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A szünet utáni első ülés

A nyári szünet után, szeptember 17-én, immár a városháza új tanácskozó
termében tartotta soros ülését Monor város képviselő-testülete. Érződött
az egy hónapos szünet, hiszen több mint 30 napirendi pont várt döntésre.
Husz Enikő, Varga Jenő és Rajki László képviselők egyaránt az augusztusi, nagyon
nagy közfelháborodást keltő problémákról interpelláltak. Elsőként a szökőkút
nem éppen rendeltetésszerű használatáról – a Petőfi utca és a Főtér átadása után.
Ráadásul egyesek az erről készült képeket, felvételeket a világhálóra is feltették.
A másik pedig egy rémhír, ami egész nyáron foglalkoztatta a lakosságot, miszerint roma családokat fognak betelepíteni
Monorra. Mindkét felvetésről bővebben
olvashatnak lapunkban. Nagyon szomorú, hogy a város nem arról beszél, hogy
Monor ismét gazdagodott, a képvise-

Rendelet
Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta és kihirdeti az
alábbi rendeletét:
23/2009. számú: Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009.
évi költségvetéséről és szerkezeti rendjéről szóló 4/2009. (III. 02.) számú alaprendelet módosításáról.

Napirendi pontok októberben
A képviselő-testület soros ülését, munkaterv szerint 2009. október 8-án, csütörtökön, 14 órától tartja a városháza
emeleti tanácskozótermében.
	Napirend előtt: a Közbiztonsági Díj,
valamint a Jó tanuló jó sportoló elismerések ünnepélyes átadása. Átadja:
Pogácsás Tibor polgármester.
1.) Interpellációk
2.) A 2008. március l-től érvényes normákról és térítési díjakról szóló rendelet módosítása.
3.) Beszámoló a 2009/2010. tanév indításának tapasztalatairól.
4.) Tájékoztató a gyermekek nyári időszakban történő napközbeni ellátásáról.
5.) Beszámoló a parlagfűirtási operatív
program teljesítéséről.
6.) Beszámoló a mezőőrök munkájáról.
7.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
8.) Beszámoló az intézmények 2009.
évi tervszerű karbantartási munkálatainak teljesítéséről.
9.) Polgármesteri jelentés a két ülés közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű
testületi határozatok végrehajtásáról.

2

Testület

2009. október 1.

lő-testület nem kevés anyagi ráfordítással értéket teremtett, hanem mindebből
szinte csak a negatívumot emelik ki.

Sok a parlagfű

vásárolta azokat a gépeket, amelyek szükségesek az utak síkosság-mentesítéséhez,
valamint a hó eltakarításához, így különösebb beruházásra most nincs szükség. A
gyepmesteri tevékenységről szóló beszámolót is a Monor Uszoda Kht. terjesztette
elő. Az utóbbi években nincs panasz erre
a tevékenységre a városban. Tapasztalható, hogy jóval kevesebb a kóbor kutya, és
az elhullott állatokat is nagyon rövid időn
belül elszállítják.

Új polgárőrség a városban

Jánosovits Miklós képviselő a 4-es út mellett elkészült körforgalom közepén ék- Megalakult a Strázsahegyi Polgárőr Egyetelenkedő parlagfűre és egyéb gyomnö- sület. Szőnyi Sándor, az Ügyrendi és Közvényekre hívta fel a figyelmet. A közút biztonsági Bizottság elnöke tájékoztatta
kezelőjéhez kellene fordulni, hogy ezt a testületet, hogy a bizottság ülésén az
az állapotot szüntesse meg. A vasút túl- új egyesület titkára beszámolt az egyesó oldalán ugyancsak iszonyatos gazten- sület megalakulásáról. Jó a kapcsolatuk a
ger alakult ki az elmúlt két hónap során. Strázsahegyen működő rendőrrel. A létIsmételten kérte a Balassa út és az Ady számuk gyarapszik, már 20 fő fölött vanEndre út kereszteződésében a gyalog- nak. Javasolta, hogy az egyesület munkáátkelőhely felfestésének helyreállítását. jának az elindításához 100 ezer forinttal
Véleménye szerint életveszélyessé vált járuljon hozzá a képviselő-testület. Pogáa kereszteződés gyalogos és kerékpáros csás Tibor polgármester véleménye szeszempontból is.
rint nem feltétlenül előnyös, hogyha több
Pogácsás Tibor polgármester válaszá- szervezet lát el egymás mellett ilyen típunak részleteiről – a szökőkúttal és a rém- sú feladatokat. Végül a képviselő-testület
hírrel kapcsolatosan – a külön cikkben ol- a Strázsahegyi Polgárőr Egyesület munvashatnak. Jánosovits Miklós képviselő kájának beindulásához 100 ezer forintot
interpellációs kérdésére elmondta, hogy biztosított gépkocsi üzembe helyezésére,
a körforgalomnál lévő parlagfüves és ga- mellények és mobiltelefon vásárlására.
zos területtel kapcsolatosan már megkeresték a kivitelezőt. Sajnos, a sáv elhú- Új parkoló, új út
zásától végig az egész terület rendkívül
gazos és elfogadhatatlan állapotú. Egy- Bérbe adta a képviselő-testület – a Mamásra mutogatás folyik a tervező és a ki- gyar Galamb- és Kisállattenyésztők Orszávitelező között. A gyalogátkelőhely fel- gos Egyesülete kérelmére, parkoló céljára
festéséről írásban fog választ kapni a – a vásártér mögötti önkormányzati terüképviselő.
letet. A kisállatbörze olyannyira kinőtte
magát, hogy a város közlekedése szabályosan megbénul a börzenapokon, mivel
a vásártér körüli utak mellett mindenütt
Módosított rendeletek,
parkoló autók sorakoznak. Az új parkolóelfogadott beszámolók
hely kialakításával szeretnének enyhíteni
Módosították az önkormányzat 2009. ezen a helyzeten.
Döntött a testület, hogy a Penny és a
évi költségvetési rendeletét. Ez a szokásos technikai módosítás volt; a már Profi áruházak közötti – egyébként már a
elfogadott határozatok beépítése a szerkezeti terven szereplő – utat kialakítja,
fedezetmeghatározások alapján. Módo- első ütemben a rendelőintézetig. A polsították a polgármesteri hivatal és az ön- gármesteri jelentésben döntött a testükormányzati intézmények Alapító Ok- let, hogy hozzájárul a Kistói úti kerékpáriratait, valamint Szervezeti és Működési út nyomvonalában álló fák kivágásához,
Szabályzatait, amire jogszabályváltozás helyettük pedig új fasort telepítenek.
miatt volt szükség.
Elfogadta a képviselő-testület az ön- Felújítják a Szterényi tetejét
kormányzat 2009. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Megállapítot- Támogatták a Szterényi József Szakközépták, hogy a teljesítés időarányos, csak az iskola és Szakiskola kérelmeit. A szakiskoingatlanértékesítéseknél tapasztalható la lapos tetejű épületének felújításához,
némi elmaradás, de év végéig ez is ren- valamint az életveszélyessé vált épületédeződik. Elfogadta továbbá a bölcsőde nek felújításához összesen 5 millió forinvezetői, valamint a három védőnői állás- tot kértek. Mindkét felújításhoz a fenntarhelyre kiírt pályázatok szövegét.
tó megyei önkormányzat is hozzájárul.
	Tárgyalt a testület a téli útüzemeltetés
Hosszú vitát váltott ki a Szterényi József
kérdéseiről a Monor Uszoda Kht. előter- Szakközépiskola és Szakiskola tornacsarjesztésében. A tavalyi évben a kht. meg- nokának bérleti ügye. A képviselő-testület

minden évben a költségvetésben határoz
meg egy keretösszeget a tornacsarnokok
és a tornatermek bérletére. E rendelkezésre álló bérleti díj összege elfogyott. A képviselők egy része amellett érvelt, hogy a
szakiskola továbbra is adja oda a tornacsarnokot az MSE sportolóinak. Szőnyi Sándor
elmondta, hogy a fenntartó önkormányzat úgy kéri az iskola költségvetését, hogy
5 millió Ft-ot be kell tervezni évente a tornacsarnok bérleti díjaként. Ezt a költséget
a fenntartó oda sem adja az intézménynek,
ezért javasolja, hogy támogassák a kérelmet, biztosítsa az önkormányzat a hiányzó
összeget. A vita végén a képviselő-testület
úgy határozott, hogy a kérelemben szereplő 200 órára 3000 Ft/óra árnak megfelelően, 600 ezer forint bruttó összeget biztosít a Szterényi József Szakközépiskola és
Szakiskola részére a Monori Sportegyesület terembérletéért a 2009. évre.

Eggyel kevesebb gyógyszertár
A Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatára a képviselő-testület megerősítette azt a korábbi álláspontját, hogy a
városban működő közforgalmú gyógyszertárak nyitvatartási és ügyeleti rendje
arányos legyen, és a lakosság folyamatos,
megszakítás nélküli ellátását biztosítsa az
év minden napján.
Elfogadta a Kamilla Gyógyszertár bezárását, mivel Varga Zoltánné, a patika vezetője kérte a működési engedély vis�szavonását a helyiség bérleti díjának
aránytalan emelkedésére hivatkozva. A
működtetésre vonatkozó engedélyt az
ÁNTSZ 2009. szeptember 15-i hatállyal
már vissza is vonta.

További döntések
A testület bizottságainak javaslatára még
a következő előterjesztésekben döntött
a képviselő-testület: Az Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság javaslatára: az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által
kiírt „Település őr” pályázatra két fő részére nyújt be támogatási igényt. A Székely

Bertalan utcából északra benyúló kis közt
Székely Bertalan köznek nevezi el.
	Támogatta a Monori Gazdakör kérelmét, és a 2009. október 3-i szüreti felvonulás megrendezéséhez 260 ezer forint
támogatást nyújtott – utólagos elszámolással, számla ellenében.
	A zene világnapján, október 1-jén a Vigadó Kft. dísztermében megrendezésre
kerülő hangversenyhez a kért 100 ezer forint támogatást költségvetésében biztosította.
	Zárt ülés keretében döntöttek a Monor
Közbiztonságáért Díj odaítéléséről.

Közmeghallgatás
Minden évben, a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak
megfelelően közmeghallgatást tart a
képviselő-testület. Ebben az évben
október 16-án, pénteken 17 órai kezdettel, a Vigadó emeleti nagytermében kerül rá sor. A közmeghallgatáson
két fontos tájékoztatót ismerhet meg
a hallgatóság: az előző közmeghallgatás óta eltelt időszakról, illetve a város
kilátásairól, lehetőségeiről.
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Pályázatok
Pályázatot írtak ki a ravatalozó használaton kívüli helyiségeire. A legalacsonyabb
bérleti díj összegét 12 000 Ft/m2/év + áfa
összegben határozták meg.
	A Közművelődési és Oktatásügyi Bizottság javaslatára a Monor Városi Önkormányzat az Oktatási Minisztériummal együttműködve a 2010. évre is kiírja
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot: az „A” típusút a felsőoktatási hallgatók számára a
2009/2010. tanév II. és a 2010/2011. tanév
I. félévére, valamint a „B” típusút a leendő
felsőoktatási tanulók részére. A pályázatot a Monor Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál (Monor, Kossuth Lajos
utca 78–80.) írásban, a hivatalban hozzáférhető, illetve a www.bursa.hu honlapról letölthető pályázati űrlapon, a pályázó
által aláírva, eredetiben, egy példányban
kell benyújtani. A pályázat benyújtási határideje: 2009. október 31.
	Az Oktatási Minisztérium Támogatáskezelője 2010. március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa
Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és
az ösztöndíj-folyósítás módjáról. A Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjról bővebb felvilágosítás kapható a www.bursa.hu, illetve a www.monor.
hu honlapokon.
Összeállította: Nagy Lajosné

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

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének teljes jegyzőkönyve, valamint a
rendeletek szövege a Városi Könyvtárban megtekinthető. A képviselőtestület nyilvános üléséről a Gemini
Tv minden esetben felvételt készít,
amelyet az ülést követő szombaton
a Pátria Tv csatornáján figyelemmel
kísérhetnek. Bővült a tájékoztatási lehetőségünk, így a rendeletek egységes szerkezetbe foglalt szövege, a
testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyvei már olvashatók és letölthetők
a www.monor.hu honlapról. Itt egyéb
fontos felhívásról, tájékoztatásról is
értesülhetnek.

