző munkáját segítve, 
a pénzügyi irodához, illetőleg a belső ellenőr-
zéshez kapcsolódó feladatokat is ellátja.
 nem új számára az aljegyzői feladat, hi-
szen márciustól, amikor az addigi aljegyzőt 
megválasztották péteri polgármesterének, 
helyettesítéssel látja el a munkát.

 szakmai programjában kiemelte, hogy 
kinevezése esetén továbbra is ellátná a 
Hatósági iroda vezetői feladatait. Fontos-
nak tartja a képviselő-testület, a bizottsá-
gok működésével kapcsolatos elvárásoknak 
való megfelelést, a döntésre váró kérdéssel 
kapcsolatban a lehető legszélesebb körű 
tájékoztatást megadni, azok jogszabályi 
megalapozásával. Ehhez véleménye szerint 
szükséges, hogy az ügyintézők szakmai is-
meretei folyamatosan fejlődjenek, bővül-
jenek, legyenek képesek a folyton változó 
jogszabályi környezetben kiigazodni, a vál-
tozásokat folyamatosan figyelemmel kísér-
ni. Fontosnak tartja, hogy a hozott döntése-
ket időben végrehajtsák.
 törekedni szeretne – a hivatalhoz fordu-
ló lakosság elégedettségének elérése érde-
kében – a humánus, jogszerű, gyors ügyin-
tézés színvonalának javítására. Ez véleménye 
szerint még súlyozottabban jelentkezik az 
okmányiroda működésénél. az elégedett-
ség eléréséhez tartozik a széles körű lakos-
sági tájékoztatás, melynek érdekében a vá-
ros internetes honlapjának naprakészségét 
is még jobban szorgalmazza. Minél előbb jó 
lenne az internet alapú ügyintézést bevezet-
ni, amint ehhez megteremtődnek a jogsza-
bályi feltételek. külön hangsúlyt fektetett a 
pályázati lehetőségek jobb kihasználására, a 
közigazgatás korszerűsítésére, a papírtaka-
rékosabb hivatali munka, az ügyintézők kö-
zötti gyors információáramlás és az ügyfelek 
gyorsabb, az igényeknek megfelelő kiszol-
gálása érdekében.
 a város térségi vezető szerepének meg-
tartásáért fontosnak tartja a térségi együtt-
működés fejlesztését, a társulás adta pozití-
vumok kihasználását.
 az új aljegyző kötődése a városhoz – bár 
nem Monoron lakik – már a középiskolás 
éveitől ered, hiszen a józsef attila Gimnázi-
um és szakközépiskolában érettségizett. két 
felnőtt gyermek édesanyja.

NL összeállítása

A megüresedett aljegyzői álláshelyre pályázatot írt ki a képviselő-
testület. Összesen tizenhárom érvényes pályázat érkezett.

rendezvényÚJ AlJegyző A városbAn
az állami népegészségügyi és tiszti-
orvosi szolgálat közép-magyarországi 
regionális intézetének tisztifőorvosa 
a 1567-8/2009. számú határozatával 
elrendelte a 30 év feletti lakosság kö-
rében a kötelező tüdőszűrő-vizsgálat 
elvégzését. a szűrővizsgálaton a rész-
vétel kötelező! a vizsgálat helye: tüdő-
gondozó intézet (Monor, kossuth L. u. 
97-101.) a vizsgálat időpontjai: hétfő, 
kedd, szerda: 8–17 óra; csütörtök, pén-
tek: 8–13.
 2009. augusztus 1-31. között az 1. sz. 
felnőtt háziorvosi körzet lakóinak kell 
részt venniük a vizsgálaton (ady E. u. [a 
vasút és a kossuth L. u. között], Babits 
M. u., Bacsó Béla u., Bajza u., Balassi u., 
Baross G. u., Beáta u., Czuczor u., Dózsa 
Gy. u. [a petőfi utcáig], Garam u., Hu-
nyadi j. u., iglói u., jókai M. u., kassai u., 
késmárk u., klapka u., kossuth L. u. [pá-
ratlan oldala a petőfi utcáig], kölcsey u., 
krúdy Gy. u., Lehel u., Lőcsei u. Mátra 
u., Móricz zs. u. [petőfi utcáig], németh 
á. u., petőfi s. u. [páratlan oldal], péteri 
u. [páros oldala], pozsonyi u., pozsonyi 
úti lakótelep, simon i. u., somogyi B. u., 
széchenyi u. [petőfi utcáig]; tátra u.; Vi-
rág u. [petőfi utcáig], Vörösmarty u., zó-
lyom u., zrínyi u.
 2009. szeptember 1-30. között pe-
dig a 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet la-
kóinak (alkotmány u., árpád u., Bat-
thyány u., Báthory u., Bocskai u., Dr. 
Csanády u., Dobó istván u., Dugonics u., 
Forrás u., Földvári tanya, Füzes u., Gép 
u., Honvéd u., józsef a. u., kapisztrán 
j. u., kálvin tér, kisfaludy u. [a Bajcsy-
zs. utcától], kiss E. u. [páros oldal], kos-
suth L. u. [páros oldal 86. számtól], ku-
tyahegy, Liliom u. [a Bajcsy-zs. utcától], 
Mádiszőlő, Magócsi i. u., Majori u., Ma-
lomhegy u., Martinovics u., Mikes k. u., 
Mikszáth k. u., nagydiófa u., pfeiffer i. 
u., szőlőhegy, tamási á. u., traktor u., 
turner F. u., zöldmező u.

felhívás tüdőszűrésre
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ció is. az együttest Tátrai Tibor mellett Glaser 
Péter bőgős, Czibere József dobos és Pintér Ti
bor gitáros alkotják. pintér tibor szerepelt 
már a Vigadóban Micheller Myrtillel egy iga-
zán színvonalas dzsesszesten, és a kialakult 
jó kapcsolatnak köszönhetően a jövőben is 
láthatjuk őt nálunk.

– Milyen egyéb programokkal várják a kö-
zönséget?
 – idén is lesznek több éve bevált műsorok, 
egy dologban azonban biztos, hogy különle-
ges lesz ez az év. Mint a lakosok is láthatják, las-
san elkészül a megújuló Főtér, melynek ünne-
pélyes átadására augusztus 20-án kerül sor. 

– Milyen jellegű műsorral készülnek erre az 
átadásra?
 – az igazat megvallva külön műsorral 
nem készülünk. kollégáimmal arra gondol-
tunk, hogy az egész napos programokba 
építve történjen meg a tér átadása. 16 órától 
várjuk a megújult Főtéren az érdeklődőket. 
Ekkor a Vigadóban működő csoportjaink 
tartanak egy közel egyórás bemutatót. idén 
kivételesen nem a római katolikus nagy-

Városi rendezvény

– Évről évre egyre színesebb és nívósabb mű-
sorokkal várják az érdeklődőket. Így lesz ez 
az idei évben is?
 – nagyon reméljük, hogy igen! tavaly 
Tóth Vera műsora soha nem látott tömeget 
vonzott a piaccsarnokba, több ezren voltak 
kíváncsiak az énekesnőre. idén, ha lehet ilyet 
mondani, akkor egy még inkább népszerű 
előadó új zenekarának, a tátrai trendnek az 
élő koncertje lesz az ünnepség egyik csúcs-
pontja.

– Ha jól tudom, akkor a zenekar névadója a 
Tátrai Bandből ismert Tátrai Tibor.
 – Így van, ő a zenekar frontembere. 
nem csak a tátrai Band fűződik a nevéhez. 
a több mint 30 éves pályafutása alatt talál-
kozhattunk vele a kárpátia, Generál, Hobo 
Blues Band, skorpió, Latin Duó és még sok 
más együttesben is. Véleményem szerint ő 
az egyik legtermékenyebb alakja a mai ma-
gyar popzenének. Bizonyítja ezt több tu-
cat lemez, melyet kiadott, és ő maga is köz-
reműködött benne. Hogy mindig képes a 
megújulásra, arról meggyőzhet minket a 
Monoron látható tátrai trend nevű formá-

ünnep A MegÚJult Főtéren templomban lesz az új kenyér megáldása. 
arra gondoltunk, hogy az átadás hivatalos 
részét egy megemlékezéssel kezdenénk a 
Főtér színpadán háromnegyed ötkor. Ezt kö-
veti majd ugyanott az új kenyér megáldása. 
Ünnepi köszöntőt mond Pogácsás Tibor pol-
gármester. az ünnepélyes átadást követően 
új kenyérrel és borral kínáljuk vendégeinket.

– A koncert és az átadás már önmagában is 
színvonalas szórakozást ígér. Lesznek eset-
leg ezen kívül még színpadi fellépők?
 – természetesen igen. négy órától az 
említett csoportjaink szerepelnek, fél hat-
tól a helyi kötődésű Budapesti Utcaszínház 
társulata adja elő a Ludas Matyi című vásá-
ri komédiáját, mely remek szórakozási lehe-
tőséget kínál gyerekek és felnőttek részére 
egyaránt. Bizonyára többen emlékeznek a 
társulat Don Giovanni című bemutató elő-
adására, melyet májusban a művelődési ház-
ban tartottak, hatalmas sikerrel. Gondoltunk 
a fiatalabb generációra is. Fél héttől Dudó 
bohóc ad egy bő fél órás műsort. Ezen kívül 
az egész délután során arc- és hennafestés-
sel, valamint ugrálóvárral várjuk a gyerekek-
kel érkező nézőinket. a tátrai trend élő kon-
certje fél nyolckor kezdődik, és egészen a 
tűzijátékig, kilenc óráig tart. a színpad a né-
hány évvel ezelőtti helyen, a Városi könyvtár 
mellett kerül felállításra. oda várunk tehát 
sok szeretettel minden kedves érdeklődőt!

– Ml –

Augusztus 20. az egyik legszínpompásabb állami ünnep Magyarországon 
– és Monoron is. A városi ünnepi műsor előkészítése közben 
beszélgettünk Hanzelik Andreával, a Vigadó Nonprofit Kft. vezetőjével.

fodrászat
kozmetika
masszázs
cellulit kezelés
szolárium

Az átköltözött MIX-SUN szolárium 
régi vendégeit továbbra is várja új 
csövekkel a Szépítő Műhelyben!

06-29/413-696
Megújult, nyugodt környezetben
várjuk régi és új vendégeinket
a Belvárosi sétány szívében.

SZÉPÍTŐ MŰHELY

VIGYEN KÖNYVET A NYÁRI NYARALÁSRA!
    enderes     önyvesbolt és Internetkávézó

Jegyértékesítés az ország bármely színházába, fesztiváljára, koncertjére. 
Vásároljon jegyet nálunk a Margitszigeti Szabadtéri Színpad előadásaira!

Kedvezményes könyvvásár július 1-jétől augusztus 19-ig, 
vagy a készlet erejéig. Jobbnál jobb könyvek már 200 Ft-tól!

Látogasson el üzleteinkbe! Frissítse fel magát és könyvespolcát!

kedvezmény  minden 
Egmont mese és ifj úsági 
könyvre. Az akció augusztus 20-ig tart.20%

Cím: Monor,
Kossuth L. u. 65.
Tel./fax: 29/411-385
E-mail:
kenderes@monornet.hu

Ingyenes kIszállítás:
Monor, Monorierdő, Csévharaszt, Vasad, Péteri, Gomba, Bénye

Újdonság: lecsó pizza

tel.: 29/411-984,    20/918-4699

2 db lecsó pizza  
      2080 helyett 1640 Ft
2 db virslis pizza 
      1880 helyett 1559 FtAkCIÓ!
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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!

Akciós ajánlatainkról a www.napraforgoliget.hu 

      weboldalon tájékozódhat.