HOBBI KUCKÓ

Kreatív HOBBI és deKOráCIÓs BOlt

ÜzletÜnkben szalvétatechnika
alapanyagok, hobbi- és Üvegfestékek,
ragasztók, kreatív papír-, fa- és cserépáruk,
gipszfigurák, ékszeralkatrészek, gyöngyök,
művész kellékek, stb. kaphatók.
monor petőfi sándor u. 8. (a szolgáltató házban)
tel: 06-209-277-312
NYITVA: H-P: 10-17, Szo: 8-12
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Egészségfelmérés

Statisztikai kutatás

A 2008-ban elfogadott (1338/2008/EK számú) egészségügyi statisztikai rendelet
előírásainak megfelelően az Európa Unió tagállamiban Európai Lakossági
Egészségfelmérésre (ELEF) kerül sor. Magyarországon az adatgyűjtést a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) hajtja végre az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
Az adatfelvétel fő célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjának és az
egészségügyi szolgáltatásokkal való elégedettségének megismerése. Ezek az
információk – az uniós adatigények kielégítése mellett – hozzájárulhatnak a
szükséges egészségpolitikai intézkedések meghozatalához és az egészségügyi
ellátórendszer minőségének javításához.
Magyarországon az ELEF 449 településen – a 15 éves és idősebb, magánháztartásokban élő lakosság körében – 7000 fő
megkérdezésével zajlik 2009. szeptember
15. és október 30. között.
	A sorszámozott igazolvánnyal rendelkező kérdezőbiztosok a fenti időszakban
keresik fel a véletlen mintavétellel kivá-

lasztott személyeket, és kérdőíveket töltenek ki az egészségi állapotukról, életmódjukról, az egészséget befolyásoló
egyéb tényezőkről, illetve az egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatos véleményükről.
	Az ELEF válaszadóinak egy kisebb csoportján az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) mint az ÁNTSZ
országos intézete, felmérést végez az
Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
Az Országos Táplálkozás és Tápláltsági Állapot Vizsgálat (OTÁP 2009) Magyarországon
egyedülálló módon, országos reprezentatív mintán, mérésekre alapozva határozza
meg a túlsúly, az alultápláltság és a hasi elhízás előfordulását. A vizsgálatra az ország

Pénzügyi ügyintézői állás

Pályázat

Monor Városi Polgármesteri Hivatal a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
pénzügyi ügyintézői (osztályvezetői megbízás) munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek: magyar állampolgárság; cselekvőképesség; büntetlen előélet; a következő végzettségek valamelyike:
egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű katonai
felsőoktatási intézményben (jogelőd intézményében) gazdálkodási (gazdasági) szakon szerzett szakképzettség; főiskolai szintű
államigazgatási és szociális igazgatási szakképzettség és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézői szakképesítés; MS Office
alkalmazások felhasználói szintű ismerete;
vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.
	A pályázat elbírálásánál előny: ha a pályázati feltételként felsorolt végzettségek

államháztartási szakirányúak; közigazgatási szakvizsga megléte; pénzügyi vezetői
gyakorlat (különösen helyi önkormányzat
polgármesteri hivatalában).
	A pályázathoz csatolni kell: részletes
szakmai önéletrajzot; iskolai végzettséget,
szakképzettséget igazoló dokumentumok
másolatát; három hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítványt; nyilatkozatot arról,
hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik.
Bérezés: a köztisztviselők jogállásáról
szóló 1992. évi XXIII. törvény előírásai, valamint a Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2003. (IX. 11.) számú (az
illetménykiegészítésről) rendelete alapján.
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www.iriszoptik.hu • scIeNNet termékpartner

OPTIKA

A szAkORvOsI ReNdelőINtézetBeN

-20%, -34%, -40%, -58%, -60%, -70%, -80% AKCIÓ!

	A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kinevezés, próbaidő 6
hónap, határozatlan idejű osztályvezetői
megbízás.
	A munkavégzés helye: Monor Városi
Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth L. u. 78–80.).
	A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: pénzügyi igazgatási feladatok.
	A pályázat benyújtásának határideje:
2009. október 15. Elbírálásának határideje:
2009. október 30.
	A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2009. november 16.
	A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban „pénzügyi ügyintéző (osztályvezetői megbízás); azonosító
szám: 1014-17/2009” megjelöléssel Monor
Városi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének
címezve (2200 Monor, Kossuth L. u. 78–
80.) kell benyújtani.
Bővebb felvilágosítás a 06-29-612-314es telefonszámon kérhető.


Időpontváltozás!
Örömmel értesítjük, hogy 2009. november 16-án – a tolerancia napján –, délután ½ 3 -kor a monori Vigadóban
prózamondó versenyt tartunk 16 évnél fiatalabb
tanulók számára. Magyar vagy cigány mese kategóriában lehet
indulni. A zsüri munkáját többek között Daróczi Ágnes segíti.

Palya Bea

Ha most vékonyított lencsével rendeli meg szemüvegét,
vagy esetleg csak tükröződés mentesített lencsét kér
annyi % engedményt kap a keret árából, ahány éves!

A versenyt este 7-kor
önálló estje követi, ahová a
prózamondók és felkészítőik mellett az érdeklődőket is szeretettel várjuk.
Támogatójegyek vásárolhatóak a Városi Könyvtárban és a helyszínen,
amelyekkel a helyi roma gyerekek továbbtanulását segíthetik.
A rendezvény ideje alatt Spenger Gábor és Barbara Doux fotóinak
kiállítását tekinthetik meg.

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

A Városi Könyvtár és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat minden
érdeklődőt szeretettel vár.

NézzeN be, érdemes!
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120 településén kerül sor a 18. életévüket
betöltött felnőttek körében 2009. szeptember 15. és november 30. között. A vizsgálat
két részből áll: táplálkozási napló kitöltése,
valamint igazolvánnyal rendelkező egészségügyi személyzet által végzett túlsúly-,
testmagasság- és derékkörfogat-mérések.
Ezek alapján összefüggést keresünk a táplálkozási szokások, a tápláltsági állapot és
egyes betegségek között. Az adatok birtokában tudományosan megalapozott, a lakosság egészségének javítását célzó, hatékony intézkedések válnak lehetővé.
	A felmérés során gyűjtött adatokat a
KSH és az OÉTI az adatvédelmi törvény és
a statisztikai törvény előírásainak szigorú
betartásával kezeli, csak statisztikai célra
használja fel, név és cím nélkül, az egyén
azonosítását kizáró módon. A felmérés
megkezdése előtt a mintába bekerült személyeknek tájékoztató levelet küldünk. A
kérdőív kitöltését követően minden válaszadó ajándékot kap, továbbá részt vehet a nyereménysorsolásokon is.
KSH, OÉTI

2009. október 1.

Táblavadász akció
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság az
állampolgárok részére Táblavadász akciót hirdet.
	A Táblavadász akció célja, hogy az állampolgárok közül, aki indokolatlannak
tűnő, esetleg megtévesztő KRESZ-táblát
észlel Pest megye útjain, az a tábla fotóját
és a beazonosításhoz szükséges helyszín
pontos leírását juttassa el a tablavadasz@
pest.police.hu e-mail címre.
	A lakossági bejelentéseket, amely Pest
megye valamennyi útjára vonatkozik,

Felhívás

2009. október 1. és 2009. november 1. között várjuk.
	A program csak a jelzőtáblával kapcsolatos bejelentések megtételére ad lehetőséget.
	A bejelentéseket egy bizottság megvizsgálja, egyeztetett megoldási javaslatokat tesz, melyeket eljuttat az érintett
közútkezelőnek.
	A tablavadasz@pest.police.hu e-mail
cím a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon létesült, itt várjuk az indokolatlannak

Felhívás tüdőszűrésre!
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi
Szolgálat Közép-magyarországi Regionális
Intézetének Tisztifőorvosa az 1567-8/2009.
számú határozatával elrendelte a 30 év feletti lakosság körében a kötelező tüdőszűrő-vizsgálat elvégzését. A vizsgálat helye:
Tüdőgondozó Intézet (Monor, Kossuth L. u.
97–101.) A vizsgálat időpontjai: hétfő, kedd,
szerda: 8–17 óra; csütörtök, péntek: 8–13.
2009. október 1-31. között a 3. sz. felnőtt
háziorvosi körzet lakóinak kell részt venniük a vizsgálaton [Alsó-tanya, Aradi u., Bartók Béla u., Bánffy Dezső u., Beleki-tanya,

Egészségügy

Békás-tanya, Blaha Lujza u., Bródy Sándor
u., Ceglédi u., Detrich-tanya, Dózsa György
utca (a Fillér utcától Monorierdőig), Fillér
u., Fiumei u., Fráter György u., Gábor Áron
u., Halas u., Irányi utca egy része (a Fillér és
Rákosi Jenő u. között), Jósika u., Katona József u., Kertész u., Kistói u. (a vasúton túli része), Kodály Zoltán u., Kolozsvári u., Kossuth
Lajos u. (Fillér utcától a páratlan oldal), Kós
Károly u., Mária u., Monori u., Móricz Zsigmond u. (Tompa M. és Jósika utca között),
Paplapos u., Páskom u., Pilisi u., Pósa Lajos
u., Puskin u., Rákosi Jenő u., Rekvényi-telep,

tűnő, esetleg megtévesztő KRESZ-táblákkal kapcsolatos állampolgári bejelentéseket, melyeknek az alábbi kritériumoknak kell megfelelni: Az észrevételek
megküldésének helye: megadott e-mail
cím. A bejelentés a megadott határidőn
belül érkezzen be. A hely beazonosításához szükséges fényképfelvétel csatolása.
Fontos a helyszín pontos megjelölése, az
észlelt forgalomtechnikai probléma leírása.
	A leghasznosabb észrevétel beküldőjét a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya díjban részesíti. 


Önkormányzati hírek

Monori Strázsa

Stromfeld u., Szélmalom u. (89-től), Szilágyi
Dezső u., Tavas-park, Temesvári u., Tó u.,
Türr István u., Veres Pálné u., Völgy u., Ybl
Miklós u.].
	A háziorvosi körzeteket utcánkénti bontásban a Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2008. (VIII. 01.) számú
rendelete határozza meg. A szűrővizsgálat
időpontjáról az egyes körzetek lakosságát
és az érintett személyeket a Polgármesteri
Hivatal külön felhívásban is tájékoztatja.
	Aki a kötelező szűrővizsgálaton nem
jelenik meg, az ellen a 218/1999. (XII. 28.)
Korm. rendelet 102. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 60 ezer forintig terjedő szabálysértési bírság is kiszabható.


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

1000 m2-en hatalmas választék

Új!
Quadro elemes bútorcsalád
bevezető áron

Nyitható kanapé

Alex sor

!
AKCIÓ

52 500 Ft

Baron sor

79 900 Ft

3-1-1 garnitúra

99 500 Ft

Safari franciaágy párnákkal

39 900 Ft

Egyedi konyhabútorok
látványtervezéssel

72 500 Ft

6 elemes konyha
mosogatóval

64 500 Ft

Fenyő bútorok
széles választékban

Berta étkező

75 500 Ft

Gázrugós ágy

!
AKCIÓ
Konyhasarok

27 500 Ft

Glasgow étkező

29 900 Ft

2009. október 1.
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zésekből pedig az is sejthető, hogy milyen irányultságból indulhatott el. Annál
is inkább, mert négy évvel ezelőtt – szinMért van az, hogy Monor városában szép dolgok születnek – nagy
tén a választás előtti időszakban – kezdtek terjedni hasonló természetű pletykaerőfeszítések árán –, az interneten pedig helységünkről az utóbbi
próbálkozások.
időben egyre inkább negatív színben feltüntetett információk
Pogácsás Tibor polgármester nagyon
terjednek? A rossz hírekből ugyanakkor egy-kettő is elég, azok
veszélyesnek minősítette az ilyen típurögtön elnyomják a jókat, akármennyi is lenne valójában belőlük.
sú hírrel való visszaélést, amikor kvázi fenyegetettségként próbálják a lakosság
egy részét a többséggel szembeállítani.
Kifejezte, hogy a képviselő-testület személyes sértésnek is érezheti mindezt. Hiszen hosszú idő óta szívósan igyekezett
mindent megtenni azért, hogy a város
az értékteremtő polgárok rendezettebb,
kellemesebb otthona legyen. 1998 óta
például: a Téglaházi- és a Virág utcai két
komolyabb kolónia; a Vigadó épületében
lévő, a Penny áruház helyén, valamint a
mai Belvárosi sétány helyén álló szükséglakások és a volt cselédlaktanya lepusztult épületének megszüntetésével. Azóta
az iskolás gyerekek sincsenek veszélyeztetettségnek kitéve ezeken a területeken.
E rendteremtő intézkedéseknek a végrehajtása nem ment könnyen. Sőt! Országos szervezetek szerveztek városunkban
tüntetést; a polgármesteri hivatal munkatársait folyamatosan fenyegették. De az
azóta eltelt időszak igazolta, hogy az akkori döntések szükségesnek, hasznosnak
és közérzetjavítónak bizonyultak. Közben
– szociális blokk megépítésével – javultak
A szökőkutak próbaüzemének első napján még mindenki önfeledten örült az új látványosságnak a körülmények a monori cigánytelepen, a
Tabánban is.
Az új sétálóutca, a főtéri park és a szökő- gárőröket megkeresve. Végül normalizáMindezek után hogyan lehetne logikútrendszer kapcsán például szintén nem lódott a helyzet a helyi erőfeszítések és kusan feltételezni, hogy ez a testület saját
az öröm hangjai kaptak szárnyra. (Pedig egy szerződtetett biztonsági cég közre- eddigi munkáját akarja leminősíteni? Haaz ide látogatóknak is nagyon tetszenek.) működésével. Ez utóbbiról azonban az tározottan ki lehet jelenteni tehát, hogy a
Volt, aki Angliából úgy tért haza, hogy internetes tájékozódók már nem értesül- monori képviselő-testület semmilyen töelőször a főtéri „botrányt” akarta látni, hettek…
meges betelepítést nem tervez. (A konkamit a világhálóra feltett egyoldalú tálaMég nagyobb vihart váltott ki egy min- rét részletekkel nem is foglalkoztak, mivel
lás már külföldön is sugallt.
den alapot nélkülöző pletyka, ami – már a megvalósíthatóság egyetlen feltétele
	Azt előre tudtuk, hogy a vízzel való augusztustól – futótűzként
sem áll fenn.)
fürdőzés minden településen megjelent, terjedt a legszélesebb kö	Jópofának tűnhet egy
„Mindezek után
ahol ilyen szökőkút került felállításra. Itt is rökben. Annyi támadás érte
internetes körlevél és videhogyan
lehetne
számíthattunk tehát deviáns viselkedés- emiatt az önkormányzatot,
ofelvétel legyártása, a köre. A kisgyerekek kedves pancsolása ter- hogy a képviselő-testület
zösségi oldalon történő
logikusan feltétemészetes egy járószinten épült vízjáték szeptember 18-i ülésén elmegjelenítése, mint ahogy
lezni, hogy ez a
esetében. Az azonban, hogy „állati csor- kerülhetetlenül foglalkozni
a rosszindulatú, primitív
testület saját eddi- rémhírterjesztés is. De ez
da” módjára (ahogy ez a megfogalmazás kellett vele.
a képviselők körében is elhangzott) viselVarga Jenő és Rajki László
gi munkáját akar- több annál, mint aminek
kedtek a díszmedencében nagykamasz és képviselők interpelláltak ena jogi oldalát jogászoknak
ja leminősíteni?”
felnőtt emberek, sokunkat aggodalom- nek az álhírnek az ügyében.
kell megvizsgálni. A polgármal töltött el. Nem csupán a nagy értékű Az utóbbi felszólaló idézett
mester kérte a testületének
berendezés tönkretételének veszélye, ha- a világhálón tényként közzétett írásból tagjait, hogy e kártevő pletyka ellen minnem a további beruházások jövőbeli ér- is: „A minap immáron sokadszor hallottam, denhol tiltakozzanak.
telme szempontjából is.
hogy Monorra telepítenek 35 cigány csa- 	A népi bölcsesség régóta megfo	Az ilyen „házon, családon belüli” fe- ládot Budapestről, az Illatos úti bérkaszár- galmazta – tapasztalati tanulságként –:
gyelmezési, nevelési ügyeket azonban nyából. Nem zörög a haraszt, ha a szél nem „Nem mindig ég, mikor a harangot félrecsak saját körünkben célszerű és lehet- fújja. Köszönetet lehet mondani zsideszses verik.” (Vagyis: a rémhíreknek és a borúláséges megoldani. Kívülről hiába várnánk polgármesterünknek.”
tó jóslatoknak a fele sem igaz). És Schiller
ehhez hathatós segítséget. És ráadásul
Ennek az álhírnek mind a tartalma, klasszikus szavai is eszünkbe juthatnak:
egy kibicnek semmi sem drága…
mind a stílusa méltán keltett megütkö- „…e földön / A vizslatók s a mendemonda	A polgármesteri hivatal munkatársai zést, sőt felháborodást. Városunkra és hordók / Sokkal több bajt tudtak szerezni,
azonnal kezdték is keresni a megoldást – polgármesterünkre nézve is sértőek. A mint / Méreg és tőr a gyilkosok kezében.”
a rendőröket, a helyi biztonsági- és a pol- kulturálatlan megfogalmazásból, kifejeB.G.
Testület

A szerző felvétele

Közösség

Pletyka!
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Tesz-Vesz óvodások
Balatonlellén

Nyaralás

A Monori Kossuth Lajos Óvoda Tesz-Vesz tagóvodájában,
ebben az évben első alkalommal, újszerű kezdeményezéssel
került sor óvodás gyermekek nyári táboroztatására.
A Mákvirág nagycsoportosai részére ez a
tábor méltó lezárása volt annak a négy évnek, amelyet az óvodában töltöttek.
2009. július 12. és 18. között telt el a
csodálatos hét a magyar tenger partján, a
balatonlellei Kalória Gyermeküdülőben –
20 gyermek és 5 felnőtt részvételével. A táborban nagy szeretettel fogadtak bennünket, és színvonalas ellátásban részesültünk.
A hét minden napjára különleges, egyedi
programokat szerveztünk a gyerekeknek, a
vendéglátó üdülő segítségével.
Délutánonként fürödni mentünk, délelőttönként különböző helyekre kirándul-

tunk. Kisvonattal megnéztük a környék nevezetességeit. A gyerekeknek legjobban
a csokoládégyár tetszett, ahol kézzel készítették a finomabbnál finomabb csokoládékat, amelyekből kóstolhattak is. Más
alkalommal a téglagyár galériájában megismerkedhettek a népi építészet remekeivel,
valamint a Balaton melléki növény- és állatvilággal. Sétahajókáztunk Balatonboglár és
Révfülöp között. Kedd este szívet melengető élményben volt részünk: megismerkedhettünk a távolban maradt magyar testvéreinkkel, a csángó magyarokkal. Igazi
mesét is hallhattunk az ő életükről. A kicsiknek legjobban a csujogatás és a lábdobbantós tánc tetszett, amelyet ők is kipróbálhattak. A nyaralás ideje alatt, a gyerekek
nagy örömére, meglátogatott bennünket a
tagóvoda vezetője, Éva néni és helyettese,
Márti néni. Gyorsan eltelt a hét, amit tábortűz mellett zártunk. Igen sok élménnyel indultunk haza. A szülők izgatottan vártak, és
megnyugodva látták, hogy gyermekeik épségben, vidáman érkeztek meg.

Monor és Vidéke
TakarékszöVeTkezeT

közel 50 éVe sTabil alapokon!
Új lakást vásárol? épít? korszerűsít?
Jöjjön a Monor és Vidéke
Takarékszövetkezetbe!

Vegye igénybe a fiatalok, valamint többgyermekesek
kamattámogatott kölcsönét!
A kamattámogatás mértéke a referenciahozam arányában 40%-70%
közötti mértékű, a hitelcél és a gyermekek számának függvényében.
Egyedülállók, házaspárok, élettársak, egy gyermeket nevelők 35. év
alatt, két vagy többgyermekesek 45. év alatt igényelhetik.

az igényelhető hitelösszeg maximuma:
Vásárlás, építés esetén:
Budapesten, megyei jogú városban: 12,5 millió Ft
Egyéb településen:
10 millió Ft
korszerűsítés esetén:
5 millió Ft
Magas színvonalú szaktudással, gyors ügyintézéssel
várjuk kirendeltségeinken!

A tavaly szilveszteri nagysikerű nosztalgia diszkó ismét megrendezésre kerül, de most a mikulás jegyében.
Akik szeretnék újra átélni a 80-as 90-es
évek fergeteges diszkó hangulatát,
azokat szeretettel várjuk 2009.december 5-én a Jászai Mari Általános Iskolába 19 órától!
Lesz D. J., tombola, étel, ital, és fergeteges hangulat. A teljes bevétellel a
monori Szivárvány Óvodát támogatjuk. Bővebb információról, a jegyek
áráról és azok elővételi helyeiről a
Strázsa újság következő számában
adunk tájékoztatást.
	Időben jeleztük, ne maradj le róla!

Közösség

Fergeteges Mikulás-buli

Ezúton szeretnénk megköszönni a szülők bizalmát, ami nélkül nehéz lett volna az
együttlét legféltettebb kincsükkel.
	A csoportban dolgozó óvodapedagógusok és dadusnénik: Veresné Bartha Mária, Korbács Istvánné, Zöld Mihályné, Bálint Róbertné
és segítőjük, Korbács Erzsébet. Valamennyien teljes odaadással és elkötelezettséggel
dolgoztak a szervezés első pillanatától azért,
hogy a gyerekek élményekkel gazdagodva,
teljes épségben térjenek haza.


MEgnyiTOTTunK!

Teljes körű

temetkezési
szolgáltatással
állunk a lakosság rendelkezésére!
(Anyakönyvezés helyben és vidéken,
szállítás, hatósági ügyintézés)

ÉJJEL-NAPPAL HÍVHATÓ ÜGYELET
TEL.: 06-20-404 2172
IRODÁK: 2200 Monor, Petőfi u. 27.
2225 Üllő, Pesti út 164.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8–16 óráig
ELŐZETES telefonon történt EGYEZTETÉS
ALAPJÁN BÁRMIKOR!

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

TEL./FAX.: 06-29-321 781
MŰDEKOR 2004 KFT.
2009. október 1.
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Több aktuális magyar jubileumunk – így vagy úgy – kapcsolódik
a Habsburgokhoz és konkrétan, monori vonatkozásokhoz is.
160 éve – 1849 őszén – Monor mezőváros Az Ady úti vasúti átjáró mentén díszes sálakosságát is lesújtotta a szabadságharc torral és frissen ácsolt tribünnel várták a
leverésének és megtorlásának fájdalmas díszmagyarba öltözött előkelők. Ferenc
József ingerülten intette le az őt üdvöténye.
Borzsák Endre írásait összegyűjtő érté- zölni készülő főszolgabírót: „Nem hittem
kes emlékkötetét szeptember 18-án mu- volna, hogy székesfővárosom közelétatta be a néprajztudós nevét viselő ha- ben családom színei ilyen alávaló módon
gyományőrző egyesület. Az ő írásaiból megbecsteleníttessenek…” Nem is tudta
tudhatjuk azt is, hogy Monor 298 katonát befejezni felháborodott mondatát, mert a
állított ki akkor az országgyűlés kérésére. tribün hirtelen és váratlanul – a rákapaszKörülbelül százan a harcokban, többen kodó kíváncsi tömeg súlya alatt – a nedves
utána még Garibaldi seregében is részt talajba süppedt, megroppant és összeomvettek. Borzsák Endre közölte először azt a lott… Óriási pánik tört ki! A merényletfényképet, amely a 20. század elején még kísérletnek vélt helyzetben az uralkodó
élő tíz egykori 48-as monori honvédet lóra pattant, és kíséretével elvágtatott…
örökítette meg – mint a monori mezővá- Ezt nevezte el az országgyűlés a monori
rosi honvédegylet március 15-ét ünneplő „zászló-affér”-nak. Ugyanis nem csupán a
tagjait. A források szerint az e képen látha- király haragját váltotta ki, hanem országos
tó eredeti zászlóval együtt temették el az botrányt is keltett. Sokan úgy vélik, hogy
Monor ezt követő visszafejlődése is ennek
utolsó 48-as monori honvédet 1921-ben.
köszönhető.

120 éve történt

1889. szeptember 23-án Monoron járt
I. Ferenc József: Ausztria császára, Magyarország királya; 1848/49-es szabadságharcunk leverője. Az uralkodó látogatásának
előestéjén a hazafias érzelmű monori ifjak egy csoportja látványosan demonstrálta, hogy nem felejtették el a múlt történelmi sérelmeit. Az akkori környékbeli
hadgyakorlat idején a bíró házában, illetve a plébánián szállásolták el a vezénylő tábornokokat, és ezeken az épületeken
a Habsburg–Lotharingiai-ház címerével
ékesített hatalmas fekete-sárga császári
zászló lengett. Ez annyira irritált néhány
honfiúi buzgalomtól (és a jó monori bortól) felhevült helybeli legényt, hogy egyikük lóhátról letépte, majd társaival együtt
összeszaggatta, és a Casino előtti pocsolyába taposta e jelképet.
	A „királygyakorlatok”-ra az uralkodó
és kísérete különvonattal érkezett meg.
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20 éve történt
1989-ben kapta vissza Monor a századfordulón elveszített városi rangját. És 20 éve
történt az a bizonyos „határnyitás” is, amihez szintén van némi köze a Habsburgcsaládnak.
	Amikor a millecentenárium évében –
1996. március 22-én – Habsburg Ottó főherceg (az utolsó magyar király, IV. Károly
fia, a dinasztia jelenlegi feje, a Páneurópa
Unio akkori elnöke) Monoron járt, sokkal szívélyesebb fogadtatásban részesült
egykori elődjénél. Igaz, hogy utólag már
sokan a nevezetes ős uralmát is „boldog
békeidők”-nek érezték (bizonyos dolgok
megítélésének változása később sem példa nélkül álló a magyar történelemben)…
Egy kicsit furcsa volt hallani (a Jászai
iskolában rendezett lakossági fórumon),
amikor Habsburg Ottó úgy kezdte mondandóját, hogy: „Mi, magyarok…” De ha-

Fotó: Wikimedia

Közösség

Évfordulók: monori szemmel

I. Ferenc József 1867-ben, magyar királlyá
koronázása után. (Vasárnapi Újság, 1867.
június 2.)
mar kiderült, hogy nem történelmi nevének kuriózuma, hanem hatalmas tudása,
intelligenciája, páratlan politikai tapasztalata, kivételes diplomáciai tekintélye miatt
érdemes hallgatni őt. És – ami miatt most
is idézzük – akkori, ottani szavai beigazolódtak. Nemcsak a jaltai határok megváltozását vagy a kommunista rendszer ös�szeomlását illetően (amit fél évszázadon
át hirdetett), hanem Európa átalakulását
tekintve is.
1989-ben az osztrák–magyar határ hivatalos megnyitását (szeptember 11.) megelőző Páneurópai Piknik (augusztus 19.) két
fővédnöke: Habsburg Ottó és Pozsgay Imre
volt. A szögesdrótot pedig a trónörökös lánya, a Páneurópai Unió főtitkára, Walburga
Habsburg Douglas vágta át Sopronpusztánál.
Habsburg Ottó úgy fejezte be – 1996-ban –
szavait Monoron, hogy meg fogja élni Magyarország „Európai Unió”-beli tagságát, s
hogy nem ő lesz az egyetlen magyarul beszélő képviselő ott. (Megélte, pedig akkor
már 84 éves volt.) 2004. február 16-án még
egyszer hangsúlyozta Monoron a csatlakozás előnyeit.