     Telefon: 06-20-775-74-53, 06-20-775-74-08,

             06-20-775-74-11

Üllő új építésű részén,  

mediterrán lakóparkban, napkollektoros 

lakások 8 990 000 Ft-tól eladók.

napra kész információk alapján közvetlenül 
be tud kapcsolódni közösségünk életébe. 
 Bebizonyosodott, hogy két fizetett mun-
katársat nem tudunk eltartani; így ma csu-
pán egy fő irodavezetőnk van. az elnökség 
pedig társadalmi tevékenységként vég-
zi feladatát. Még nagy rendezvényekben 
nem tudunk gondolkodni. a 124 éves testü-
letünk hagyományainak sorában sok szép 
örökséget őrzünk, amelyek méltóak a fel-
elevenítésre, testületi életünk gazdagításá-
ra. Megvalósításuk még várat magára.
 Visszatérve a stílusváltásra, gondoz-
ni kívánjuk a szakmai csoportokat speciáli-
san is. jó magam a járműiparosok, Gál Lajos 
az építő iparosok, Kampfl János a műköve-
sek, Magócsi Pál a villanyszerelők, elektro-
nikusok, Bajári János a vasiparosok, Kovács 
Sándorné alelnök a kereskedők ügyeit fog-
ja össze.

– Miként viszonyul az ipartestületi tagság a 
kontárokhoz?
 – a tisztességes verseny hívei vagyunk. 
a legálisan működő, törvényesen tevé-
kenykedő iparosok létét veszélyezteti a fe-
ketén vállalkozó. a be nem fizetett állami 
és helyi adó a társadalmat károsítja meg, 
miközben az említett feketemunkás élve-
zi a társadalom szolgáltatásait az egész-
ségügyben s egyéb infrastruktúrában, szo-

Balogh Péterrel, az ipartestület új elnökével beszélgettünk.

iparosokA MAtuzsáleMi korÚ testület

volt. Ma már más a helyzet. sokan elhagy-
ták az ipartestületet. De maradt egy mag, 
amely hű szakmai és társadalmi közössé-
günkhöz. Munkánk során meg szeretnénk 
erősíteni az iparostársadalom, az egyes 
vállalkozó szaktársak presztízsét. Ebben a 
folyamatban megkülönböztetett módon, 
hatékonyabban kívánunk együttműköd-
ni a városi önkormányzattal, annak szakbi-
zottságaival, hivatali apparátusával. Mód-
szeresen oda kell figyelnünk a gazdasági 
élet meghatározó intézményeire.

– Milyen lépéseket tett az elnökség a közel
múltban?
 – áttekintettük a működésünkkel ösz-
szefüggő törvényeket. E követelmények-
nek megfelelően módosítottuk az alapsza-
bályunkat és azokat az irányelveket, melyek 
elengedhetetlenül szükségesek a törvé-
nyes működéshez. Mindezt hét elnöksé-
gi ülés keretében végeztük el, az előírt ne-
gyedévenkénti egy helyett. Elkészültek az 
iparosokat ajánló táblák, melyeket székhá-
zunk falára helyeztünk. intézményi veze-
tőket kerestünk fel az együttműködésünk 
továbbfejlesztése érdekében. „Ügyfélkap-
csolatokat erősítő” fórumot szerveztünk 
tagságunk körében, hiszen ma nagy szük-
ség van a bizalom erősítésére, az empátia 
készségének növelésére az üzleti életben. 
nekem is vannak ilyen téren tapasztalata-
im, mivel egy multicéggel dolgozom, ahol 
európai követelményeket kell érvényesíte-
ni. Ezeket szívesen közkinccsé teszem.

– Történt stílusváltás az elnökségi munká
ban?
 – igen. számunkra legfontosabb a tag-
ság tájékoztatása. semmi titkunk nincs. 
Minden információt megosztunk iparos tár-
sainkkal. az elnökségi ülések jegyzőkönyvi 
másolatait elküldjük tagjainknak. Folyama-
tosan várjuk, sőt kérjük a munkánkkal ösz-
szefüggő ötleteket. aki eljön fórumainkra, a 

– A huszadik század fordulóján a reformá
tus és a katolikus egyház, a nagyközségi elöl
járóság mellett az ipartestület meghatározó 
tényező. Mi a helyzet ma, 124 évvel a megala
kulás után?
– Ez év márciusában letelt az elnökség 
mandátuma, így tisztújító taggyűlésre ke-
rült sor. a jelölőbizottság, amelynek elnö-
ki posztjára én kaptam bizalmat, felkereste 
az ipartestületi tagokat. E háromfős testü-
let találkozott mind a kilencvenhat taggal, 
s véleményt kért a jelöléshez. a taggyűlés-
re március másodikán került sor. a hosszas 
vitában végül a tagság az elnökválasztást 
is napirendre tűzte; így döntött a jelenlévő 
53 fő többsége. számomra nem várt hely-
zet alakult ki, mivel elnöknek javasoltak a 
jelölőlistára. Végül titkos szavazással meg-
választásra került öt fő elnökségi tagnak, 
egy fő elnökhelyettesnek. a két elnökjelölt 
köréből kétharmados többséggel engem 
választottak elnöknek.

– Az új elnökség miként értelmezi a megbí
zatást?
 – a választás eredményét legitimnek te-
kintjük, felelősséget vállalunk az ipartestület 
jelenéért, közös erővel szeretnénk a közeli 
és távlati célokat megvalósítani. Hiszünk ab-
ban, hogy képesek vagyunk továbbfejlődni, 
a tagsággal való jó együttműködésben po-
zitív változásokat hozni. Elsődleges törek-
vésünk: a monori iparostársadalom hatéko-
nyan szolgálja városunk polgárainak életét. 
Úgy vélem, az elnökséggel egy jó csapatot 
hozott össze a tagság. Vezető társaim ki-
vétel nélkül elismert iparosszemélyiségek, 
megbecsült tagjai városunknak. tudjuk, a 
bizalom növelése érdekében sokat kell dol-
goznunk – törvénytisztelő módon, kellő 
szakmai színvonalon, a monori polgárok ér-
dekeit figyelembe véve – egyes iparosként 
és civil testületként egyaránt.
 jogelődünk, a kiosz hatósági feladato-
kat is ellátott, s 1994-ig a tagság kötelező 
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Balogh Péter, a monori iparosok új elnöke
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a tavaly bezárt és lefedett szeméttelep 
szomszédságában felemás helyzet uralko-
dik. Lövei Sándor, a sanE-L Vagyonvédel-
mi szolgáltató és kereskedelmi kft. illeté-
kese büszkén mutatta a cége által őrzött 
és rendben tartott korszerű, működésre 
váró gyűjtőudvart, és vázolta azt a rend-
szert, aminek részeként itt is szelektíven 
gyűjtik majd a hulladékot. Ő augusztus el-
sejei indulásról beszélt. E telep mögött – 
a kövál zrt. fenntartásában – az inert és 
kommunális hulladékot tudják fogadni. 
olyan építési-bontási törmeléket, zöldhul-
ladékot, amiben nincs kémiai, veszélyes 
vagy folyékony anyag. a közületi anyagot 
3600 Ft/m3, a lakosságit 240 Ft/zsák, illetve 
2400 Ft/m3 áron veszik át. a kukákból ösz-
szegyűjtött hagyományos háztartási hul-
ladék és a lomtalanítás hozadéka egyből 
az új, ceglédi regionális telepre megy. pil-
lanatnyilag (az új hulladékudvar működé-
sének megkezdéséig) a veszélyes hulladé-
kot – sajnos – nincs hova vinni. 
 a jövő mindenképpen szakszerűbb hul-
ladékkezelést ígér. július 16-tól minde nütt 
be kell zárni azokat a szeméttelepeket, 
amelyekről – minden tömörítés ellenére 
– a szél szanaszéjjel fújhatta a különnemű 
fertőző anyagokat, és egészségtelen bűz-
zel áraszthatta el a környéket. a 6 milliárd 

forintos beruházású, 48 települést össze-
fogó Duna-tisza közti nagytérségi Hulla-
dékgazdálkodási rendszer kiépítése tulaj-
donképpen megtörtént.  De még mindig 
áll a 2006 óta kész ceglédi hulladékváloga-
tó gépsor, amortizálódnak az eszközök. a 
szelektív gyűjtés kilenc szigetének kijelö-
lése is megtörtént Monoron, s a hozzájuk 
biztosított konténerek az Uszoda kht. rak-
táraiban porosodnak.
 azért húzódik – többszörös határidő-
módosítás miatt – az új rendszer valós 
beindítása, mert nem lehet tudni, hogy a 
működtetés pályázatának nyertese ki lesz, 
és mikor kapja meg az engedélyt. a rend-
szerhez tartozó települési önkormányza-
tok – olcsóbb és praktikusabb megoldást 
remélve – szeretnék a kommunális szilárd 
hulladék begyűjtését és szállítását eddigi 
helyi lehetőségeik felhasználásával meg-
oldani. 
 Takács Endre, a kövál zrt. vezetője el-
mondta, hogy a három alaptevékeny-
ségüket: a víz-, csatorna- és hulladék-
gazdálkodást eddig is költségkímélően, 
szakszerűen, korlátozottan nyereségérde-
kelten végezte a cégük 1992 óta. a nyolc 
településen nyújtott szolgáltatásaikat a jö-
vőben is végezni szeretnék.

– BG –

HulladékMég Mindig áll A gépsorciális ellátásban egyaránt. tagjaink tudják, 
kikről van szó. testületi szinten felvesszük 
velük a kapcsolatot, illetve városunk jegy-
zőjének segítségét is szeretnénk kérni a 
kérdés rendezéséhez.

– Mi a helyzet az utánpótlásnevelésben?
 – Egy hazai autókereskedő importőr-
nek vagyok a partnere. korszerű műszere-
zettséggel rendelkezünk, de még egyetlen 
szakképző intézet sem keresett fel, hogy 
tapasztalatainkat a szakképzésben hasz-
nosítsa. iparos társaimnál is ez a helyzet. 
Előfordul, hogy egy vállalkozónak több tí-
zezres befizetési kötelezettsége van a köz-
ponti szakképzési alapba. szívesen adná a 
helyi érdekek segítésére, de nincs érdeklő-
dés, fogadókészség.

– Tombol a nyár, szabadságukat töltik a csa
ládok. A közösségi élet színesítésére milyen 
rendezvényekről tudnak a tagok?
 – kerékpártúrára készülünk Monori er-
dőre, illetve Csévharasztra, melyet a szék-
házunk udvarán közös bográcsozással, 
baráti beszélgetéssel fejezünk be. az idő-
közben 104 főre növekedett tagság alkal-
mazottakkal, családtagokkal együtt több 
száz fős közösség. Úgy is mondhatnám, 
hogy egy matuzsálemi korú egyesület utó-
da vagyunk, amely méltó a tiszteletre, s ér-
demes a figyelemre.

Dr. Dobos György
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 Monor, AvAr u. 31. 