Monori Strázsa

Mi, magyarok... – mondta Habsburg Ottó
1996-ban Monoron, a Jászai iskolában
rendezett lakossági fórumon

5 éve történt
2004. május elsején megtörtént a belépésünk. Mára sokan csalatkoztak – és talán
nem is teljesen ok nélkül – EU-s tagságunk
reményében. Igaza lett Habsburg Ottónak
abban, hogy hasznunk is lett belőle. Konkrétan itt, Monoron is.
	Néhány példa igazolja ezt, vissza nem

OKTÓBER

A LÁTÁS
HÓNAPJA

KE Z Z
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Monor
Városi piac 14.
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Tel./fax: 06-29/412-965
Nyitva tartás: H-P: 830 -17-ig, Szo: 830 -12-ig

A Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár 2009.
szeptember 7-ével megnyitotta kistérségi ügyfélszolgálatát Monoron, a Kossuth Lajos utca 65–67. I. emelet I/10.
szám alatt (a Vigadó épületében). Az
újonnan megnyílt kistérségi ügyfélszolgálaton a következő ügytípusokban állnak az ügyfelek rendelkezésére: európai egészségbiztosítási kártya
kiadása; EU-s nyomtatványok iránti igények átvétele; taj-kártya kiadása;
egészségügyi szolgáltatásra jogosultak bejelentésének átvétele; tartozásról szóló hatósági igazolványok (nullás
igazolás) kiadása; jogviszonyrendezés;
pénzbeli ellátási igények átvétele.
Ügyfélfogadási idő kedden és csütörtökön 8-tól 15 óráig. A régi és az
új ügyfélszolgálatok elérhetőségéről,
ügyfélfogadási rendjéről, az ügyintézés köréről szóló információk az OEP
honlapjának ügyfélszolgálatok menüpontja alatt olvashatók.
	A kistérségi iroda vezetője eddigi
tapasztalatai alapján felhívja a lakosság figyelmét, hogy az ügyfélszolgálaton nincs nyugdíjjal és adózással kapcsolatos ügyintézés.

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

HUnGR ánIT BT.
GRÁNIT, MÁRVÁNY, MÉSZKŐ NAGY- ÉS KISKERESKEDÉS

A szép és jól
elkészített
síremlék
méltó
megemlékezés
szeretteinkről.
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OEP-iroda nyílt a városban
Közösség

térítendő EU-s támogatások elnyerését
említve. Piac-Fesztiválcsarnokunk 60 milliós összeget kapott a „Tükör régió” keretében. A Regionális Operatív Program 342
milliót juttatott Monor Városközpont Integrált Fejlesztése címén: a Vigadó és a
Művelődési Ház felújítására, illetve a Cinka
Panna telep vizesblokkjának kialakítására. A Humán Erőforrás Operatív Programból 45,9 forintot kapott Monor, a „Helyi
igényeken alapuló felnőttképzési modell”
kidolgozására. Ugyancsak a HEFOP támogatásával vehetett részt – sikerrel –
gimnáziumunk a Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központ kompetenciaközpontú
oktatási kísérletében. De EU-s anyagiak
segítették e középiskola sikeres részvéte
lét a „Nők a migrációban” és „Az alkoholfogyasztás és az iskola” nemzetközi pályázatokon is. A 2005-ben átadott kistói aluljáró,
valamint a vasútállomás rekonstrukciója
közel 2 milliárdos támogatásból valósult
meg. A Közép-magyarországi Regionális Operatív Programban pedig 67 milliót tudtunk elnyerni a Kistói úti kerékpárút
építésére.
Érdemes tehát pályázni, mert – ha vannak is sikertelen próbálkozások – ügyes,
alaposan kidolgozott beadványokkal
több előnyét is élvezhetnénk EU-s tagságunknak. Az egyre szűkülő hazai források
idején ez különösen fontos lehetőség.
Bolcsó Gusztáv

K ampfl János
kőfaragó mester

2200 Monor
dr. Csanádi Gy. u. 10.

(Gomba felé az utolsó aszfaltos
utca, a Volántelep mögött)

Az idén megrendelt
síremlékeket garantáltan
2010-ben is az idei áron
szállítjuk.
Telefon: 29/ 413-179, Fax: 29/ 413-564
E-mail: hungranit@freemail.hu
Nyitva: H-Cs: 700-1630, P: 700-1600

2009. október 1.
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Monori Strázsa

Az ipartestület emlékkutat
épített Monoron

A Petőfi és a Virág utca sarkán – az ipartestület székháza mellett –
feltűnhetett az arra sétálóknak a felújított, kékre festett, hagyományos
artézi kút, egy mellé állított pad és korlát társaságában.
A kutat körbejárva kiderül, hogy ipartörténeti emlékhely létesült ott. Monor egy sokoldalú, jelentős egyéniségének, Magócsy
Lajosnak a tiszteletére, egykori közhasznú tevékenysége, alkotásai elismerésére
(aki szakmai munkáira „i”-vel, hobbinótáira pedig „y”-nal írta nevét; valószínűleg
polgári, illetve „művész”-léte kettősségének érzékeltetésére).
	Az ötlet szeptember 12-én született, amikor az ipartestület kerékpártúrás összejövetelt szervezett. A mintegy
40 fős társaság – „Mozdulj, iparos!” mottóval – Monorierdő–Nyáregyháza–Csév
haraszt–Vasad érintésével 25 km-t tett

Parole®
NYELVISKOLA

Parole® nyelviskola
és nyelvvizsgahely
Monor, Kiss E. u. 17.
tel.: 20/562-1023, 29/411-598
www.parole-nyelviskola.hu
MK: 13085505;
Intézményakkreditáció: AL-1936;
Programakkreditáció: PL-1742
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meg. (Jövőre is szeretnék megismételni.)
A jó hangulatban vetődött fel az a javaslat,
hogy a régi nagy elődök emlékét meg kellene örökíteni.
	Az sem véletlen, hogy kinek a neve jutott eszükbe elsőként. Hogy miért, az elkészült emléktábla szövegéből is egyértelműen kiderül: „Magócsy Lajos (1911–1987);
a sokoldalú lakatos és kútfúró mester,
aranydiplomás kisiparos, a Strázsa-hegyi
rigmusok szerzője, Monor nótafája emlékére állította: a Monor és Környéke Ipartott be szabadalmi oltalomra. Már 1937testület, 2009”.
Bajári János a rokonoktól hozta és ál- ben egy villamos áramot termelő szélmolította fel a kutat, Gál Lajos készítette el tort talált fel, amire úgy voltak a „lapátok”
a padot, és Kampfl János faragta a táblát. felerősítve, hogy bármilyen szélirány eseMindennek a kivitelezése valamennyiük tén működhetett, 2 és 50 lóerő közötti teljesítmény elérhetőségével.
részéről olyan felajánlás
Petrik Sándor – Magócsi
volt, ami az ipartestületnek
egyetlen fillérébe sem ke„Az artézi kutak kivi- Lajos lányának férje – nem
csak apósa népszerű verserült. Tavasszal a környékét is
telezésével kapcsoit zenésítette meg (nagy siszeretnék térkövezni.
latban – 1970-ben
kerrel), hanem segédkezett
Balogh Péter elnöktől
megtudhattuk, hogy jövőre
– a fagymentes, hú- is (mérnökember lévén) találmányai megvalósításában.
lesz ugyanis az itteni iparteszókaros emelőkútTőle tudtuk meg például,
tület megalakulásának 125.
ja kapott országos
hogy ezt a szélkereket meg
évfordulója. Akkor a szépen
is építették – 1943-ban – egy
felújított székháznak is mélszabadalmat.”
Wesselényi utcai udvaron,
tó nevet szeretnének válaszahol vizet szivattyúzott. A
tani, és egykori alapító épüháború alatt viszont le kellett bontani, mert
letüket emléktáblával megjelölni.
	A hagyománytisztelő monoriak öröm- nagy lapátai miatt légifelvételről akár remel látják, hogy dicséretesen jó irány- pülőgépnek is vélhették volna. De ugyanba „mozdultak” az iparosok. De nem csak ez a típusú szerkezet működött Vasadon is,
a monoriaknak jelent ez valamit, hiszen a Szemző-tanyán. Ma, a környezetkímélő,
Magócsy Lajos nevét, munkájának jó hírét megújuló energiaforrások keresésének koa szűkebb és tágabb környéken szintén is- rában is aktuális és modern lenne ez a korát
jó érzékkel megelőzve alkotott találmány!
merhették.
10 ezer darabot gyártott suszterreszeNémeth László „Híres monoriak” című
cikksorozatának 1. részéből is tudhatjuk, lőjéből (50 fős üzemében), „törpe közponhogy Magócsy Lajos 14 találmányt nyúj- ti fűtőberendezés”-t konstruált a tűzhely

Pótbeiratkozás
a nyelviskolában!
20% kedvezményt
adunk minden esti
nyelvtanfolyamunkból,
ha október 15-ig
becsatlakozik
bármelyik
csoportunkba!

ticketportal

BELÉPŐJEGYEK KARNYÚJTÁSNYIRA

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

Monori Strázsa
Patkányirtás Monoron
A Monor Város és Uszoda Üzemeltető
Nonprofit Kft. értesíti a tisztelt lakosságot, hogy Monor város patkánymentesítését október 3–4-én és október 10–
11-én végzik.

Közösség

kárbavesző energiájának hasznosítására, napraforgó-cséplőgépet és gyógynövényvágó berendezést készített.
1941-ben ötletes – többféle tüzelőanyaggal is működtethető – gyorsforralót
tervezett, 1971-ben pedig a vasúti sínek
rögzítésénél fontos, önmagát biztosító,
hasított csavaranyával pályázott világszabadalomra.
	A Szabad Föld című lap újságírója – 1978ban – falusi „Edisonnak” nevezte, Rózsahegyi Kálmán pedig „népi talentumnak”.
Mivel – támogatók hiányában – aránytalanul nagy ráfordításokat igényelt volna,
sok hasznos felfedezését, újítását – sajnos!
– nem valósíthatta meg a gyakorlatban.
Egy viszont kiemelkedően sikeres és elterjedt lett, ami miatt – a mai napig is – a
„kutas Magócsi”-ként emlegetik. Az artézi
kutak kivitelezésével kapcsolatban – 1970ben – a fagymentes, húzókaros emelőkútja kapott országos szabadalmat (ennek
egy példánya az, amit most ipari műemlékként állított fel az ipartestület).
	Itt a kúttest dupla fala, és közeinek üveggyapottal való szigetelése volt az újdonság.
(E típus kútfejét Petrik Sándor tervezte.)
Ezekkel az akna nélkül készült berendezésekkel azt is megoldotta, hogy a talajvíz és
a szennyeződés ne folyjon vissza.
E találmányból 54! működött közkútként – évtizedeken át – Monoron. Ezenkívül például Üllőn, Péterin, Monorierdőn,

Álláspályázatok
A Monor Városi Önkormányzat pályázatot hirdet a következő munkakörök
betöltésére: bölcsődevezető, három fő
védőnő.
	A pályázati feltételekről bővebb felvilágosítás kapható a 06-29-612-314-es
telefonszámon.
Vasadon, Sülysápon, Tápióságon, de – Pest
megyén kívül – a távolabbi Rétságon is.
Magócsy Lajos rákényszerült, hogy egy
személyben önmaga – és a maga módján –
oldja meg alkotása reklámját is. Ez a rigmus
szinte szállóigévé vált a maga korában:
„Rendelj kutat Magócsinál,
Sose fagy be, olyat csinál.
Rajta van a neve: »Lajos«,
Vizet húzni nem lesz bajos!
Elköszönök most már: »szia«;
Három év a garancia.”
Bolcsó Gusztáv

Tabac

Dohány, ajándék

• cigaretta, dohányok
• töltők, sodrók
• cigarettahüvelyek, -papírok
• szűrők széles választéka
Öngyújtók, cigarettatárcák
gravírozását vállaljuk!

Monor, Deák F. u. 2.

Nyerje vissza
egészséges
mosolyát
Ön is!
Fogorvosi központunk az Airport Hotel Budapest ****
szállodában működik, ahol kellemes környezetben az egyszerű
fogászati kezelésektől a legbonyolultabb szájsebészeti beavatkozásig minden felmerülő problémájára megoldást kínálunk.
Fő profilunk a fogászati implantátumok beültetése, amihez az
Európában harmadik legnagyobb múltra visszatekintő rendszerét,
a Denti® Implantációs rendszert használjuk.

Kérjen időpontot az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Cím: 2220 Vecsés, Lőrinci út 130/a
Tel: 06/29-55-7255 Fax: 06/29-55-7256 Mobil: 06/30-601-9022
E-mail: info@dentident.hu Skype: dentiimplantclinic
Web: www.dentident.hu

Látogasson el fogászati centrumunkba, megéri!

Mert a mosoly mindenkié...
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Az sétálóutca díszfája
és a koravén gesztenye

Búcsú a zöldtől

A mese:
elkészült, valaki majd csak mellé írja, hogy
– Engem miért épp ide telepítenek?! – „volt, amíg élt”.
rázta friss lombkoronáját idegesen a siheA valóság:
der fa. – Miért nem kerülhettem a zöldség- 	A monori Petőfi utcába telepített fácsüzlet közelébe, ahol legalább társalogni kák utcahosszat, mindahányan zöldellnek,
tudnék a szóló szőlővel vagy a mosolygó egyes-egyedül a Zöldfa vendéglő előtt
almával? Az utcán sétálgatóknak fogal- álló fa szenderült jobblétre. Betértünk az
muk sincs arról, hogy mi, nöintézménybe a kérdésekvények naphosszat milyen
kel: miképpen történhetett
jól el tudunk társalogni egy„Uram, vizet mond- éppen így, s nem érzik-e,
mással. Még egy sárgarépa
hogy a csontszáraz fa egy
tam! Mi ez a sárga
társaságának is jobban örülantireklám üzenetét közvenék, mint ennek a helynek itt,
títi? Mire azt a választ kaplé, amit alám csurmert ennek a háznak az ajtatuk, hogy ők erről nem tegat? Ettől ki fogok
ján szünet nélkül ki s be járhetnek, állt ott már régóta
száradni! ”
kálnak a kétlábúak, és olyan
egy másik fa, amit a parkoszaguk van, mint szegény
sításon munkálkodók kivetkomlónak, aki halálra fosztek, s a helyére ültettek egy
lott egy tíznapos esőben.
újat. Ez az új azonban csak két napig bírta,
Mi van ide írva, az ajtó fölé? Zöldfa ven- és hiába is locsolták volna, már nem volt
déglő? Na, legalább rólam nevezték el. Ezek mit tenni. Amúgy meg valóban antireklám
szerint szeretnek. Viszont akkor legalább szegény megholt fa, épp itt a Zöldfa előtt,
hozhatnának egy kanna vizet, mielőtt még de muszáj elnézniük, mert ez hivatalosan
kitikkadok ebben a kánikulában. Esteledik, nem az ő fájuk, hanem önkormányzati fa.
de még mindig elviselhetetlen a forróság.
Uram, vizet mondtam! Mi ez a sárga lé, A másik mese:
amit alám csurgat? Ettől ki fogok száradni!
– Valamikor mostanában van a születésNekem ez halálos méreg! Segítség! Hát nem napom. Emlékszem, ilyentájt ősszel ültettek
jön senki? Tűzcsap, legalább te szánj meg, ide, a monori vasútállomás közelébe, a sarha már itt idétlenkedsz a közelemben! Mi ki vendéglő mellé, az unokatestvérem társaaz, hogy emberi közreműködés nélkül nem ságában. Hogy ennek hány éve, már régóta
tudsz?
nem tartom számon, a túloldali ligetben náNa jó. Most tehát meghalok. Beletörőd- lam sokkal öregebb fák is vannak, az ő szütem. A sírfeliratom egy része – Zöldfa – már letésnapjukra se emlékszik már senki. Ugyan,

Koronája egyik felén száraz, zörgő levelek, a másikon virággyertyák szeptember közepén
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Fotó: Péter László
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Az első mese mártírja
kit érdekelne éppen egy ilyen vadgesztenye,
mint én?
Egyidősek vagyunk az unokatestvéremmel, de ő jobban bírja magát. Már csemete korában is elszívta előlem a tápanyagot,
amikor aztán körbe is betonoztak bennünket, még jobban elpimaszodott. Közölte,
hogy ő az életképesebb, nekem nemsokára úgyis annyi. Azóta nem is szólunk egymáshoz.
Ezen a nyáron leperzselődött a fél lombkoronám. Alig jutottam vízhez, a nap kegyetlenül tűzött rám, a kipufogógázoktól
folyton hányingerem van. A közelemben jövő-menő, rengeteg embert ez nem érdekli. Egyszer, csak egyetlenegyszer szeretném
még észrevétetni magam, mielőtt meghalok. Ezért bontottam virágokat, éppen szeptember végén. Koronám egyik felén zörgő,
száraz levelek, másikon virággyertyák. Na,
milyen?! Legalább egyvalaki álljon már meg,
és mondja, hogy lenyűgöző!
A másik valóság:
	A gyorsbüfé melletti gesztenyefa alighanem valóban a végét járja, kiszárad.
Ilyenkor előfordul – tájékoztat a hozzáértő szakember –, hogy összeszedi magát, és
utolsó erejével még virágozni kezd, akár
ősszel is. Jövő tavasszal azonban már aligha fog kihajtani.
	Ketten – fotós kollégám meg én – mindenesetre alaposan megcsodáltuk az őszi
virággyertyákat, és jól hallhatóan kijelentettük, hogy lenyűgöző.
Koblencz Zsuzsa

Önkiszolgáló
étterem

Ajánló

Monori Strázsa

40 fős
kerthelyiség

Korlátlan
ételfogyasztás:
(hétközben)

990 Ft

Korlátlan
étel- és italfogyasztás:

1990 Ft

(szombaton)

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

Őszi nyitva tartás (október 1-jétől):
H–Szo: 11-től 22 óráig Vasárnap zárva!

Asztalfoglalás: 06-29-413-602
2009. október 1.
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Borzsák Endre: Juhászok,
betyárok, garabonciások

Megemlékezés

Ahogy már a Strázsa januári számában beszámoltunk róla, Borzsák
Endre, a monori néprajzos születésének századik évfordulójára a nevét
viselő egyesület kezdeményezte művei összegyűjtését és kiadását.
Az igyekezet – sokak együttműködésé- bojtárjának nevezi. Nos, mi már tudjuk:
nek, áldozatos munkájának, támogatásá- amennyire hízelgő volt ez a megnevezés,
nak köszönhetően – sikerrel járt, a könyv annyira magában foglalta a végzetet is.
a nyáron elkészült (szerkesztői: Horváth Borzsák Endre, szenvedélyes ember lévén, Laza István, a szerkesztőbizottság elnöke
Mária, Kiss Attila, Laza István). Szeptem- kamasz fiúként elszökött otthonról, hogy átadja a kötetet a kiállításmegnyitón a dédber 18-án, a Városi Könyvbojtár lehessen juhászok unoka Borzsák Rékának, aki a könyv rajzait
tár szervezésében lezajlott
mellett; hogy vonzódását, készítette
„Végül a tapintata könyvbemutató is – Baksa
kíváncsiságát az ősi magyar
Brigitta néprajzos szakszerű
állattartás kultúrája iránt tak a nyájra – hisz elvonta tőlük apjukat
lan, érzéketlen,
bevezetőjével, korabeli film
kielégíthesse. Nagyon jel- – s az elfojtva, befelé élt, önemésztő tuerőszakos világ
vetítésével, a három részből
lemző az a szegedi fénykép dományra egyaránt. Tanácstalanok és
elől hosszú évekálló kötet néhány érdekes
a harmincas évekből, ame- védtelenek voltak az apai engesztelherészletének felolvasásával.
re a tetei nyájához lyen komoly néprajztudós tetlenséggel szemben.
	A könyvbemutató előtt
férfiak körében guggol egy 	Aztán némi idill jön – fájdalomcsillamenekült.”
sor került a helytörténeti
fiatalember, egy tudomá- pítónak – az unokákkal, azok közt is az
múzeumban egy kiállítás
nyos bojtár. Úgy hihetnénk, egyikkel, a kedvenccel, akinek végre elmegnyitóra is – Gulyás László nyugalma- ha nem tudnánk a történet folytatását, mondhatta mindazt, amit senki másnak
zott tiszteletes köszöntő, emlékező sza- hogy rövidesen ő is ott fog állni a profes�- (mert örök harcba bonyolódott a világgal,
vaival. A bemutatott dokumentumokat szorok között, s ő lesz a juhászat legna- hiába volt annyira törékeny): rajongását a
a család bocsátotta rendelkezésre. A ki- gyobb hazai tudósa. Csak hát abban az múlt, a tudás, a magyarság, a kultúra, a
állítás – Hajdú Zoltánné és Czibor Éva ren- időben, mely Borzsák Endrének adatott, természet s a természet közeli emberi léta bojtároknak, hogy juhászok lehessenek, formák iránt.
Mostantól ez a kedvenc unoka lehenem a juhokkal kellett elsősorban törődniük. Ő meg konok volt, két ősi magyar tünk mindannyian, akik kezünkbe ves�juhhoz kötötte a sorsát; igazi bojtáruk szük Borzsák Endre összegyűjtött népvolt, kimentette őket még a katonák mar- rajzi írásainak kötetét. Olyan odaadással
kaiból is. Majd végül a tapintatlan, érzé- mesél benne, mintha sohasem fojtották
ketlen, erőszakos világ elől hosszú évekre volna bele a szót; mintha a meghittséget
a tetei nyájához menekült. Egyúttal, per- nem füstölte volna ki viszonyainkból, érsze, elkerülhetetlenül távol került a csa- zékeinkből a történelem. Mintha mégládjától is. Élete végéig megmaradt boj- is ő lenne a számadó, aki oktatja kedves
bojtárát.
tárnak, sohasem válhatott számadóvá.
	Itt van ez a szép kötet, benne szeretet, 	A könyvbemutató igazi társasági eseAz idős Borzsák Endre
derű, odaadás, okosság, fény és egy elég- mény volt – a polgármester úrral, cserkédezésében – végigköveti Borzsák Endre gé meggyötört élet. Bandi bácsi már-már szekkel és sok-sok érdeklődővel. A néppályáját gyermekkorától a nyugdíjas éve- félnótásnak számított élhetetlensége s a rajztudósra emlékezve népi hangszerek
kig.
nyájhoz, a szellemhez, a tegnaphoz való is megszólaltak: a kecskeduda hangDr. Györffy István, a nagy néprajztudós, hűsége miatt. Soha nem alkudott. Nagy ja Edőcs Tamástól, citeramuzsika Szabó
aki az egyetemen oktatta monori híres- ára volt ennek, mindennapi és minden- László révén. A remek vendéglátást Tóth
ségünket, egyik dedikálásában még ked- napok fölötti ára. Rajta kívül fizettek Jánosnénak köszönhettük.
ves tanítványának, másikban már kedves ezért gyermekei is, akik féltékenyek volTakács Géza
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Alapítvány és szolgálat

Otthon segítenek

Az Otthon Segítünk Alapítvány 2002-ben jött létre, a Nagycsaládosok
Országos Egyesülete alapításával. Az ország több településén, illetve Budapest
több kerületében tevékenykednek azóta az alapítvány helyi szervezetei.
Monoron és a környező településeken: Péteriben, Gombán, Bényén, Monorierdőn,
Vasadon, Csévharaszton 2009 szeptemberétől működik az Otthon Segítünk Alapítvány Monori Szervezete.
	A kicsi gyermekeket nevelő családok
gyakran szembesülnek a bizonytalanság, a
tanácstalanság érzésével. Különösen érezhető ez olyan családok esetében, amelyeknek rokonaik és barátaik csak ritkán tudnak
segíteni. Az Otthon Segítünk Alapítványt az
a szülői elhatározás hívta létre, amely baráti segítséget szeretne nyújtani a kisgyermekes családoknak. A segítés célja a szülők
megerősítése saját szülői szerepükben. A
tapasztalat és a barátság mellett elsősorban
derűt szeretnénk vinni a családok életébe. A
tevékenységünk preventív jellegű, célunk a
későbbi gyermeknevelési, családi nehézségek megelőzése.
	Annak segítünk, aki saját maga kéri szolgálatunkat. A szolgálat és a család kapcsolata a kölcsönös bizalomra és megbízhatóságra épül. A családokkal kapcsolatos
minden információt és adatot a legszigorúbb titoktartással kezelünk. A derűt és a

családszeretetet helyezzük előtérbe. Olyan,
legalább egy iskolás kor alatti gyermeket
nevelő családoknak szeretnénk baráti segítséget nyújtani, amelyek: távolról költöztek
városunkba vagy a környező településekre; elbizonytalanodtak a gyermeknevelésben; hiányzik számukra a szülői minta; több
kisgyermeket, ikreket, hármas ikreket nevelnek; krónikus betegséggel küzdenek; kimerültek, tanácstalanok vagy elszigeteltnek érzik magukat.
	Tesszük mindezt önkéntes segítőink önzetlen szolgálatával. Az Otthon Segítünk
Szolgálat önkéntesei maguk is szülők. Idejüket és barátságukat kínálják fel. Saját otthonukban látogatják a családokat. Szülői
tapasztalataikra támaszkodnak. Gyakorlati
segítséget nyújtanak (pl. közös játék, házimunka, hivatalos ügyek intézése, séta stb.).
Megerősíteni igyekszenek a családot. Nem
helyettük végzik a feladatokat, hanem velük együtt.
	A szolgáltatásunk, a segítésünk ingyenes. Ehhez kérünk, várunk önzetlen segítőket, akik számára képzést indítunk. Olyan
segíteni vágyó, önkéntes szülőtársakat és

Keressen pénzt, és közben
fogyjon egészségesen!