29-415-129

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

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

Üdülési csekket és étkezési 
utalványt is elfogadunk!
Hidegtál megrendelhető!

a meglehetősen idős civil szervezetről Ko
vács Benőt kérdeztük, aki közel húsz éve 
tölti be az elnöki tisztet. 
 a Monori Gazdakör 1891-ben alakult 
Nagy György állami elemi iskolai igazga-
tó, Bobori János kántortanító, Kajli József, 
Leé Ádám, Palcsik János és Bokros István 
gazdálkodók kezdeményezésére. székhá-
za a mai Bajcsy-zsilinszky u. 
6. számú épülete volt. a gaz-
dakör első tisztségviselőiként 
öten tevékenykedtek. Elnök: 
Becker Sándor törvénybíró, al-
elnök: M. Szabó István, gazda: 
Király Lajos, pénztárnok: Baki 
János, könyvtáros: Fazekas 
Ambrus, aki saját italméréssel 
és könyvtárral rendelkezett.
 a Monori Gazdakör meg-
alakulásától a második világ-
háborúig összefogta a monori gazdatársa-
dalmat. E feladat végzéséhez igyekeztek 
megnyerni a mezőgazdasághoz valami-
lyen formában vonzódó helyi értelmisé-
get is. Így az alapító nagy György vejét, a 
sokak által ismert Dömötör László tanító 
urat. (Ő földtulajdonos is volt.) Fénykorát 
a szervezet az 1930-as években élte.

 az 1934. február 10-én megtartott 
tisztújításkor megválasztott tisztségvise-
lők sora – a már említettek mellett – újak-
kal bővült. jegyző: vitéz Konc Antal, ügyész: 
dr. Rabár Pál, számvizsgálók: Kaiser Károly, 
Nagy György, Burgyán Elemér, ellenőrök: 
Borsányi János, Stirling Gyula. az 1934. évi 
zászlóavató ünnepség alkalmával 430 da-

rab zászlószeget vásárol-
tak a megyei, a szomszé-
dos helységek egyesületei, 
gazdakörei, a megyei ag-
rárszervezetek és a gaz-
dakör tagsága. a zászlón 
tanulságos és ma is aktuá-
lis felirat olvasható: „Védd 
és munkáld a magyar föl-
det!” a történelmi zászlónk 
mellett létezik egy fiata-
labb (alig több tízévesnél), 

egy új is – mintegy 80-90 zászlószeggel a 
monori szervezetek, egyházak részéről.
 teltek-múltak az évek; a gazdakör 
szervezte tagjainak a különféle tanfolya-
mokat és a szórakoztató esti összejövete-
leket. a megszokott életbe azonban be-
leszólt a második világháború és az azt 
követő évek eseménysorozata. jól mutat-

Monor száz éveA Monori gAzdAkörről
A Művelődési Házban idén, október 3-án öt civil szervezet, valamint három 
történelmi egyház mutatja be, hogyan látják Monor elmúlt száz évét. 
Ugyanis éppen száz évvel ezelőtt adták át a Vigadó épületét. Akkortól 
számítható Monor ma ismert kisvárosi képének kialakulása. A részt 
vevő kiállítókat az elkövetkező hónapokban sorozatban mutatjuk be.

ják ezt a gazdakör akkori jegyzője, Dömö-
tör László által 1945 szeptember havában 
megnyitott harmadik jegyzőkönyv beve-
zető sorai: „Ezt a gazdakör történelmé-
ben immár 3.-ik jegyzőkönyvet abban a 
reményben nyitom meg, … hogy ennek 
az utolsó lapjára is jegyzőkönyv kerül-
jön, és ezek a jegyzőkönyvek mind egytől 
egyig a gazdakör fejlődéséről, szakmai 
és anyagi előrehaladásáról tegyenek bi-
zonyságot. Uralkodjék itt ebben a kicsiny 
gazdaközösségben az egymás iránti sze-
retet és megbecsülés, a közös sors és egy-
másra utaltság megértése. …”
 sajnos, az egyesületek működését egy 
1949-ben megjelent BM-rendelet meg-
szüntette. jóval később, Nagy Imre minisz-
terelnöksége idején másodszor alakult 
újjá az egyesület, és ily módon műkö-
dött a termelőszövetkezetek szervezésé-
ig (az 1959–1960-as évig). a rendszerváltás 
után, 1991. május 31-én – immáron har-
madik alkalommal – megújult a gazdakör 
73 fő taggal és kilenc fős vezetőséggel. El-
nök: Kovács Benő, elnökhelyettes: Gál And
rás, jegyző: Borzsák Ajtony, gazda: Fazekas 
Imre, pénztáros: Kovács Pál; ágazatveze-
tők: Lukácsy György, Kosztán János, Kalmár 
Géza és Jávorszki Attila.
 az elmúlt 18 év alatt gazdag progra-
mokkal színesítettük hétköznapjainkat. 
kirándulásokat, illetve tanulmányutakat 
szerveztünk ausztriába, tokajba, Villány-
ba. több éven át vacsorát adtunk – a Föld-
művelésügyi Minisztériummal közösen – 
az 1956-os forradalom és szabadságharc 
résztvevőinek. nyolcvan órás, zöldköny-
ves, vizsgakötelezett tanfolyamot indítot-
tunk. a monori falugazdász csoporttal és 
a helyi agrárkamarai képviselettel közösen 
szerveztünk szakmai kirándulást, szakmai 
összejöveteleket. tartjuk folyamatosan a 
kapcsolatot a helyi körzeti falugazdász-
vezetővel, a falugazdászokkal. Ezen túl 
helyi kereskedőkkel: erő- és munkagép-, 
vetőmag-, vegyszerforgalmazókkal (pl. Vi
tális István), valamint felvásárlókkal is. Ese-
tenként gyűlésekre, összejövetelekre, tá-
jékoztatókra helyiséget biztosítunk a pest 
Megyei szakigazgatási Hivatal képviselő-

ANGOL 
HASZNÁLTRUHA-ÜZLET
Monor, Kossuth L. u. 72.
Nyitva tartás: H–P: 9–17, Szo: 8–12

Ez a kupon önnek 
500 Ft-ot ér!

Beváltható: augusztus 8-án, szombaton*
Exkluzív árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat!

MindEn KEddEn 
tELjEs árucsErE!

Nagykereskedelmi értékesítés: 06-20/974-6927
* az akció részleteiről az üzletben tájékozódhat.

www.larimar.hu

„A Monori Gaz-
dakör megalaku-
lásától a második 

világháború-
ig összefogta a 

monori gazdatár-
sadalmat.”
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jének. Európai Unióval kapcsolatos tájé-
koztatókat is tartottunk. 1992 óta rend-
szeresítettük a régi szüreti felvonulást és 
bált. 1993. május 21-én a strázsahegyen 
orbán-szobrot avattunk. azóta évente 
tartunk orbán-napi ünnepséget. az utób-
bi két esemény megszervezésével hagyo-
mányt teremtettünk Monoron. Látogatói 
szinten veszünk részt pl. az országos me-
zőgazdasági kiállításon. idén, április 24-én 
Hódmezővásárhelyen jártunk gépek, álla-
tok és növények kiállításán, amely szeré-
nyebb helyszínen, de versenyez a buda-
pestivel.
 Miután a nagyszüleink, szüleink által 
vásárolt és karbantartott épületet nem si-
került visszaszerezni, 1996-ban a Dózsa 
György út 40. szám alatti ingatlant – mű-
ködésünk feltételeinek javítása érdekében 
– megvásároltuk. jelenlegi létszámunk 55 
fő, szerencsére több fiatal taggal is büsz-
kélkedhetünk; a vezetőség tagjai pedig 
2003-tól ugyanazok. Elnök: kovács Benő, 
alelnök: Aranyi Sándor, jegyző: ifj. Tóth Ist
ván, pénztáros: Kovács Pál, gazdaasszony: 
Kosztán Jánosné. Éves program szerint dol-
gozunk. jó a kapcsolatunk a civil szerve-
zetekkel: a Vigadó kulturális és Civil köz-
ponttal, a Lions Clubbal, a borrenddel és 
az újonnan született borút egyesülettel. 
 Fő állású gazdász csupán néhány em-

ber él Monoron. a tájékoztatókon álta-
lában részt vesznek a nem gazdaköri ta-
gok is. Bokros Sándor, a Gombai út melletti 
major tulajdonosa gazdaköri tagként vál-
lalkozó a lányával együtt. Vállalkozó to-
vábbá Szabó Rudolf, Lukácsy György, ifjú 
Tóth István, Tóth Béni, dr. Bán Sándor, Bán 
György stb.
 s mit termelünk? pl. burgonyát. ám a 
vetőmag-előállítás sikertelen. a mi vidé-
künkön egy szem elvetett burgonya után 
az elvárt 10-12 szaporítási hányadot tel-
jes állományra nem tudtuk elérni. Ezért 
a jobb talajminőséggel rendelkező alföl-
di területekre vonultak a vetőmag-elő-
állítók. Békés és Csongrád megyében 
18-22 szem termett egy bokorban. itt ná-
lunk 8-12 egy elvetett mag után. nem a 
legjobb talajaink vannak, viszonylag hu-
muszban szegényebbek. inkább csak az 
árutermelést lehet megvalósítani. pl. a 
kukorica vetőmag-előállítás nagyon gon-
dos kézi munkát igényel. próbálkozások 
voltak s vannak, de csak kis mértékben. 
apám azt mesélte egykor, hogy két hold 
paradicsom árából vett egy házat. Elto-
lódtak ma a házárak meg az igények is. a 
nagyváros elsősorban a zöldségekre és a 
gyümölcsökre vevő. a monoriaknál is be-
bizonyosodott ez,  a főváros közelségé-
nek köszönhetően.

 a szövetkezés a Monarchiában és ké-
sőbb ugyancsak igazolta életképességét; 
pl. a hangyaszövetkezet nagyobb gazda-
sági hatalom volt Magyarországon, mint a 
csepeli Weiss Manfréd Művek a maga 35-
40 ezer dolgozójával. Ma is gond, hogy a 
mezőgazdaság nem képes megszervezni a 
maga áruláncolatát – a termelőtől, a feldol-
gozótól az értékesítőig közel egyforma ha-
szonnal. a kereskedelem elviszi a hasznot. 
Ma a mezőgazdaság igen tőkeigényes, kell 
hozzá gép, vetőmag és persze jó időjárás. a 
termelési ciklusokat nem az ember irányítja, 
hanem a természet, ami 8-10 hónap. rossz 
a fizetési morál; a termelő gyakran csak fél 
év múlva kapja meg termésének az árát. 
 kicsi a gazdálkodási területünk. Csu-
pán 10 ezer hold (egy hold 5755 m²), azaz 
6 ezer hektár. Monor kisebb területű tele-
pülése az országnak. pestről haladva kife-
lé az alföldre, egyre nagyobb a helységek 
földterülete. pl. törökszentmiklós mező-
gazdasági határrésze 25 ezer hektár. Deb-
recené, Hódmezővásárhelyé, kecskemé-
té még nagyobb, s így meghatározóbb az 
agrárkultúrájuk.
 a miénk – sajátosságai ellenére is – erő-
sítést igényel. szeretnénk ezen az úton jár-
ni – hatékony, földjét szerető és szolgáló 
gazdáinkkal.

Pecznyik Ibolya
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A Monori Gazdakör látogatása a Mezőgazdasági Múzeumban, 1954-ben

ÜLLŐN a Sportliget Lakóparkban

újépítésű sorházak eladók

33 m²-től 48 m²-ig, 10,9 M Ft-tól.

Tel: 06-20-775-74-53, 06-20-775-74-08, 

06-20-775-74-11 

Internet: www.twins-bau.hu

cipőjavítás, cipőápolók, cipőfűzők, kések, 
késélezés, kulcsmásolás,  
nadrágfelvarrás, szoknyafelhajtás, cipzár-
bevarrás 

PRESSZ
gyorsszerviz
Megnyitottunk a monori piactéren!