nagyszülőtársakat keresünk, akik szívesen
látogatnának heti rendszerességgel, 2-3
órában kisgyermekes családokat. Munkájuknak nem feltétele semmiféle képzettség,
de fontos, hogy nyitottak legyenek mások
gondjaira és örömeire, tudjanak titkot tartani, derűsen és megértéssel közeledjenek
a családokhoz, és felelősséget vállaljanak
szolgálati feladatukért.
	A magas színvonalú gyakorlat érdekében a segítő szolgálatban való részvételt
önkénteseknek a felkészítő tanfolyam elvégzéséhez, a szervezői feladatkört a központi alapítvány képzéséhez kötjük.
	Az önkéntes feladatai: rendszeresen
meglátogatja a rá bízott családot saját otthonában – hetente legalább egyszer, lehetőség szerint 2-3 órában. Érzelmi támogatását és gyakorlati segítségét ajánlja fel a
családnak. A családdal kapcsolatos minden
információt bizalmasan kezel. Célja úgy segíteni, hogy a család egy idő után nélküle is
tudja folytatni a megkezdett utat.
Mit kérünk tőlük? Részvételt a 40 órás felkészítésen; megbízhatóságot, együttérzést,
derűt. Mit kínálunk? Lehetőséget a tapasztalatok átadására; megbecsülést, szeretetet;
szakmai, nemzetközi hátteret; derűt, barátságot, közösséget, lelkes csapattársakat.
Elérhetőségeink: 20/264-5911, 29/413-129;
otthonsegitunk.monor@gmail.com
László Tímea, az Otthon Segítünk
Alapítvány monori szervezője
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Diéta

Csinosan, fitten, egészségesen ősszel is!
Vége a nyárnak, és felszedtél pár kilót a
nyaralás alatt? Esetleg hónapok, évek óta
tervezed, hogy valóra váltod álmodat?
Boldogság töltene el, ha belenéznél a tükörbe, és olyannak látnád magad, amilyen
mindig is szerettél volna lenni? Fitt, egészséges és jó alakú?
	Nem tudtad elhatározni magad, esetleg nem volt hatékony az eddigi próbálkozásod?
Fáradtság, kedvtelenség, migrén, gyomor- és emésztési problémák, magas vérnyomás, ízületi panaszok, cukorbetegség,
és sorolhatnám még sokáig, hogy milyen
következményei lehetnek az elhízásnak.
	Sokan kínálnak sokféle megoldást,
több-kevesebb sikerrel és garanciával. De
mire kell valóban odafigyelned, amikor elkezded a diétát? Íme néhány jó tanács:
	– a diéta során nem bonthat a szervezeted izomból fehérjét (ami egészségtelen és petyhüdt bőrt eredményez);
– fontos, hogy a vércukorszintedet ne
befolyásolja, hanem szabályozza a diéta;
– egyúttal savtalanítson is, mivel a
szervezet kémhatása fontos egészségügyi
szempont;

– folyamatosan biztosítania kell az elegendő folyadékot a szervezet számára;
– a jó diéta egyúttal salaktalanít és méregtelenít is;
– megfelelő vitaminokat és ásványi
anyagokat tartalmaz;
– sokrétűnek és ízletesnek kell lennie,
nehogy hamar ráunjál;
– biztosítja az optimális zsírégetést;
– többszörösen telített zsírsavakat is
tartalmaz;
– a jó diéta a bélrendszert is tisztítja.
	Ki tud neked segíteni abban, hogy az említett elvárásoknak megfelelő diétát találj?
Mi olyan programot ajánlunk, amelyet
több ezer ember sikere bizonyít Németországban és Dániában. Könnyedén megszabadulhatsz felesleges kilóidtól, és újra
formába hozhatod tested!
Légy fitt és egészséges:
– jojó effektus;
– édesség utáni vágy;
– kiszámíthatatlan költségek nélkül!
Mindezt olyasvalaki írta, aki már nagyon jó
úton halad álmai megvalósításában.
Üdvözlettel: egy sorstársad (x)

E-mail: fitt.fogyi.info@gmail.com
Tel: 06-30/571-50-06

2009. október 1.

15

Helytörténet

Monori Strázsa

A MONORIAK VISELT DOLGAI XVIII.
VIGALMI ÉLET

bevonuló újoncok többnyire itt tartották
népmulatságukat, amelyet bandérium és
fehér ruhás leányok felvonulásával, tűziHelytörténet
játékkal tettek színessé. Rácz Gyula 1903
októberében, a budapesti népszínházMonori elődeink – a Kárpát-medencében élő honfitársaikhoz
ban – a jórészt monoriakból szervezett
hasonlóan – évszázadokon keresztül termeltek szőlőt –
zenekarával – első díjat nyert a Dankó Pista emlékére szervezett rendezvényen. Ez
a belőle készült bort pedig előszeretettel fogyasztották.
a monori „első zenekar” sokszor fellépett
Pest megye az 1800-as évek utolsó harma- 	A századforduló táján az elöljáróság itthon. 1904 májusában Mezei Mór fogadában a legnagyobb szőlőterülettel (56 kezdeményezte a Királyi Pénzügyi Igaz- dós szépen fásított kerthelyiséget létesíezer holddal) bírt kilenc megye körében. gatóságnál, hogy a község „18 korcsmáját tett, amit az első zenekar közreműködése
Baranya megye csupán a második helyen 2-vel növelni kell, mert például a Vantulek mellett nyitottak meg. Ebben a hónapban
szerepelt (45 ezer holddal), ám a legna- Pál gőzmalma mellett sincs kocsmahelyi- művészeti előadásra is sor került az éttegyobb termést takarította be. A bornak vi- ség”. Az is előfordult, hogy „elég volt” a remben. Bűvész, illuzionista és kártyaszont csupán 3,39 százalékát itta meg, míg kocsmákból. Pl. 1903-ban verekedés tört művész szórakoztatta az egybegyűlteket.
a Pest megyeiek 37,2 százalékát fogyasz- ki a Schmidt-féle ivóban, a Pesti úton. 1905 októberében 200 taggal megalakult
tották el. Feltételezhető, hogy Monoron Sipos Imre a Gombai utcán – a szatócs üz- a Polgári Kör. Első elnöke Molnár Sándor
is egyszerűbb homoki bor termett, amit lettel együtt – eladásra kínálta csapszékét. lapszerkesztő. Rövidesen dalárdát állítotnem tudtak eladni. Korabeli szóbeszéd Még a sajtó is megírta, hogy a heti piac tak föl, melyet Sükösd Ferenc, a polgári isszerint a filoxéria pusztítása után sok is- szerdai napján Molnár István pándi lakos kola énektanára vezényelt. Székhelyük a
meretlen fajtát ültettek. Nem eléggé trá- már 11 órakor „ott fetrengett” a Takarék- nagyvendéglő. Tánctanfolyam színhelyégyázták, s elmulasztották a karózást is. A pénztár épületében lévő vendéglő előtt. ül Hevesi Jakab tánctanító is ezt választszőlősorok között krumplit, tököt, babot Érdekesség még: „művelt kocsmárosok” is ja, s alkalmi iskolájában a legújabb táncotermeltek.
akadtak. 1901-ben pl. Lázár Istvánt az elöl- kat lehetett elsajátítani. 1908 májusában
Ha a művelési ágak szerint teszünk ös�- járóság írnoknak választotta.
Krassay Sándor színész-varieté előadásászehasonlítást, a földbirtokosnak (egri káp- 	A helyi sajtó kezdeményezi 1901- val gazdagította a repertoárt. Júliusban a
talan) és a 853 kisbirtokosnak Monoron – a ben, hogy a kistói csárdát – amely a tel- Polgári Kör tekeversenyt rendezett.
6280 katasztrális hold szántóföld, 1065 h. kes gazdák közös tulajdona volt – mo- 	A monori vigalmaknak egyéb színrét, 1659 h. legelő, 174 h. erdő és 8 h. ná- dern mulatóvá, nyári szórakozóhellyé helyét is meg kell említenünk. Az úri kadas mellett – 433 hold szőlője volt, az 1170 kellene átalakítani. Ebben az időben az szinóban (1854-ben alapította Molnár Pál
h. hasznavehetetlen föld mellett. Tetén elöljáróság rászánja magát, hogy a köz- református lelkész) 1903-ban, a Rákóczi
a 147 hold szőlőből is béreltek kerteket a ségi nagyvendéglőt 600 korona erejé- ünnepséget követően 100 terítékű ebéd,
monoriak.
ig renováltatja. Lőrinc Sándor csapláros este pedig „Kurucz estély” zárta a vigal	A községi elöljáróság önálló szőlőterü- a maga költségén – megelőlegezve – el- mat. Számos közvacsora közreműködőletén – a fent említettekben – évente 50- végzi a javításokat. A fogadóban 3 ivó- je az ebben az épületben lévő, özvegy
60 hektoliter bor termett. 1901-ben a szőlő szoba, 1 étterem, 1 konyha és kamra, 3 Törökné által bérelt kisvendéglő, melyet
kilóját 32-48 fillérért árulták. A pesti nagy- vendégszoba, 20 lovat befogadó istálló 1904-ben Fábry Gyula hentes vesz át, és
kereskedő „az indóállomás” (vasútáll.) rak- szolgálja a delikvenseket. 1902. szeptem- a „két üzletet” együtt működteti. Több
tárépületében 40-44 fillér áron vette át ber 30-án lejárt a vendégfogadó haszon- esetben szervez a nőegylet táncmulatsáa csemegeszőlőt. Balla Jenő az elsőren- bérleti ideje. Az éves bérleti díj kikiáltá- got az Egyesült Kaszinó és Kör helyiségedű bort utcán át 22 fillérért mérte Korona si árát 2640 koronában határozta meg az iben. Bán Kálmán hegedű zenetanár – a
vendéglőjében. Az átlagár 20 fillér volt li- elöljáróság. Végül a régi bérlő, a Huppert helybeli műkedvelőkkel, a fővárosi műterenként. Szüret után az újbort a község- B. és fiai cég 2320 koronáért vette bérbe. vészekkel együtt – számos alkalommal
be csak a Főutcán, a Kistói, a Pesti úton és (A céget Huppert Bernát vezette; közvet- itt lépett fel. 1908-ban a monori jótékony
a Gombai utcán lehetett behozni. Minden len társa Sándor fia volt. A másik fia, Gyu- nőegylet és a monori nők közművelődévételt be kellett jelenteni 24 órán belül a la a Monorkerületi Hitelbank igazgatói si köre álarcosbált rendezett az úri helyifogyasztási adóhivatalnál. A vevők hek- tisztét töltötte be.)
ségben, amelynek a sajtóvisszhang szetoliterenként 4 korona kedvezményes fo- 	A nagyvendéglő sok esemény színhe- rint nagy sikere volt.
gyasztási adót fizettek.
Figyelemre méltóak a Korona vendéglye. Például a gazdálkodó ifjúság köréből

Lakások eladók!
Érdeklődni lehet:
Telefonon: 06-30-9-341-343,
vagy a Mártírok útja 24.
alatt lévő irodában (a vasút
állomásnál).
Iroda tel./fax: 06-29-411-815
Email: piramismon@monornet.hu
Web: www.piramis2200.hu
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Monor központjában épülő 3 szintes,
Az építkezés várható
28 lakásos társasházban (26 m2-estől 70 m2-esig) befejezése: 2010
Az épületben LIFT, kerékpárés babakocsi-tároló, a zárt
udvarban JÁTSZÓTÉR és
minden lakáshoz egy-egy
PARKOLÓ kerül megépítésre.
A társasház lakásaihoz
kedvezményes építési
és vásárlási hitel
vehető igénybe
(akár önerő nélkül is).
A lakások – igény szerint – akár szerkezetkész állapotban is megvásárolhatók.

Fotó: Soltész Péter gyűjtése

	A
bormé- emeletesre úgy, hogy a városnak egy firők versenyeznek a tyingjébe se kerüljön, sőt megkapja a mai
kuncsaftok köréért. teljes haszonbért, és mindezek felett 30
Bokros Károly a fő- év múlva egy negyvenezer forintba keutcai vendéglőjé- rült épületet teljes tulajdonjoggal. 3. Egy
ben tekeversennyel központi kultúrpalota a mai állami iskola
teszi
szórakozta- helyén…”
tóbbá a mulatozást. 	Az ötlet nem veszett kárba. Monor közFábry Gyula, fia- ség képviselő-testülete már ez év májusátal kocsmáros a tá- ban felhívást tett közzé elhatározásáról: a
gas udvarát kert- tulajdonát tevő községi nagyvendéglőt újhelyiséggé alakítja jáépíti modern vigadónak, ha arra alkalát – kitűnő „Király” mas vevőt talál. A szándék egy évet váracsapolt sört kínál- tott magára. 1906. május 6-án a Huppert
va a Vasút utcai cég nevében Huppert Sándor ajánlatot
Schwartz-féle ház- adott be az elöljáróságnak: „…hajlandó
ban. A Szent Margit bérbe venni…, a felépítési költségek amorKépeslap 1904 körül. Bal oldalon a Nagyvendéglő
fürdőben italmérő, tizációját fizeti, s ezen felül évi 2000 korona
lőben történtek. Évről évre színhelye a Pu- kávéház, nagy medencéjében „tiszta víz” haszonbért fizet a városnak húsz éven kerin (izraelita) mulatságnak. 1907-ben az első várta a látogatókat. A Szent Ilona gőzfür- resztül”. E témával az elöljárósági közgyűzenekar sikeres cigánybált tartott a Koroná- dő 1906-ban újra megnyílt. Szeidl Károly lés 1907. április 21-én foglalkozott ismét. Elban. Áprilisban érdekes „villamos színház” tulajdonos a benne lévő vendéglőt is üze- határozza: A „modern vigadó… a mostani
telken, azonban a városházával és az épíbukkan fel mozgófényképekkel. Hevessy melteti.
Mihály színtársulatától a II. Rákóczi Ferenc 	A Monorkerületi Lapokban, 1905 már- tendő járásbírósági épülettel egyvonalban
fogsága című színdarabot láthatták ez év ciusában Molnár Sándor lapszerkesztő kü- építtessék meg, mégpedig egyemeletes
őszén. A fővárosban dolgozó monori mun- lönös ötlettel áll elő. „1-2 év alatt emelje, épület 60 ezer korona költséggel”.
Folytatása következik.
kások által megalakított „Ébredj munkásda- díszítse városunkat három palota, ameForrás: Monor község elöljárósági iratai,
lárda” 1907. december 28-án mutatkozik be lyek hirdessék a tudás, az ész és az erő, az
először a Koronában, közel 400 ember előtt akarat győzelmét a közérdek gyilkos el- 1898–1906; Monorkerületi Lapok 1901–1914;
– Vecsés, Üllő, Gomba, Bénye, Káva lakosai- lensége, a tudatlan nembánomság felett. Pest Megyei Levéltár – „Statisztikai Közleménak részvételével. A következő évben „Ca 1. Igazságügyi…(erről már írtunk). 2. Egy nyek, Magyar Királyi Helytartótanács”
Dr. Dobos György,
baret estély” gazdagítja a vendéglő prog- nagy szálloda: építtetve a város korcsmáa helytörténeti kör elnöke
ja telkén, a városházával egy vonalba, kétramját.

Helytörténet

Monori Strázsa

MEMO HOBBI ÁllAtElEdEl
éS fElSzErEléS SzAKüzlEt
Monor, Ady Endre út 47-49.

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

Kutya, macska,
rágcsáló, papagáj,
tavi- és akváriumi
hal, valamint
galambeledelek
és felszerelések
szakáruháza.
Nyitva tartás
a nyári időszámítás
ideje alatt:
hétfő–péntek: 730–1900
szombat: 730–1400
vasárnap: zárva

AKCIÓS hét okt. 12–17
Egész héten akciós árakkal, valamint vásárlás után
járó tombolával várjuk kedves vásárlóinkat.
A hét záróeseménye a 17-én, szombaton 14 órakor
tartandó tombolasorsolás sok-sok nyereménnyel.

Fődíj: 1 db. MTB-kerékpár. Ne hagyja ki!
Ízelítő az akciókból!

1200 gr-os kutya konzerv 240 Ft • 400 gr-os cica
konzerv 105 Ft • Kutya- cicaszállító 2500 Ft • 10 kg-os
száraz kutyatáp 1490 Ft • Pórázok, nyakörvek,
játékok, fekhelyek, 10 % kedvezménnyel • Kutyaházak: 8000 Ft-tól • Husse, új prémium kutyaeledel
Svédországból 10 % kedvezménnyel • Panzi 1 kg-os
mageleségek madaraknak és rágcsálóknak 10 %
kedvezménnyel • Kalitkák 10 % kedvezménnyel!

A receptújság, ahol az előﬁzetés
és
m
nem csak 12 lapszámot, hanem
több mint 900 receptet és egy
3000 Ft értékű ajándékkártyát**
is jelent! Hogy hol?
Például az Ön közelében,
Monoron, a Nyerges Hotel
éttermében, ahol az étel
árából 3000 Ft-ot mi állunk
Ön helyett!

Fizessen elő egy
évre 3540 Ft-ért
és a Vidék íze
megvendégeli Önt!
Előﬁzethető az ország bármely
postahivatalában, megrendelhető
a 06/40-200-764-es kiadói
kékszámon, valamint az
eloﬁzetes@geomedia.hu e-mail
címen.
* A kártya 2009. december 31-ig használható fel.

Kóstoljon bele a Vidék ízébe!
2009. október 1.
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Helytörténet

Monori Strázsa

a keresztény üzenet hordozása
Nem egyedül a pap dolga

Monor 100 éve

Dr. Csáki Tibor esperes plébánost 2001 augusztusában helyezte Monorra
a püspök atya. Előtte a Duna-kanyarban szolgált – hat évig Vácon egy
katolikus iskolában igazgatóként, utána Verőcén mint plébános.
A monori plébánoshoz közel áll az alföldi mentalitás, mert Petőfi szeretett földjének városában, Kiskunfélegyházán született. Sajnálta ugyan otthagyni a hegyeket,
mégsem volt idegen tőle ez a világ. Az egyház mindenütt nagyon átalakuló stádiuma
fogadta városunkban. Meg az a tény, hogy
az egész európai kereszténység, így a magyarországi meg a monori is egy elöregedő fázisban van. Ezzel kellett szembenéznie. Megtette, s missziónak tekinti azóta is.
Mellette lelkipásztori teológiát tanít a Hittudományi Főiskolán.
	Kezdetben három templom tartozott
hozzá: a nagytemplomon kívül a telepé és
Monorierdőé. A negyedik, a vasadi éppen
romokban hevert. A tanyavilág megszűntével a kis tanyasi Bokros kápolna magára
maradt, s a ’80-as években összedőlt. 2007ben újat építettek a helyébe, mely a község
mintegy ötszáz katolikus hívőjét szolgálja.
A belső teret a közelmúltban áldotta meg
dr. Beer Miklós püspök atya. Nagyon szerteágazó az a munka, amit Tibor atyának végeznie kell – immár négy területen. Mégis
büszkén, ám szerényen mesél a gondokról
és az eredményekről.
„Olyan impulzusok kellenek, amelyek
meg tudják szólítani azokat az embereket,

akik az elmúlt évtizedek alatt nem kaptak
vallásos nevelést. Ehhez én egyedül kevés
vagyok” – ismeri el. Kapott társakat: Bukai
Tibor kántor; Urbán Lászlóné, Kéri Zsolt főállású hitoktató, az irodai segítők és 5-6 pedagógus személyében. Ezek a munkatársak olyan egyházközségi képviselők, akik
érzik a felelősségét annak, hogy nem egyedül a pap dolga a keresztény üzenet hordozása, hanem minden keresztény emberé. S
ahhoz, hogy az új impulzus eljusson az emberekhez, nem elég csak a templomban találkozni, hanem kellenek olyan helyek, alkalmak, amikor együtt lehet lenni velük a
misén kívül is.
Ezt segítendő, nagy jelentősége volt a
cserkészház befejezésének és közösségi
házzá alakításának, ahol a gyerekek, a fiatal házasok, a felnőttek különböző időpon
tokban otthont találnak. A katolikus cserkészek nem tudták magukat fenntartani, így
beolvadtak ebbe a mostani ifjúsági mozgalomba a plébánián. A telepi kistemplomnál
pedig kialakítottunk egy foci- és kosárlabdapályát. A jászaisok is járnak oda játszani.
	Olyan világban élünk – idézem továbbá
Tibor atya gondolatait –, ahol az emberek
idegenként élnek egymás mellett. Nagyon
sokan települnek ki Monorra Budapestről,

b nks

A bank világ idegenvezetője
Hozzon biztos döntést a bizonytalan

pénzügyi helyzetben! – BENKS
2009.
szeptermber 10-én
Minden szolgáltatásunk díjmentes.
Megtaláljuk a személyes pénzügyi igényeinek
hivatalosan
isajánlatot.
megnyílt
legmegfelelőbb
Több, mint 26 bank ajánlatai egy helyen:
monor
központjában
Vállalati tanácsadás:
Széchenyi
Kártya • Forgóeszközhitel
• Faktoring
a Benks
helyi irodája.
Lízing konstrukciók

Lakossági tanácsadás:

Kultúrált környezetben
ingyenes pénzügyi
tanácsadással várjuk
kedves ügyfeleinket!

Személyi hitelek • Autófedezetes személyi hitel
Autóvásárlási hitel • Autó- és lakás lízing
Lakáshitelek • Hitelkiváltás • Szabad felhasználású
hitelek
Legjobb hitelkamatok:
Személyi hitel 20% (21,94% THM)
1 000 000 Ft már havi 22 206 Ft
Lakáshitel 5,49% (6,33% THM)
10 millió Ft már havi 57 167 Ft
Szabad felhasználású jelzáloghitel
6,50% (7,1%THM) 10 millió Ft már havi 62 040 Ft
Hitelkiváltás 5,2% (5,72% THM) 5,2% (5,72% THM)
10 millió Ft már havi 56 581 Ft

Köszönjük vendégeinknek, hogy elfogadták meghívásunkat!
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Sok szeretettel várjuk kedves meglévő és leendő ügyfeleinket!
Iroda: 2200 Monor, Petőfi Sándor u. 12. Tel/Fax: +36 29 414 279
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A főtéri katolikus templom
s a kis, fiatal családok, amelyeknek volt valamilyen kapcsolatuk az egyházzal, eljönnek hozzánk megkeresztelni a gyermeküket. Őket viszontláthatjuk a baba-mama
csoportunkban is. Gyermekeik számára
építettünk egy kis játszóteret – homokozóval, hintával –, ahová bármikor bejöhetnek. Gyakorlatilag hét éve ez az egyik olyan
pontja a plébániának, ahol a kisbabás szülők hetente, kéthetente találkoznak. Havonta egyszer az apukák is eljönnek.
Egyik legfontosabb szempontunk, hogy
életkoruk, élethivatásuk szerint az emberek
találjanak baráti közösséget az egyházon
belül. Így szerveződtek meg azok számára, akik a hit után érdeklődnek – különböző felnőtt korosztályú emberek –, az úgynevezett katekumen (hittanuló) csoportok.
Ők az elmúlt években, felnőttként megkeresztelkedtek. Minden évben négy-öt ilyen
élményünk volt. Miután megkeresztelkedtek, vallási kapcsolatban maradtak egymással. Igényük van a kollektív létre, amikor valójában az egész társadalom ennek a
hiányát szenvedi. Aztán majd készülnek áldozásra, bérmálásra, de együtt maradnak.
Megünneplik a névnapokat, elmennek
egymáshoz segíteni házat építeni, szüretelni. Ősszel, tavasszal egy valakinek a há-

b nks

Lakossági tanácsadás:

Személyi hitelek • Autóvásárlási hitel
Autófedezetes személyi hitel • Autó- és
A b a n k v i l á g i d e g e n v e z e t ő j e lakás lízing • Lakáshitelek • Hitelkiváltás
Hozzon biztos döntést a bizonytalan
Szabad felhasználású hitelek

Hozzonpénzügyi
biztos helyzetben!
döntést a– BENKS
bizonytalan
Minden szolgáltatásunk díjmentes.
pénzügyi
helyzetben!
–igényeinek
BENKS
Megtaláljuk
a személyes
pénzügyi
legmegfelelőbb ajánlatot.
Több, mint 26 bank ajánlatai egy helyen:

Minden szolgáltatásunk díjmentes.
Vállalati tanácsadás:
Megtaláljuk
a személyes
Széchenyi
Kártya • Forgóeszközhitel
• Faktoring
Lízing konstrukciók
pénzügyi
igényeinek
Lakossági tanácsadás:
legmegfelelőbb
ajánlatot.
Személyi
hitelek • Autófedezetes
személyi hitel
Autóvásárlási hitel • Autó- és lakás lízing
Több,
26 bank
ajánlatai
Lakáshitelek
•mint
Hitelkiváltás
• Szabad
felhasználású
egyhitelek
helyen!
Legjobb hitelkamatok:

hitel 20%várjuk
(21,94% THM)
SokSzemélyi
szeretettel
kedves
1 000 000 Ft már havi 22 206 Ft
Lakáshitel
5,49% (6,33%
THM)
meglévő
és
leendő
ügyfeleinket!
10 millió Ft már havi 57 167 Ft

Szabad felhasználású jelzáloghitel
6,50% (7,1%THM) 10 millió Ft már havi 62 040 Ft
Hitelkiváltás 5,2% (5,72% THM) 5,2% (5,72% THM)
10 millió Ft már havi 56 581 Ft

Legjobb hitelkamatok:

Személyi hitel: 20% (21,94% THM)
1000000 Ft már havi 22206 Ft
Lakáshitel: 5,49% (6,33% THM)
10 millió Ft már havi 57167 Ft
Szabad felhasználású jelzáloghitel:
6,50% (7,1%THM) 10 millió Ft
már havi 62040 Ft
Hitelkiváltás: 5,2% (5,72% THM)
10 millió Ft már havi 56581 Ft

Iroda: 2200 Monor, Petőfi Sándor u. 12. Tel./fax: +36 29 414 279

Sok szeretettel várjuk kedves meglévő és leendő ügyfeleinket!
Iroda: 2200 Monor, Petőfi Sándor u. 12. Tel/Fax: +36 29 414 279