(A Bocskai úti bejáratnál)

A gazdakör színtársulata Nagy Imre miniszterelnöksége idején
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tudomásul kell venni, hogy elmúltak 
azok az idők, mikor javarészt csak az 
újságokban olvashattunk bűncselek-
ményekről. Ma már szinte nincs olyan 
család, amely ne tudna beszámolni a sé-
relmére elkövetett vagyon elleni vagy 
esetleg más fajta eseményről. Gátlásta-
lan tolvajok szedik a dézsmát nehezen 
megszerzett ingóságaink-
ból, és egyre többször for-
dul elő, hogy lebukás ese-
tén nem futásnak erednek, 
hanem szembeszállnak a 
leleplezővel. nem minősí-
tem a jogalkalmazást, mert 
nem tisztem, az viszont bi-
zonyos, hogy ha az adott 
bűncselekmény felső téte-
lét szorgosabban osztogat-
nák a bíróságok – ellenben a kedvezmé-
nyeket szűkmarkúan –, talán javulhatna 
a helyzet némileg.
   az ország egyik fele fél, a má-
sik fele egyre arcátlanabb, pimaszabb 
módon orozza el azt, amihez sem-
mi köze, rosszabb esetben gondolko-
dás nélkül üt, szúr. Forr az indulat, rob-
banás közeli a helyzet, fogy a türelem, a 
tolerancia, hamarabb ökölbe szorulnak 
a kezek, s ez semmi jóra nem vezet. sze-
rencsére Monor még nem tartozik a leg-
fertőzöttebb települések közé, mégis sok 
feljelentést kell gépbe vinniük a panasz-
felvevőknek, javarészt lopási ügyekben. 
a zsaruk igyekeznek legalább azt a sta-
tisztikát szinten tartani, teszik a dolgukat: 
nyomoznak, vizsgálnak, járőröznek; köz-
ben tűrik a politikai támadásokat. tudo-
másul veszik, hogy nemcsak eszközök a 
hatalom kezében, hanem célpontok is a 
bűnözők és némely politikai irányzat szá-
mára egyaránt. 

tolvajvonzó, nyitott autók

nos, ezeknek a zsaruknak, akik Monoron 
iparkodnak rendet tartani, szerencsére jó 
néhány sikerélmény is lendületet ad a napi 
robothoz. két esetet említek most meg a 
sokból, amikor az elfogás gyors és eredmé-
nyes volt. az első esetben egy olyan vál-

lalkozó tett bejelentést, aki 
úgy ítélte, hogy a saját ud-
varán bátran nyitva parkol-
hatja a kocsiját, sőt még az se 
ébresztett benne aggodal-
mat, hogy benne hagyta a 
gépeit, szerszámait. nos, mi-
vel ez nem a féktelen bizalom 
és pozitív gondolkodás rova-
ta, természetesen a kocsiból 
a holmikat el is vitték annak 

rendje és módja szerint – ezzel kiadós kárt 
okozva az óvatlan sértettnek. Ha már meg-
van a balhé, akkor tegyünk valamit, gondol-
ták a nyomozók, és dolgozni kezdtek. nagy 
volt a lendület, szaporodtak az információk, 
hamarosan meglett a cím, ahová ki lehetett 
vonulni keresgélni. a rövid és eredményes 
keresgélés odavezetett a portához, ahol a 
holmik nagy része összegyűjtve várt sorsá-
ra. tagadni kicsit nehézkes lett volna, hiszen 
a megtalált tárgyakon ott virított a tulajdo-
nos neve szép nagy betűkkel. Elmondhat-
juk tehát, hogy nemcsak a sértett volt fi-
gyelmetlen, hanem a tolvaj is.
 nyitott kocsi kifosztása viszont nem 
egyedi eset. Fél városnyival arrébb, vagyis 
Monor másik szélén egy büfé előtt par-
kolták le azt az autót, melynek ablakát, te-
kintettel a nyári jó időre, nyitva hagyták. 
Higgyék el, a tolvajok olyanok, mint a dög-
legyek, kilométerekről megérzik a préda 
szagát, tehát csak néhány perc kellett ah-
hoz, hogy a felelőtlen módon bent hagyott 

Számtalanszor írtunk már lapunk hasábjain azokról az esetekről, amikor a 
sértett – sajnos – nem követi azt a bűnözési tendenciát, melyet nap mint nap 
megtapasztalunk. Nem tesz meg mindent vagyontárgyai biztonsága érdekében, 
nem lesz csöppet paranoiás, és nem zár mindent legalább három lakattal. 

zsarukszinten tArtott stAtisztikA táskát elvigyék. a táskában pénz, iratok és 
bélyegző örvendeztette meg az enyveske-
zű állampolgárt, kinek joga számtalan, de 
feltehetően iskolája annál kevesebb. Ellen-
tétben az előbb említett esettel, ennek a 
lopásnak csak a sértettje ismert egyelőre. 

Az asztma buktatta le

a következő két bűncselekményt a köz-
nyelvben „pincefeltörés”-ként aposztro-
fálják. Mivel Monoron megközelítőleg ezer 
pince van, büszkén mondhatjuk, hogy he-
lyi jellegzetesség. akad is bajuk a zsaruk-
nak elég! Május 23-án adták át a szőlésze-
ti és Borászati tanösvényt a strázsahegyen, 
az orbán-nap emlékezetes eseményeként, 
mely sok ember kemény munkájának ered-
ménye, remélhetőleg egyre több embert 
vonz majd a pincék közé. akiről viszont a 
történet szól, azt biztos, hogy nem a fel-
állított tájékoztató tábla míves kivitelének 
csodálata vitte ki a hegyre. inkább az, hogy 
megszerezze, amit más már eltulajdoní-
tott, annyi különbséggel, hogy az utób-
binak ez pénzbe került. azért választhat-
ták a tolvajok az éjszakai időpontot, mert 
nem akartak vagyonjogi vitába bonyolód-
ni a tulajdonosokkal. a tanösvény mellet-
ti pincéket választották ki célpontnak. ke-
mény munkával levágták a lakatokat, és 
máris pakoltak. Vittek fali díszeket, italokat 
és természetesen bort, hiszen a jó monori 
ember helyi bort iszik. ami viszont felkel-
tette a rendőrök figyelmét, az az egyik pin-
céből ellopott, majd a közelben eldobott 
inhaláló készülék volt. a tulajdonos lég-
zőszervi betegsége miatt tartotta a pincé-
ben, és a zsaruknak csak halvány elképze-
lésük volt arról, hogy mi a nyavalyáért volt 
szüksége egy tolvajnak a befúvásra. Meg-
indult a nyomozás, és kiderült, hogy aznap 
éjjel a szemfüles polgárőröknek már fel-
tűnt egy gyanús illető, aki nagy csomaggal 
ment hazafelé; a járőrök igazoltatták is. az 
elszámoltatás során aztán kialakult a kép. 
két gyakorlott lopási szakember kelt aznap 
beszerzőútra, egyikük még az asztmájának 
is fittyet hányva vágott bele a rizikós vál-
lalkozásba. igazából pont a betegsége mi-

„Higgyék el,  
a tolvajok olya-

nok, mint a dögle-
gyek, kilométerek-

ről megérzik  
a préda szagát.”

A hirdetés felmutatójának -15% kedvezmény
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att nehezen tudta tagadni a balhét, hiszen 
ő volt az, aki lenyúlta az inhalálót, mivel az 
izgalom miatt alig kapott levegőt. Végül a 
holmik szinte hiánytalanul megkerültek – 
hála a gyorsaságnak és annak, hogy a pol-
gárőrök jókor voltak jó helyen. 

vaddisznóság

nem a kedvelt szólást fokozom, valódi 
vaddisznóról esik szó a következő sorok-
ban. ilyen jellegű bejelentés feltehető-
en először érkezett a monori ügyeletre. 
El tudom képzelni az ügyeletes tiszt arcát, 
ahogy megismételteti a telefonálóval a 
mondottakat, majd a kiküldött járőrök ar-
cát is, amikor vették a küldést. az történt 
ugyanis, hogy Monor egyik jellegzetes 
kocsmájánál, a hegy lábában megszökött 
egy vaddisznó. na nem olyan egyszerűen, 
hanem egy vadőr terepjárójának az után-
futójáról. a röfögő Houdiniként szabadláb-
ra került állat aztán sörtén-szálán el is tűnt, 
hiába kereste egy csomó ember. Lehet, 
hogy megtudta, a vaddisznópörkölthöz jó 
monori vörösbort szokás kínálni.

peti

nekrológot neves, híres, a közösségért 
sokat tevő emberekről szoktak írni, ezért 
most nem nekrológ következik. peti nem 
híres volt, hanem hírhedt, a közösség pe-

dig feltehetően egy csöppet se érdekel-
te. ami érdekelte, az a sör, a fröccs és a cigi 
volt. a cigi, ami miatt most írni kell róla. 
régen neki is volt átlagos élete, aztán jött 
egy törés, onnan kezdve már csak „a” peti 
volt. a „Losópeti”, ahogy mindenki hívta, 
aki ismerte, márpedig nagyon sokan is-
merték, egy képviselő szerint hozzátarto-
zott Monor városképéhez. Feltűnt minden 
rendezvényen, városi ünnepségen, néha 
közmeghallgatáson is vagy politikai gyű-
lésen, rockfesztiválon. Ujjait a levegőben 
mozgatva mutatta, hogy hogyan is kell gi-
tározni. Még dél se volt, már akadozott a 
beszéde, és homályos volt a tekintete. aki-
vel találkozott, annak legtöbbször tudta 
a nevét, és megpróbálta levenni egy szá-
zasra vagy egy cigire. Mert a sör, a fröccs 
és a cigi érdekelte. Mert a zene, a pia és a 
cigi töltötte ki az életét. a cigi, ami meg-
ölte. sokszor csak „kölcsön” kért, és láss 
csodát, előfordult, hogy néha még meg is 
adta! tudomásom szerint nem voltak bal-
héi, nem akart soha ártani senkinek, bárki-
vel el tudott beszélgetni, és alkalmanként 
meglepően bölcs dolgokat mondott. per-
sze, voltak ügyei. Egyszer nagyon megver-
ték, és kórházba került pár napra. De meg-
esett, hogy elütötte egy autó, aztán ivott 
egy fröccsöt, elszívott egy cigit, és ment 
minden tovább. Mindig borostás volt, 
soha nem lehetett szakállasan vagy frissen 
borotválva látni, ahogy lassan, bizonytala-

nul ballagott kocsmától kocsmáig. Útköz-
ben igyekezett összeszedni a rávalót. 
 nem tudjuk, hogy teltek az estéi, mert 
magányosan élt, de ha maradt még egy 
szál cigije, biztos elszívta elalvás előtt. az 
utolsó napján, egy piacnapon is így tör-
tént. Bizonyára sikerült a büfénél pár bale-
kot találnia, akit le tudott lejmolni, és még 
cigit is kaphatott. aztán hazaballagott, le-
dőlt, és azt a bizonyos cigit elszívta. Csak-
hogy most elaludt közben, a cigi leesett, és 
lassan parázslani kezdett a szoba. terjedt 
a füst, peti valószínűleg elvesztette az esz-
méletét. s mi reméljük, nagyon reméljük, 
hogy már nem érezte a lángokat, melyek 
fellobbantak. a füstöt a szomszédok észre-
vették, átrohantak, de akkor már peti vég-
zetesen megégett, szinte fel se lehetett is-
merni. jöttek a tűzoltók, akik értesítették a 
rendőrséget és a mentőket is. a mentőheli-
kopter viszont hiába jött, üresen kellett tá-
voznia, mert peti akkor már nem élt. 
 iszonyatos halál! senki nem érdemli 
meg, hogy így menjen el. Fura, de peti hi-
ányzik, pedig legtöbbször leráztam ma-
gamról, mondván, hogy nincs nálam egy 
fillér se. peti, hidd el, ha itt lennél, most nem 
ráználak le! És szeretném hinni, hogy meg-
találtad a békét ott, ahova mentél. a kezed-
ben egy láthatatlan gitár, ujjaidat mozgatva 
tanítod a zenére a többieket, akik helyettem 
hoznak neked egy sört vagy egy fröccsöt.

Sipos Tamás

Mindenki szeretné, hogy gyermeke kiegyensúlyo-
zott le gyen, jó eredményeket, sikereket érjen el. 
Mi ebben tudunk segíteni. Barátságos, családias 
környezetben, személyre szabott megoldásokkal, 
szakképzett peda gó gusok változatos módszerek-

kel járulnak hozzá a tanulók fejlődéséhez.

BÓBITA CSALÁDI NAPKÖZI
ALSÓS TANULÓK RÉSZÉRE NAPKÖZIS ELLÁTÁST BIZTOSÍTUNK.

Választható foglalkozásainkon  
minden érdeklődőt szívesen fogadunk:

• eredményes tanulási módszerek elsajátítása
• angol nyelvtanfolyamok
• informatikai ismeretek fejlesztése
• gimnáziumi felvételire való felkészítés
• iskolaelőkészítő foglalkozás
•  művészeti tevékenység (dráma, zene, kézműves 

foglalkozás)
•  sporttevékenység, játékfoglalkozás (játékos 

gyermektorna)
•  részképességek fejlesztése (logopédia, dislexia, 

disgrafia, discalkulia)

VÁRJUK JELENTKEZÉSÜKET!
2200 MONOR Avar u. 19. • Tel.: 06-20-513-0359  

vagy 06-29-411-756 • e-mail: info@bobita-tanoda.com  
Web: www.bobita-tanoda.com
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Cím: 2200 Monor, Móricz Zsigmond utca 4. 
Telefon: 30/618 6666

Ügyfélfogadás: hétfőtől péntekig
de.: 9-től 12 óráig, du.: 16-tól 18 óráig

HiTelÜgyinTéZés a válság  
idején is válToZaTlan  
felTéTelekkel!

 végrehajtások kiváltása
  ingatlanfedezet alapú hitelek  
(jelzáloghitelek)

  szabad felhasználású, építési- és 
felújítási hitelek,

 vásárlás 0% önerővel, 
  személyi kölcsönök minimális 
feltételekkel

  adósságrendezés  
(aktív BAR-osoknak is) 

Jövedelemigazolás nélkül,  
BAR-listásoknak is!
ingatlanforgalmazás,  
generál kivitelezés
Gyors ügyintézés, több bank hitele  
nálunk egy helyen.

M O N O RK F T .
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tavaly Kovács Anett 3. a osztályos tanuló 
bajnok lett – akkor olvashattunk is erről 
beszámolót a strázsában. az idén, az áp-
rilis 21-én rendezett versenyen a negye-
dik, az ötödik és a hatodik helyet szerez-
ték meg monori diákok: Kovács Anett (4. a), 
Dobai Márk (4. a) és Mészáros Marcell (3. a). 
 az első kérdés persze az, hogy mi az a 
szorobán? a legegyszerűbb válasszal ja-
pán abakusz. De akkor meg az a kérdés, 
mi az az abakusz? az abakusz ókori szá-
mológép. amikor is kis táblán ide-oda 
rakosgatott golyókkal, kavicsokkal szá-
moltak a római kereskedők, pénzváltók. 
a szorobánnál kis, összeborított csésze-
alj formájú fakorongocskákat tologatnak 
fémrudakon fel-le, hihetetlen sebesség-
gel. rokona a magyar iskolákban nem is 
olyan nagyon rég még általánosan hasz-
nált, s talán majd didaktikai újrafelfede-
zésre váró számológépnek, a jobbra-bal-
ra húzogatható száz golyónak. 
 Csakhogy a számológép fogalmát az 
utóbbi két-három évtizedben kisöpörte 
a fejünkből a számítógépé, pedig a szá-

molás tanulását a gyerekek ma is koron-
gokkal kezdik. És minél tovább szemlé-
letes marad a számolás, minél tovább 
lehet tárgyi cselekvésként is végrehajtani 
a számtani műveleteket, an-
nál biztosabb lesz absztrakt 
számolási készségünk. nos, a 
szorobán éppen ebben segít. 
Megnéztem, Gulyás Gáborné, 
Kati néni osztályában a gyere-
kek mindannyian megtanul-
tak a szorobánnal bánni, és 
olyan vidám szemekkel adnak 
össze és vonnak ki a negyedi-
kesek négy-ötjegyű számokat 
is, mintha valami jó játékban 
volnának benne – körömrágás, fejvakarás 
nélkül. nem is hiszem, ha nem látom. Ma-
tematikaóra: ragyogó húsz szempár. Ez 
azért valami!
 a leggyorsabbak, akik versenyek-
re járnak, olyan sebességgel számolnak 
a szorobánon, hogy mire én a számot, 
a műveleti jelet meg a következő szá-
mot leírnám, ők már kórusban mondják 

az eredményt. Másodpercekig tart egy-
egy művelet. az absztrakt mennyiség ne-
kik könnyed térformákban jelenik meg 
villámgyors ujjmozdulataik nyomán. És 
olyan büszkék, hogy a közös dicsőségből 
a kevésbé gyorsak sem akarnak kimarad-
ni. Hiszen nekik is minden érthető. Mert a 
szorobán olyan agytorna, mely a legele-
mibb szellemi mozgásokból építkezik. a 
japánoknál nemzeti sportként űzik. ná-
lunk a rendszerváltás utáni pedagógiai 
útkeresések egyik sikertörténete. (nézze-
nek utána: www.soroban.hu) a szorobán 
nem helyettesíti a szorzótáblát, a mate-
matikatanulás megszokott formáit, csak 
épp egy kis varázsport kever az undok, 
sűrű és szövevényes tananyaghoz, úgy 
hogy az egyszerre csak áttetszővé és csil-
logóvá válik.
 a legjobbak, akik versenyre járnak, 
szakkörön külön is készülnek, hogy 
gyorsak és még gyorsabbak legyenek. 
szorobánnal számolni olyan különleges 
tudomány, hogy egyszerű szellemi-fizi-
kai műveletei szülőként is könnyen elsa-
játíthatók. a szorobánt kedvelő gyere-
kek szülei tehát maguk is megtanultak 
szorobánul számolni, ami az jelenti: köny-
nyen, villámgyorsan és mosolyogva. 

(Megjegyzem, a kedve-
mért rendezett órai ver-
senyt nem az országos 
versenyen sikeres gyere-
kek közül nyerte valame-
lyikük; ez a számolós játék 
tehát nyitott, nincs örök 
rangsor. És a szorobánnal 
leginkább hadilábon álló 
diák is lelkesen magya-
rázta nekem a tudniva-
lókat. Mert tudta. s hogy 

persze a szorobánon számolással egyse-
bességben repült el a meglátogatott ma-
tekóra a 4. a-ban, azt mondanom sem 
kell.) Ha aztán valahogy kiderülne, hogy 
majdnem minden csodaszer, nemcsak a 
szorobán, amit a pedagógus hittel, oda-
adással és tehetséggel művel, azon nem 
nagyon csodálkoznék.

Takács Géza

A szorobánban a kossuthos kisdiákok egészen kiválóak. 
Évek óta az ország legjobbjai között vannak. 

szorobánJáték is lehet A tAnulás

             

Augusztusban hálózsák- és pléd- 
 tisztítás15% kedvezménnyel!

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

    Magócsi Ruhatisztító

Teljes körű ruhatisztítás és festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű-tisztítás
Háztól házig szőnyegtisztítás, 

ingyenes szállítással

„Szorobánnal szá-
molni olyan külön-

leges tudomány, 
hogy egyszerű szel-
lemi-fizikai művele-
tei szülőként is köny-
nyen elsajátíthatók.”

A szorobánversenyekre járó diákok külön is készülnek, hogy még gyorsabbak legyenek
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Folytatás az 1. oldalról
 De ma is kényeztetik pl. németország-
ban és svájcban. zürichben nyugat-Európa 
egyik leghíresebb dzsesszbárjában voltak 
tartós sikerei, ahol Boris Becker is gratulált 
neki. s olyan híre kelt, hogy pl. kanadából, 
az Usa-ból és Londonból is kimondottan 
az ő játékáért utazott oda rendszeresen a 
nemzetközi közönség. Voltak, akik klasszi-
kust kértek tőle, de improvizációs előadás-
módjával úgy váltott közben fokozatosan 
stílust, hogy – szinte észrevétlenül – meg-
kedveltette azokkal is a dzsesszt. 
 Ezt a „varázslat”-ot élhette át most a 
monori közönség is. Bevezetésként külön-
nemű, népszerű klasszikus dallamok egyéni 
stílusú egyvelegével alapozta meg a jó han-
gulatot. Utána vérbeli boogie-woogie kö-
vetkezett (90-es évekbeli lemezéről), majd 
– pihenésképpen – a „kis éji zene” improvi-
zációja. Offenbach „Barcarolá”-ja után bravú-
rosan sikerült Hacsaturján „kardtánc”-ának 
parafrázisa. az addig kialakult kellemes han-
gulatot pedig csak fokozták előadónk ötletes 
zenei tréfái: a „Für Elise” japán, magyar nó-
tás, nápolyi és argentin tangós variációi; va-
lamint a „Boci, boci tarka” feldolgozása Liszt 
Ferenc, illetve Beethoven stílusában. a derült-
ség után ismét egy klasszikus igazán művé-
szi tolmácsolásával, Gershwin „kék rapszó-
diá”-jával győzött meg sokoldalú tudásáról. 
Ezután még a közönség is kérhette, mit sze-
retne hallani. Így került sor egy virtuóz oscar 

peterson-stílusú előadásra (Duke Ellington hí-
res „rongybabá”-jának interpretálására). 
 az est aktualitásának fénypontja volt 
egy 90 és egy 50 gyertyás torta látvá-
nyos begördítése a színpad elé. kiderült 
ugyanis, hogy Marika néni szép évforduló-
ja mellett pleszkán Frigyes is ünnepel, ép-
pen az 50. születésnapját. Hihetetlennek 
tűnt, hogy a „mi Fricink” – ahogy családi-
as kedvességgel és büszkeséggel a sok-sok 
monori ismerős nevezte – ezzel a fantaszti-
kus energiával már ilyen korú lenne. De hát 
úgy látszik, hogy ha valaki kedvét leli a hi-
vatásában, az nem csupán a közönségnek 
szerez örömet, hanem saját magát is fiata-
lítja, kondicionálja (ahogy ezt Marika néni 
esetében is láthattuk).
 Ezután még egy közönségkívánalom tel-

jesülhetett. az előadó olyan szép, sajátos 
Chopin-mixszel zárta fellépését, amiből ér-
ződött – ahogy meg is fogalmazta –, hogy ez 
a szerző klasszikus kedvence. 
 a 37 éve zongorázó pleszkán Frigyesből – 
Langston Hughes szavaival élve – sugárzott, 
hogy a „jazz-zongorázás main stream-jét, va-
gyis a fővonalat” képviseli, amit a legjelleg-
zetesebbnek érzünk ebben a zenében. aki-
ből szinte árad a muzsika, aki nem töprengő, 
spekulatív hajlamú zenész, hanem ösztönös 
alkatú művész, aki teljes gátlástalansággal át 
tudja adni magát annak, amit alkot.
 Dr. Péterffy András, a család jeles filmren-
dező tagja, segítőivel portréfilmet forgat 
pleszkán Frigyesről, és ezt az estet is rögzí-
tették, ami művészünk külföldi promócióját 
segítheti majd. a Vigadó-beli fellépés emlé-
kei azonban biztos, hogy tartósan megma-
radnak az ottani közönségben is. Lehettek 
olyanok, akik előzőleg csak tiszta dzsessz-
re számítottak, de az oldott, laza, bensősé-
ges hangulatú, sokszínű születésnapi kon-
cert őket is örömmel tölthette el.
 a hangverseny utáni kedves vendéglá-
tás közben még sokáig folyt a beszélgetés 
Monor régen látott szülöttjével, aki a jövő-
ben többet szeretne szerepelni Magyaror-
szágon is. Egyelőre – augusztustól januá-
rig – újra külföldre szólítják kötelezettségei, 
de utána bármikor szívesen látnánk újra 
Monoron. 

Bolcsó Gusztáv

Pleszkán Frigyes köszönti  Mária nénit

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

Új Magyarország kisvállalkozói Hitel
Mikro- és kisvállalkozások részére ingatlan beruházáshoz, új és használt 
gépek, berendezések, gépjárművek beszerzéséhez. 
Hitelösszeg: 1 millió–50 millió forint.

Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram
Mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok által igényelhető hitel, amely fel-
használható tárgyi eszközbe történő beruházáshoz, tartós forgóeszköz 
finanszírozáshoz, immateriális javak vásárlásához. 
Hitelösszeg: 5 millió–3.000 millió forint.

Új Magyarország agrárfejlesztési Hitelprogram
Mezőgazdasági vállalkozások, fiatal mezőgazdasági termelők, őstermelők 
által ingatlancélú beruházásra, gépek, berendezések, szoftverek vásárlá-
sára igényelhető hitel. 
Hitelösszeg: 1 millió–1.000 millió forint a hitelcél függvényében.

kedVező kaMaT, HosszÚ fuTaMidő, alacsony önrész!
Kamat: 3 havi EURIBOR + 4 %/év, Futamidő: max. 15 év, Önrész: min. 15 %

nálunk az Mfb zrt. kedvezményes
kamatozású kölcsöneihez is hozzájuthat!

Támogatók:

 Jegyár: 2500.-Ft   info: www.pilismotor.hu  Tel.: 06 30 866 8997,  06 30 466 0428
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Gránit és márvány sírkövek,
 egyéb termékek nagykereskedelmi áron az importőrtől.

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

Mystique stone
investMent group

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

rül! Hátha látnak a szomszéd kertjében egy 
váratlanul odakerült „döngölőbékát”! ... (Ör
kény István abszurd groteszksége is igen ke-
vés annak elképzeléséhez, hogy mi mindent 
lopnak manapság!...)
 kár, hogy a térfigyelő kamerákra még vár-
ni kell. a rendőrség létszáma kevés az állan-
dó jelenléthez. talán a polgárőrök segíthet-
nek valamit; de leginkább – valószínűleg – az 
állampolgári odafigyelés. ne zárjuk ki azt a 
halvány esélyt sem, hogy esetleg az elektro-
nikus és az írott sajtó nyilvánossága is elér-
het valamit a lopások ellen. a Balaton men-
tén ezek segítségével találtak meg nemrég 
egy eltűnt életmentő katamaránt…
 szívesen lemondanánk az ilyen ügyek 
gyakori közléséről. jó volna hinni – az önkor-
mányzatoktól való nagy pénzelvonások ide-
jén különösen –, hogy a kulturáltabb környe-
zet még kulturáltabb, környezetet kímélőbb 
viselkedésre ösztönöz majd. abban viszont 
nemigen reménykedhetünk, hogy ez a jelen-
ség valaha is megszűnik, hogy ez a téma tel-
jesen aktualitását veszíti. tudjuk, hogy mind-
ez ma sem csak Monorra jellemző. Viszont 
abba sem nyugodhatunk bele, hogy egyre 
nagyobb mértékben terjedjen nálunk.
 Önnek erről mi a véleménye? Mit lehetne 
tenni?

Bolcsó Gusztáv

Nem szeretnénk az állandó ismétlések hibájába esni. Még akkor 
sem, ha a latin bölcsesség szerint az „a tudás anyja”. És akkor sem, 
ha a reklámok stratégiája is erre épül (hiszen éppen ezért válnak 
unalmassá, sőt időnként már bosszantóvá; bár az is igaz, hogy akarva-
akaratlan beépülnek tudatunkba). Most mégis rákényszerültünk, 
hogy folytassuk rovatunk előző lapszámbeli témáját.

Öröm és ürömMit lehetne tenni?

eddig még nem hallottunk. a tolvajok kar-
ját nem vághatják le (mint némely arab or-
szágban), de egykori nagy királyaink törvé-
nyei sem érvényesíthetők ma. Fertőrákoson 
maradt fenn egyedül Magyarországon egy 
1530-as években készült szégyenoszlop. Ez a 
műemlék sejteti, a feudalizmus időszakában 

hogyan állították nyilvánosan 
pellengérre a köz érdekei el-
len vétőket.
 Ceausescu diktatúrájá-
ban óriási összegekkel bün-
tették egyetlen szál virág el-
lopását is, és szépek maradtak 
a parkok… De demokráciá-
ban mindez nehezebb. szó 
van ugyan újabban arról, 
hogy 20 ezer forint alatti kár-
tételt se lehessen majd pusz-

ta szabálysértésként értékelni, hogy ne le-
hessen mentség a „megélhetési bűnözés”, 
de a rendszerváltás előtti évtizedek sajátos 
köztulajdon-értelmezésének hatása (=„ami 
mindenkié, az az én magántulajdonom is 
lehet”) még mindig – sokak számára – nem 
szűnt meg teljesen.
 tekintetbe kell persze venni a személyi-
ségjogokat is… De ezek egy társadalomban 
fontosabbak lehetnek a közösségi jogoknál? 
... igaz, a pénzbüntetéseket manapság nem-
igen tudják az elkövetőktől behajtani… És az 
is tény, hogy az ilyen írásokat pont azok nem 
olvassák, akiknek, akikről szól… pedig épen 
nekik üzenjük: Mózes második táblájára nem 
véletlenül került – kőbe vésve – a „ne lopj!” 
parancsolata – mint az ember és embertársa 
közti egyik legfontosabb erkölcsi-társadalmi 
együttélési követelmény. 
 kedves olvasóink! kérjük, nézzenek kö-

júliusi számunkban felvetett aggodalmain-
kat hihetetlenül hamar – sajnos! – fájdalma-
san valós cselekmények igazolták.
 Még átadásra sem került a felújított pe-
tőfi utca és a Főtér, amikor egyetlen – június 
13-áról 14-ére virradó – éjjel egymillió(!) fo-
rint értékű lopás történt ezen az építkezési 
területen!... nagy értékű gé-
peket loptak el. Egy „döngö-
lőbékának” becézett masinát, 
egy térkőroppantót és egy vi-
zes kővágót… a súlyuk miatt 
ezekhez már kisteherautó (!) is 
kellett… pedig – a környéken 
lakók megfigyelhették, hogy 
– az őrök éjjel-nappal, hőség-
ben-zivatarban, szombat-va-
sárnap egyaránt ott strázsál-
tak. Egyikük kérte is a másik 
segítségét, s felírták az elinduló tolvajjármű 
rendszámát…, de a rendőrségen kiderült, 
hogy lopott volt…
 Öntöttvas fa veremrácsot tüntettek el. 
a virágokat – a kiültetésük utáni első éjjel – 
szintén megdézsmálták. a térkőbe rögzített 
padok fa háttámláit lefeszegették…, pe-
dig kétoldalt 3-3 erős csavar rögzítette azo-
kat…, és még rajtuk volt a csomagolás nej-
lon fóliája is…
 az illetékes kivitelezők tehetetlenül tárták 
szét a karjukat. … Lehet alkudozni a biztosí-
tóval, lehet új gépeket hozatni… Csúszik az 
átadás! a megszépült petőfi utcán sétálgató 
kisebb-nagyobb csoportok, találkozó isme-
rősök felháborodás utáni második mondata 
általában: „Mit lehetne tenni?”
 az elkeseredett, jószándékú városvédők 
a legnaivabbtól a legkegyetlenebbig vetnek 
fel ötleteket, de reális megoldási lehetőséget 

Nyílászárók gyártása Monoron
Portalu Kft. Monor, Péteri úti major

Tel.: 06-30-544-3817, 06-29-412-871 (műhely)

Kö
zv

et
le

nü
l 

   
   

   
   

 a
 g

yá
rt

ót
ól

! 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.

„A „Ne lopj!” pa-
rancsolata az em-
ber és embertársa 
közti egyik legfon-

tosabb erkölcsi-
társadalmi együtt-
élési követelmény.”

A fertőrákosi pellengér – Monoron is elkelne. 
Legalább emlékeztetné a köz ellen vétőket
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A vigAdó nyár végi,  
ősz eleJi progrAMJAi
Augusztus 3. 17 óra – Vigadó, folyosógaléria
Közös nevező című kiállítássorozat
Liudmila agafonova orosz származású selyem-
festő iparművész kiállításának megnyitója
Augusztus 20. – Fesztiválcsarnok
Az államalapítás ünnepe
16 órától arcfestés, henna, ugrálóvár
16 óra – Főtér: helyi csoportok műsora
16.45 – Főtér: ünnepi megemlékezés, az új 
kenyér megáldása, a megújult Főtér átadása 
17.30 – a Budapesti Utcaszínház előadása: 
Ludas Matyi – vásári komédia 
18.30 – Dudó bohóc műsora, lufihajtogatás
19.30 – tátrai trend; tátrai tibor legújabb ze-
nekarának élő koncertje 
21.00 – tűzijáték
Szeptember 7. 17 óra – Vigadó, folyosógaléria
Közös nevező című kiállítássorozat
anka Margit kiállításának megnyitója
Szeptember 12. – Fesztiválcsarnok
Kistérségi népzenei és néptánctalálkozó
Szeptember 16. – Művelődési Ház
Véradás
Szeptember 17. – Vigadó, emeleti oktatóterem
A Gyermekláncfű egyesület előadása
Szeptember 18. – Művelődési Ház
Mohácsi Attila és barátai előadása – Örkény: 
Egypercesek

Szeptember 26–27. – Művelődési Ház
Díszmadárkiállítás
Szeptember 30. – Vigadó, díszterem
Mesemondóverseny és Palya Bea előadása a 
Városi Könyvtár szervezésében
Október 1. – Vigadó, emeleti oktatóterem
A Gyermekláncfű egyesület előadása
Október 1. 18 óra – Vigadó, díszterem
A zene világnapja
a Weiner vonósnégyes és Mocsári Károly kon-
certje
Október 3. 
Szüreti sokadalom és felvonulás
Október 4. – Művelődési Ház
Idősek világnapja
az operett hangjai című előadás

szeptembertől ismét várjuk az az érdeklődő-
ket csoportjainkba! a zichy Mihály rajziskola, 
a Merlot színjátszó társulat, a Monori Dalkör, 
a Baba-Mama klub és a napraforgócska gyer-
mek néptánccsoport vezetője és tagjai szere-
tettel hívják és fogadják a kikapcsolódásra, a 
szabadidő hasznos eltöltésére vágyókat!
  Információ, jegyrendelés:
06-29/413-212-es telefonszámon, 
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.
honlap:  www.vigadokft.hu 

Tabac 
Dohány, ajándék
• cigaretta, dohányok
• töltők, sodrók  
• cigarettahüvelyek, -papírok 
• szűrők széles választéka
Öngyújtók, cigarettatárcák 
gravírozását vállaljuk!
Monor, Deák F. u. 2.

a pest Megyei kéményseprő és tüze-
léstechnikai kft. értesíti a lakosságot, 
hogy a 27/1996. (X. 30.) BM rende-
let 3-7. §-a értelmében előírt, a köte-
lező kéményseprő ipari közszolgálta-
tás körébe tartozó feladatokat Monor 
közigazgatási határain belül, 2009. jú-
lius 1-től december 31-ig, arcképes 
igazolvánnyal rendelkező dolgozóik 
látják el, akik díjat is szednek.
 Ha a tulajdonosnak kifogása van 
valamely szolgáltatással kapcsolato-
san, panaszt tehet a szolgáltató te-
lephelyén: pest Megyei kéményseprő 
és tüzeléstechnikai kft., 2723 nyár-
egyháza, kölcsey utca 2., tel./fax: 06
29490304

értesítés kéméNyseprésről

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!

keretakció! 
Részletek az üzletben

 

Gépjárművezető-képző Kft.
tanfolyam indul:

Augusztus 10-én és 12-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

ALEXA 
GYERMEKBIRODALOM

Nyári kiárusítás, 
óriási  

kedvezmények: 
30–50%!

0–176-os méret,  
kiváló márka!

Monor, Ady E. u. 43.
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Használt ruha  
a monori piactér  
belső udvarán 

táskák, papucsok, 
cipők, övek,  
női felsők és alsók 

Minden hónap 
1-jétől 5-éig 
folyamatos  

teljes árucsere!

50%-os 
kedvezmény 

minden hónap 
25-étől 30-áig!

Canada

Angol, holland használt ruhák 
széles választéka az újszülöttől 

az extra felnőtt méretig Új

ÚszástiszAFöldvári siker
szakadó eső és hideg szél fogadta a 
tiszaföldvári strandon megrendezésre ke-
rülő nemzetközi úszóversenyre érkező 17 
csapatot. neves vidéki együttesek mellett 
egy norvég is részt vett a színvonalas ese-
ményen. az időjárás miatt kicsit csúszott a 
program, de az este 6-ig tartó küzdelmek-
ben így is szoros egyéni és váltó sikere-
ket arattunk. a küzdelembe vetett kemény 
munkának meglett a gyümölcse, ugyanis 
a Monor sE csapata idén második alkalom-
mal hódította el az elsőnek járó csapatkupát 
(szarvas után)! a csapatkupa mellett renge-
teg érmet gyűjtöttek versenyzőink. 
 Eredményeink: Bacskai Csilla 100 m pille 
1., 100 m gyors 5., 100 m hát 6., 100 m mell 
7.; Bokros Blanka 100 m gyors 1., 100 m hát és 
100 m pille 2., 100 m mell 7.; Botka Anita 100 m 
hát 1., 100 m gyors és 100 m mell 3., 100 m pil-
le 8.; Botka Dóra 100 m mell 1., 100 m gyors 2., 

100 m hát 3., 100 m pille 5.; Varga Bernadett 
100 m mell 12.; Városi Brigitta 100 m hát és 
100 m mell 2., 100 m gyors 5., 100 m pille 6.; 
Verebély Sára 100 m mell 5., 100 m hát 9.
 Bacskai Attila 100 m gyors, 100 m hát, 
100 m mell és 100 m pille 1.; Bokros Belián 
100 m pille 2., 100 m hát 7., 100 m gyors 9.; 
Fenyvesi Roland 33 1/3 m gyors 5.; Leé Ádám 
100 m mell 5., 100 m pille 10.; Ponyi Patrik 33 
1/3 m mell 4.; 33 1/3 m gyors 7.; Ponyi Péter 
100 m mell 1., 100 m hát 2., 100 m pille 5., 
100 m gyors 6.; Séllei Gergő 100 m gyors, 100 
m mell, 100 m pille és 100 m hát 2.
 a 4x100 m emelkedő korosztályos ve-
gyes váltóban (2000-1999-1998-1997) lánya-
ink (Botka A., Városi B., Bokros B., Botka A.) az 
1., fiaink (Bacskai A., Ponyi P., Bokros B., Leé Á.) 
a 2. helyet szerezték meg. a 4x100 m leány 
mellváltónk is (1999-2000) az 1. helyen vég-
zett (Botka D., Botka A., Bokros B., Varga B.). 

Magyar Bence, a kossuth iskola hatodikos ta-
nulója első lett a diákolimpia országos dön-
tőjének atlétikai összetett számában. Ebben 
a sportágban ilyesféle sikert emberemléke-
zet óta nem ért el monori diák. 60 méteren 
8 mp-et futott, 600-on 1 perc 36 mp-et. kis-
labdával 59,29 métert dobott, és 5,11 métert 
teljesített távolugrásban. Majd’ száz pont-
tal előzte meg a második helyezettet. azt 
mondják, 600-on az első háromszáz a kor-
osztályos világcsúcsidővel egyezett. 
 azt gondolhatnánk, hogy Bence nyilván 
lelkes, szorgalmas és tehetséges atléta, hiszen 
ilyen eredmény másként nem születhet. Csak-
hogy Bence nem atléta, hanem focista. a bu-
dapesti airnergy FC játékosa 2006 óta, amikor 
is a Monor FC kölyökcsapatának egyik hazai 
mérkőzésén felfedezték, és elhívták a tehet-
ségnevelő egyesülethez. Hetente négyszer 
jár edzésre, hétvégén mindig meccs, néha 
nem is egy. korosztályos országos bajnoksá-
gukat fölényesen nyerték. Bence balszélső-

ként 32 meccsen 72 gólt rúgott, ami olyasféle 
különleges teljesítmény, mint amit atlétiká-
ban nyújtott. Bátyja, Magyar Gergő is tehet-
séges focista, mindketten fociakadémiákon 
képzelik el középiskolai jövőjüket, és európai 
focisták szeretnének lenni. számukra a ma-
gyar labdarúgás világa, pedig itt nevelődnek, 
nem tér. afféle pályán kívüli terület. ahol pat-
tog ugyan a labda, de az nem ugyanaz a játék, 
mint ami az igazi pályákon folyik.
 Bence keményen dolgozik, készül, edz 
hatéves kora óta, az iskolára is csak este jut 
ideje, arca már nem egy kölyöké, hanem 
olyan valakié, akinek szakmája, feladata, ter-
vei vannak, s meg akarja hódítani a világot. 
Mindemellett örömmel képviseli osztályát, 
iskoláját, városát, ahol csak szükség van rá. 
kedves és szelíd fiú. Édesapja ifjúkorában 
Gyömrő labdarúgója volt, s sokat tesz a fiú-
kért. az álmot, amiért hajtanak, közösen ál-
modják. szurkoljunk nekik!

Takács Géza

atlétikahAJrá, bence!
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Magyar Bence

az nB iii felnőtt sorsolására július 27-én 
került sor, az ellenfelek és a csoportok 
lapzártakor még nem voltak ismertek. 
a 2009/10-es bajnokságban továbbra 
is hat csoportban, azonban csoporton-
ként csupán 14 csapattal folytatódnak 
majd a harmadosztály küzdelmei.
 Felkészülés: Monor–BkV 4-3, Ceg-
léd–Monor 4-0, Újlengyel–Monor 3-2.
 Maglód–Monor sE 4-1 (1-0). Csapa-
tunk számára még nem az eredmény 
volt a fontos, inkább az új emberek 
tesztelése. Fizikálisan már ott vannak a 
fiúk, és reméljük, a bajnoki rajtra a ke-
ret is összeáll.
 augusztusi mérkőzések: 5-én 18 
órakor Monor sE–nagytétény, 8-án 18 
órakor Monor sE–Felcsút (U19), 15-én 
első bajnoki mérkőzés.

Új játékosok tesztelése 

masszírozás
Fájnak az izületei? Görcsölnek az izmai? 
Miért vár heteket? Masszíroztasson akár ma!

Teljes testmasszázs
gyógy • svéd • frissítő • lazító • aroma • stressz • talp

Szépségmasszázsok
mézes • csokoládés • cellulitisz

Tel.: 06 30/ 657-7349
Móricz Zsigmond u. 18. Fodrászat Kozmetikában
A nap bármely szakában, akár este 22 óráig is! 
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Diszlexiás gyermekek
tanulásához nyújtok segítséget:
•  Felkészülés a következő órára, dolgozatra, speciális, a 

diszlexiások képességeire épülő módszerrel, korrepetálás 
(főként humán tárgyakból).

•  Segítő beszélgetés, középpontban szorongásoldás, kudarc-
csökkentés, és motiváció a tanulás, az iskolai feladatok iránt, 
hogy a képességeik a teljesítményükben megjelenjenek.

•  Olvasási technikák a tananyag hatékonyabbb értelmezésé-
hez, pontos megértéséhez, megjegyzéséhez.

László Tímea (mentálhigiénés szakember, speciális tanulási 
zavarok kezelése) Elérhetőség: 20/264-5911, 29/413-129

TANULJ, hogy tudj változtatni! 
TANULD MEG HASZNÁLNI A SZÁMÍTÓGÉPET A MINDEN-

NAPOKBAN! TANULJ NYELVEKET!
A Mihály Dénes Szakképző Iskola TANDÍJMENTES 

SZAKKÉPZÉSEKet indít a monori József Attila Gimnáziumban.
2009 szeptemberében  

az alábbi szakmákkal indítjuk képzéseinket 
Alapfokú: 

•   Irodai asszisztens  
       (felhasználói szintű számítógép és -ügyviteli ismeretek)

•  Számítógép -szerelő (-karbantartó), 
•  Francia, olasz nyelvtanfolyam (kezdőknek és újrakez-

dőknek, heti 2x4 óra, 12 000 Ft/hó, beiratkozási díj nincs)
Középfokú:

• Informatikai rendszergazda
• Statisztikai és gazdasági ügyintéző

Felsőfokú:
•  Médiatechnológus asszisztens  

      (fotó, videó, hang világának a tudománya)
Szükséges iskolai végzettség:

Alapfok: 10. (az 1998/99-es tanév előtt végzetteknek 8.)  
          évfolyam elvégzése
Közép- és felsőfok: érettségi

Költség: 25 000 Ft beiratkozási díj 
(tartalmazza az egészségügyi vagy pályaalkalmassági vizsgálat díját, 
Pendrive-ot, 1-2 darab tankönyvet, jegyzetet)

Érdeklődni: Nagy Gábornál: 70/933-6302, illetve Hajdu Ákosnál: 70/933-6312
Beiratkozás:  2009. aug. 27-én  900 és 1800 között a József Attila Gimnáziumban.

 IIIIIIIIIIIIIIIII   ECDL vizsgalehetőség!  IIIIIIIIIIIIIIII

 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

TANÉVKEZDÉS 
A NYELVISKOLÁBAN!

MK: 13085505; Intézményakkreditáció: AL-1936; Programakkreditáció: PL-1742

Parole® nyelviskola és nyelvvizsgahely
Monor, Kiss E. u. 17. • tel.: 20-562-1023 • www.parole-nyelviskola.hu 

A 
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YELVISKOLA

PAROLE

A L E G K Ö Z E L E B B  H
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A NYELVKÖNYV IDÉN IS AJÁNDÉK
Siess! Ilyen még egyszer nem lesz!

Délután 2-5 óráig extra kedvezményes árak:

diáktanfolyamok csak 29.000.-Ft/ 40 óra!

Angol, német 80 órás nyelvi félév szeptember 
14-i kezdéssel.
Jelentkezési határidő: szeptember 11.
Akciós jelentkezés: szeptember 5-ig!

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

– Honnan jött az ötlet, hogy egy új sport-
ágat egyesületi szinten is elindítsanak a 
városban?
 a felnőtt nagypályás együttes több já-
tékosának elképzelése volt egy ilyen csa-
pat elindítása. a futsalról tudni kell, hogy 
nem azonos a kispályás teremfocival. 
négy mezőnyjátékos és egy kapus alkotja 
a csapatot. a technikás játékosok érvénye-
sülnek legjobban ebben a sportágban.

– Ezek szerint a felnőtt nagypályás csa-
pat tagjai is szerepelnek nálatok?
 igen, vannak néhányan, akik a Monor 
sE igazolt nagypályás labdarúgói. Mivel 
nem ugyanaz a két sportág, ezért ez nem 
ütközik a szabályokkal. Lesznek persze 
olyanok is, akik nem tagjai a nagypályás 
csapatnak. Ők leginkább a városban futó 
teremfoci bajnokságban szokták megmu-
tatni, hogy mire képesek. 

– Hány fő alkotja a csapatot?
 – jelenleg tizennégyen vannak a leen-
dő csapatban. Velük heti két edzéssel ké-
szülünk, ahová várjuk az esetleges érdek-
lődőket is. annyit érdemes tudni, hogy 

mivel ez egy felnőtt szakosztály, ezért 
csak ifi kor felettiek lehetnek igazolt játé-
kosaink. 

– Hogyan sikerült forrást találni egy 
újabb labdarúgáshoz kötődő szakosztály 
indulásához?
 – igazából nem sikerült találni. Minden 
anyagi fedezetet ismerősökön, munkakap-
csolatokon keresztül próbálunk megte-
remteni. Ha ez sikerül, akkor indulhat el az 
MsE színeiben a csapat az nB ii-es bajnok-
ságban. jelenleg a szükséges összeg több 
mint háromnegyede rendelkezésre áll.

– Mikor láthatjuk az MSE futsal csapatá-
nak első bajnokiját? 
  – az már biztos, hogy pénteken-
ként este fél 9-től lesznek a mérkőzések a 
szterényi iskola sportcsarnokában. a sor-
solástól függően augusztus utolsó vagy 
szeptember első péntekén lépünk pályá-
ra hazai környezetben. sok szeretettel vá-
runk minden kedves érdeklődőt a csapat 
bemutatkozására és az azt követő bajnoki 
meccsekre.

Gál Zoltán

LabdarúgásFutsAl csApAt Monoron is!
Szeptembertől futsal szakosztállyal bővül a Monori Sport 
Egyesület. Gallai Attila edzővel beszélgettünk.

Dunakeszin és Monoron zajlott a kor-
osztályos, illetve a veterán verseny-
zők megyei bajnoksága. teniszezőink 
két arany, három ezüst és négy bronz-
éremmel bizonyították remek szerep-
lésüket. Erdő Endre a veteránok között, 
Városi Ferenc pedig az F12 korosz-
tályban megyei bajnokságot nyert! a 
nőknél Gúth Kriszta L12-ben, Szanyi Ta
más F14-ben, Mészáros Andrea pedig 
a veterán hölgyek mezőnyében ezüst-
érmes lett. a négy bronzérem tulaj-
donosa: Hajdu Eufrozina (L14), Heve
si Gergő (F12), Mészáros Marcell (F10) 
és Városi Ferenc (F14). szakosztályunk 
a kilenc éremmel eddigi legjobb me-
gyei eredményét érte el. 

kileNc dobogós hely 
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köszönetet mondunk a rokonoknak. 
szomszédoknak, és mindazoknak, akik 

özv. Burján Imrénét
az utolsó útjára elkísérték, sírjára 

virágot helyeztek, és fájdalmunkban 
osztoztak. köszönet dr. Rados Mária 
és dr. Burzuk Valéria orvosok lelkiis-

meretes munkájáért.
A gyászoló család

köszöNetNyilváNítás

Üdülési utalványt vásárolok. tel.: 06-
30-434-1101
Fűkaszálást, favágást vállalok reális 
áron. tel.: 06205382531
Tűzifa eladó! akácfa összefűrészelve, 
házhoz szállítva 2000 Ft/mázsa. tel.:  
06209817879
Monor, kossuth Lajos utca 66. szám 
alatt 18 négyzetméteres üzlethelyi-
ség, frekventált helyen kiadó! 
Érd.: 06703335354
Bolyán antal bádogos és tetőfedő 
cserepezést, kúpozási munkákat vál-
lal. tel.: 06304057711
Társasházkezelést vállalunk állami 
társasházkezelői szakképzettséggel, 
gyakorlattal. 
koVi-szoLG Bt. tel.: 06209132944, 
fax: 0629416944, e-mail:
karacsondierzsebet@monornet.hu
Eladó Monoron, a központhoz közel 
egy 3 szobás összkomfortos családi 
ház! irányár: 14 millió Ft. Érd: 29-415-
768 30-422-8792
Duguláselhárítás falbontás nélkül, 
vízvezeték-szerelés, fürdőszoba-fel-
újítás non-stop! tel.: 06204548252
Pedikűr, manikűr, műköröm. Hívásra 
házhoz megyek. tel.: 06304666608

apróhirdetés

Monori Strázsa
Monor Városi Önkormányzat Lapja
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Kiadó: régió Lapkiadó kft.
Szerkesztő: Szekerka János
Felelős kiadó: Papp János ügyvezető
Szerkesztőség:  a Vigadó első emeletén. Cím: 
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67. • Tel./fax: 29/412587
E-mail: info@regiolapok.hu
Nyomda: oláh nyomdaipari kft. (1211 Budapest, 
Központi út 69–71.). • A nyomtatásért felel a nyomda 
ügyvezető igazgatója.  Készült 6300 példányban.
Terjesztés: Magyar posta zrt., Monor város valameny-
nyi belterületi címhelyén. az újságban megjelent hir-
detések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. kéz-
iratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

impresszum

A leendő munkatárs feladatai:
•    az előírt és érvényben levő típusonkénti technológiák betartása, az autóbuszok kisfődarabjainak, szerelvé-

nyeinek és vezetékeinek szakszerű javítása;
•   az autóbuszok villamos berendezéseinek műszeres ellenőrzése, beszabályozása, javítása és karbantartása; 
•    a szerviz útmutatásai alapján a meghibásodott készülékek részegységeinek tesztelése, a hiba behatárolása 

és a készülék javítása;
•   korszerű „CAN” rendszerek diagnosztizálása, hiba megállapítása, javítása;
•    speciális diagnosztikai eszközök használata (MAN-Cats, Star-Diagnose, Voith, Zf. stb.)

A munkakör betöltéséhez szükséges végzettség, képesség:
•   autóvillamossági műszerész szakképesítés;
•    precíz, önálló munkavégzés;
•    szakmai tapasztalat előnyt jelent

A munkavégzés helye: Monori Járműfenntartó Üzem

Amit kínálunk:
•    ingyenes utazási lehetőség a társaság autóbuszjáratain, munkaruha;
•  vonzó juttatási csomag: étkezési utalvány, ajándékutalvány, üdülési csekk, internet-előfizetés stb. 

Jelentkezés:
2009. augusztus 28-ig részletes önéletrajz beküldésével, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másola-
tával a sandor.rendek@volanbusz.hu e-mail címen vagy a VOLÁNBUSZ Zrt. Monori Járműfenntartó Üzem, 
2200 Monor, Csanády Gy. u. 2. postacímen. 
Érdeklődni lehet Rendek Sándor üzemvezetőnél. Tel.: 06-20-9-724-948 vagy 06-29-412-630.

A Volánbusz Zrt. Forgalmi Üzemeltetési és Műszaki Igazgatóság Monori Járműfenn-
tartó Üzeme felvételt hirdet autóvillamossági-szerelő munkakör betöltésére

házasságot kötöttek

Szekerka János Zoltán–Czúder Beáta
és további 11 pár kötött házasságot.

Monoron hunytak el

Illés László, Kolompár Sándor,
Burján Imréné, szül. Tóth Lídia

Fodor Józsefné, Zsíros Andrásné szül. 
Kogler Erzsébet Gabriella

állampolgári esküt tettek

Gellén Barna, G. Irén, G. János, G. Lídia

aNyaköNyvi hírek
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! 
alumínium, műanyag redőnyök, nap-
ellenző, reluxa, szalagfüggöny, mo-
bil,- fix szúnyogháló és szúnyoghá-
lóajtók, egyéb újdonságok. azonnali 
felmérés, árajánlat-készítés! 29 éves 
tapasztalat, garancia, 5% kedvez-
mény! tel.: 06304011029 
4267 m2-es telek eladó Monoron a 
józsef attila utcában (Gombai úton), 
a sorházakkal szemben. közművek az 
utcán. Tel.: 06203383329

apróhirdetés
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Pilis, Rákóczi Ferenc út 21.
Tel.:/Fax: 29/498-333

Gyömrő, Szent István út 21.
(Centrum üzletház) Tel.:/Fax: 29/334-333

Monor, Kossuth Lajos út 110.
(Bramac bemutatóház) Tel.:/Fax: 29/417-333
web: www.galcehkft.hu e-mail: galcehkft@upcmail.hu
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Most minden kedvezMényes 
Műanyag nyílászáró,  

még a régi  (20% áfás)  áron  
a hirdetés felmutatójának!
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Új szolgáltatással bővült a monori Vigadó Nonprofit Kft. kínálata.
Vásárolja meg belépőjegyét a legkeresettebb és legnépszerűbb 
magyarországi vagy akár külföldi előadásokra Monoron, a 
Vigadó emeleti pénztárában!

fesztiválok • sportrendezvények 
koncertek • színházi előadások

Válassza ki kedvenc előadását a www.ticketportal.hu oldalon, és 
vásárolja meg belépőjegyét, akár kultúrautalványért is a Vigadóban! 

Monor, Kossuth L. u. 65-67. • tel.:  29/413-212 • e-mail: vigado@vigadokft.hu

ticketportal
BELÉPŐJEGYEK KARNYÚJTÁSNYIRA

Lúgosításhoz
• Green mix por • Füredi ION lúgosvíz 

Az ízületek kenőanyaga
• bio-glukozamin • szelén

Messze visz az íz
• mate tea • fehér tea stb.

Lisztérzékenység
•  gluténmentes kenyerek, lisztek,  

tészták, sütemények
Egészséges falatok

•  tartósítószer, színezőanyag, ízfokozó 
mentes
• műzlik, olajos magvak 
• pástétomok stb.

Harc a felesleges kilókkal
• VCO kókuszolaj kapszula stb.

Natura bolt
Ahol az egészség  

polcairól válogathat!

Monor, Piac tér 
Tel.: 06-20-424-3071

Mindezeket  
a termékeket  

megvásárolhatja

Tégy jóT magaddal! lúgosíts az egészségért!
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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 augusztus 10-től 22-ig

Sertés elsőcsülök390,-

Zsírszalonna

 299,-

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

Aranyosi lángoltkolbász

690,-
Ft/kg

Pulykamell f lé
1190,-

Ft/kg

Csirkemell filé

990,-
Ft/kg

Csirkecomb

690,-
Ft/kg

Füstölt csülök

Tyúk, kakas

550,-
Ft/kg

Ticket Restaurant és Sodexho 
étkezési utalványokat elfogadunk!

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

Sertésmáj

250,-
Ft/kg

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

Marha apróhús
750,-

Sertés oldalas

850,-
Ft/kgFt/kg

Kenyérszalonna390,-
Ft/kg

850,-
Ft/kg

gyf. = gyorsfagyasztott

Csirkemáj szívvel gyf.

290,-
Ft/kg

Pecsenye kacsa gyf.490,-
Ft/kg

Bőrös császár

590,-
Ft/kg