Dr. Dobos György felvételei

rainkra a várostól. (Az adatok és tények mindig a négy terüDe az egyházme- letre együtt érvényesek.)
gye, a püspökség,
Minden első pénteken látogatjuk az issőt maga a plébánia mert betegeket, akik nem félnek a paptól,
is hozzájárul az ön- nem halálmadárnak tartják, hanem megrészhez.
könnyebbülnek a közös imától. Ez hozza
	A táborokban össze a járóképes időseket is, ők a rózsafütematikusan olvas- zért imádkozzák együtt. A régi, gyóntatósuk a Bibliát; a gye- székes, személytelen gyónást felváltotta
rekek kiscsoportok- a misék előtti, egyéni alkalmak párbeszéban feldolgozzák des formája, szemtől szembe – egy kis heegy-egy részletét, lyiségben, hátul. Megtanítom a gyerekeket
jeleneteket adnak lelkiismeretvizsgálatra, s havonta jönnek
elő; olvasnak, éne- gyónni. Remek lehetőség az önismeretre
kelnek, táncolnak, nevelésre! Megkérdezem pl.: milyen volt a
ko m m u n i k á l n a k . viszonyod a szüleidhez? Fogalmazd meg!
Nem csupán egy- Osztályozd le magad!
fajta önfeledt idő- 	A közelmúltban ifjúsági klubot indítottöltés ez számukra, de egy-két óra intenzív tunk. A régi legényegylet, majd mozi épüfoglalkozás is a kultúrával. Mi pedig – a cser- letében két helyiségünk van erre. Második
készek jelszavával – tanítva tanulunk.
éve filmklubot tartunk pénteken, szomba	Nagyjából 2-300 hívő jön misére szom- ton. Az ifjúsági hittanra szép számmal jönbaton este, illetve vasárnap délelőtt fél tíz- nek a 17-20 éves fiatalok. A még ifjabbaknak
kor és este 6-kor. Erdőn, Vasadon és a tele- a pályaválasztás segítéseként drogpreven
pen 100-150 ember. A megkeresztelteknek ciós előadásokat tervezünk: egy-egy szak6-7 százaléka jár tehát rendszeresen. Ez eu- ma élő bemutatását értékorientáltan, kerópai átlag. Monor nem annyira vallásos. resztény szakemberekkel. A gyerekek éljék
Igaz, a kereszténységbe nem tömegek kel- meg a munkát mint hivatást! Találkozhaslenek, hanem olyan hívek, akik önazonosak; sanak vele! Ne a pogány felfogás legyen
tudják: mit miért tesznek Jéelőttük: minél több pénzt kezus Krisztust követve. Nagyon
ressek minél kevesebb mun„Gondoljunk csak a
nagy baj, hogy az egész tárkával! Győzzön a keresztény
tízparancsolatra! A
sadalom értékvesztett, norfelfogás: Isten mindenkit hív
ma nélküli. Ezért hatalmas jevalamire!
benne megfogallentősége van annak, hogy a
Öt éve él a városban két
mazott elvárások
keresztény értékek ne csak a
szerzetesnővér, Anikó és Mómindenkire érvényes nika nővér (a Jézus kistesttemplomban, hanem máshol
is megjelenjenek, hiszen ezek
vérei szerzetesközösségből),
erkölcsi normák.”
általános emberi értékek is.
akik a cigány kisebbség gyeGondoljunk csak a tízparanrekeivel foglalkoznak mincsolatra! A benne megfogalmazott elvárá- den héten. A cigánygyerekeket hetente
sok mindenkire érvényes erkölcsi normák.
kétszer játszóház is várja a plébánián. E té	Szolgáltatásainkat a létszám arányá- ren is szoros a kapcsolatunk a Máltai Szereban veszik igénybe. Tavaly 70-75 keresz- tetszolgálattal. Közös együttműködésünk a
telő volt; 20-30 gyerek s vagy tíz felnőtt többi egyházzal szintén eredményes: összelsőáldozása. Bérmálásra 25-en készülnek, hangot kereső, ökumenikus elkötelezettplusz tíz felnőtt. Az egyház sokkal inkább ségű, párbeszéden alapuló. Nem egymás
a felnőttek felé is fordul a katekézissel. 17 ellen, hanem együtt, egy célért küzdünk:
esküvőre került sor (a régebbinek sajnos boldogabb életért – Isten áldásával.
csak a felére). Évi 90-100 körüli a temetés.
Pecznyik Ibolya

Helytörténet

Monori Strázsa

Az újtelepi katolikus kistemplom
zában összegyűlünk vendégségre. Az életünk így nem csupán egy-egy óra a misén,
ahol áhítattal imádkozunk. Az élet több területén is barátságok születnek az egyházon belül.
	A gyerekek hitoktatásában előre kellett mozdulnunk. Ma szinte ők – akiket
meg tudunk hódítani a hittanon – hozzák
a szülőket az egyház közösségébe, és nem
fordítva. Több ilyen megtérőnek is örülhetünk. Gyermekük pozitív megnyilatkozásai hatására csatlakoztak valamelyik csoportunkhoz.
	Az iskolai hittan mellett (heti egy óra) a
plébániai hittan – kicsit napközis jelleggel –
kedden és pénteken délután 4-kor kezdődik.
20-30 gyerek mindig jelen van. Kézműves
foglalkozást tartunk nekik, kosárlabdázhatnak, focizhatnak, vagy épp adventi koszorút kötünk. Azt szeretik benne, hogy valahol
otthon lehetnek az egyházban. Mivel megszerették az egyházat, hűségesek maradnak később, az általános iskolából kirepülve is. Újra itt vannak, s immár ők segítenek pl.
a nyári táborokban. Mintegy 30 középiskolás, főiskolás fiatal a mi igazi munkatársunk.
Ezen a nyáron nyolc tábort szerveztünk, s
ez úgy 300 körüli diákot érintett. Monoron,
Monorierdőn és Vasadon napközis; Dömösön, Börzsönyligetben és Bernecebaráti
ban nyári táborban kapcsolódtak ki. Pályáztunk, s kaptunk támogatást napközis tábo-

PRESSZ
gyorsszerviz

Vitéz Hasznos Holmik
Régi helyen, régi csapat, új kínálattal:
konyhai eszközök, kis háztartási gépek, ajándékok,
üvegáruk, kályhák, kandallók, füstcsövek

Megnyitottunk a monori Piac téren!
(A Bocskai úti bejáratnál)

cipőjavítás, cipőápolók, cipőfűzők, kések,
késélezés, kulcsmásolás, nadrágfelvarrás,
szoknyafelhajtás, cipzárbevarrás
Nyitva: H, K, Cs, P: 8-18; Sze: 7-17; Szo: 7-11

Nyitva:
H-P: 8–17
Szo 8–12

Monor, Petőfi S. u. 6. (a posta mellett)
Telefon: 06-29/410-768

2009. október 1.
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Monori Strázsa

A Monori Nyugdíjas Pedagógusok Kated- tek, klubunkból Pecznyik Ibolya vett részt.
ra Klubja részt vett a NYOSZ által szerve- A régiós vetélkedőn elért első helyezése
zett „Otthonunk, Európa” című több hó- után a szolnoki országos döntőn – szepnapos vetélkedőn. Az írásbeli feladatok tember 17-én – különdíjjal ismerte el kimegoldásában jeleskedett, és az orszá- emelkedő teljesítményét az öttagú zsűri.
gos döntőben, június 18-án, a régiós 3.
Gratulálunk a sikeres szereplésekhez!
helyet érte el Bartók Istvánné, dr. Dudás 	A Városi Nyugdíjas Kör szeptember
Jenő és dr. Dudás Jenőné.
19-én ünnepelte megalakulásának 15. évEgy éve minden klubnapon megoldjuk fordulóját. A kör tagjai izgalommal és a
a Magyar Katolikus Rádió „Szóról – szóval” Művelődési Ház nagytermében ragyocímű beszédművelő műsorának helyes góan megterítve várták a vendégeket.
kiejtéssel foglalkozó feladatait, az úgyne- Közöttük üdvözölhették Sinkovicz Lászvezett hangosítást. A száznál is több be- lót, a Pest Megyei Önkormányzat alelküldő között már másodszorra kaptunk nökét; Barabás Tibornét, a Tisztelet Társaoklevelet és ajándékot: magnókazettát, sága elnökét; Hanzelik Andreát, a Vigadó
könyvjutalmat.
Kft. igazgatóját; dr. Dudás Jenőt, a Nyug	A NYOSZ által szervezett versmondó díjasok Pest Megyei Szövetségének elversenyen, melyet idén a száz éve szüle- nökét; Varga Jenő, Juhász László és Szabó
tett Radnóti Miklós tiszteletére rendez- László képviselőket. A kör elnökének, Kiss

Őszirózsák a Strázsán
Június 14-én, a VII. országos nyugdíjas
tánctalálkozón, a fellépés utáni meghajláskor Fekete József, ismert monori vállalkozó odajött a színpadhoz, és szeretettel
meghívta a helyi tánccsoportot strázsahegyi pincéjébe. Megilletődve és köszönettel vettük a kedvességét. A táncosok
– a sikeres fellépésen túl – a szokatlan
meghívás miatt is vidáman jöttek le a
színpadról. Attól féltem, hogy valamelyik
leesik a feljárón. Nagy volt az öröm a mulatási lehetőség okán, főleg a pestiek között, mert ők még nem is jártak a Strázsahegyen. Egyébként a táncosok korukat
meghazudtolva szeretnek mulatni. Ezt
főleg a vendégszerepléseken bizonyítják:
a műsor befejezése után – ha táncra kerül a sor – szinte mindig a monoriak adják meg az alaphangot, ők viszik a többieket a táncba.
	Szeptember 10-én tettünk eleget a
meghívásnak. Fekete József kedves nejével, Jutka asszonnyal már várt bennünket.
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Nyitva:
H-P: 6-18,
Szo: 6-14,
V: 8-12
2200 Monor,
Páskom u. 29.
Tel.: 29-410-538,
30-9920-273

2009. október 1.

Nyugdíjas tánctalálkozó

Először a jó helyen fekvő, a Monorra szép
kilátásnak kedvező pince teraszán ültünk
le, s ott fogyasztottuk a többféle aperitifet és a finom pogácsát. Ezután nyitották
ki – mint ahogy az egyik táncosunk mondta – az étterem ajtaját. Valóban, mint egy
komoly étteremben: hollóházi porcelánnal, ízlésesen terített asztal várt minket.
Többen megállapítottuk, hogy a szalvéták mintája egyezik a tányéron lévővel.
Helyfoglalás után máris kaptuk a finom
vacsorát, a rántott csirkét; a csirkemelleket külön sörtésztában sütötték. A többféle savanyúság és köret társaságában
úgy jóllaktunk, hogy alig bírtunk szuszogni. S még jött a desszert, a kemencében
sütött finom rétes! Annak semmiképpen
nem bírtunk ellenállni.
Biztos vagyok benne, hogy ilyen vacsora után csak hosszabb idő elteltével
tudott volna a társaság táncra perdülni.
Ezért kiültünk a teraszra, és borozgatás
közben késő estig nótáztunk. Nagyon jól
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Katedra klub

FELNŐTTKÉPZÉS!

Közösség

„Nyugdíjas” hírek

Miklósnénak megnyitó és üdvözlő szavai
után Sinkovicz László köszöntötte a tinédzser korba lépő klubot és annak tagjait,
kívánva nekik – többek között – hosszú és
tartalmas klubéletet, erőt, egészséget. A
jelenlévőket ezután a Hungária Kulturális
Csoport szórakoztatta magyar nótákkal
és operettrészletekkel. Méretes tálakban
érkezett a vacsora, melynek előzőleg jóféle itókákkal ágyaztak meg. A hangulatos harmonikaszó mellett csúszott a pörkölt, ízlett a bor. A hatalmas torta, mely
a klubvezetőt köszöntötte tűzijátékkal,
koronája volt az estnek. A klubtagok sütemény-kavalkádja minden dicséretet
megérdemelt, mert ez is hozzájárult a
késő estig tartó jó hangulathoz.
	Kívánjuk, hogy a kör továbbra is ilyen
összetartó és lelkes életet éljen. A születésnapi évfordulóhoz pedig örömmel
gratulálunk!
Dr. Dudás Jenőné, a katedra klub elnöke

Bárosan szép az élet
A Straub Dezső által jegyzett „Bárosan szép az élet” helyi csoportja október 7-én és 21-én, szerdán délután
3 órakor, azaz kéthetenként tartja zenés összejövetelét. Helyszín: az MSE
étterme. (Ha változás történne, a vendéglő ajtaján jelezni fogjuk.) A zongoránál Ligeti Éva bárzongorista. Jöjjön el! Mindössze 500 Ft-ért 3 órán át
mulathat, s felidézheti régi kedvenc
dalait. Hallgassa meg őket újra! Sőt,
ha kedve támad, énekelhet, táncra
is perdülhet, vagy zongorakísérettel
szólót énekelhet.
	Ne mulassza el! Legalább egyszer
nézze meg, hogyan szórakoznak a
csoport régebbi tagjai!
éreztük magunkat, s igazán kellemes hangulatban távoztunk. Köszönjük a szívélyes
vendéglátást!
Dr. Dudás Jenő

2009. októberben Monoron

Az OKTATÓBÁZIS Kft. (Eng. sz: 13-0285-05)
OKJ-s tanfolyamokat szervez az alábbi szakmákban:

• Kereskedő, boltvezető
• Élelmiszer- és vegyiáru-eladó
• Ruházati eladó
• Zöldség- gyümölcseladó
• Műszakicikk-eladó
• Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő
• Ruházati kereskedő.
Részletfizetési kedvezmény!

Információ, jelentkezés: Tel: 06-30-2440-646, 06-20-9772-483

Csak így tovább?

Polgárőrök jelentik

Érdekes események színteréül szolgált városunk a közelmúltban. Eddig
is voltak sejtéseink, amelyek a hazai büntetőjog alapjait kérdőjelezték
meg bennünk, de az embernek egyre gyakoribbak az effajta érzései.
Ilyenkor jó, ha tudjuk: nem a jogszabályi háttér a felelős a közbiztonság mai állásáért. A
legjobb törvény se ér semmit, ha nem tartják
be. De az is elég, ha nem megfelelően alkalmazzák, avagy ügyesen hazudik az elkövető.
Amíg bizonyíték nincs, sajnos nem lehet senkit elítélni – még morálisan sem. A gyanú viszont lehet megalapozott… S most nézzük a
polgárőrség legutóbbi eseményeit!
	Április 4-én a lázadó kamasz archetípusa
okozott fejtörést a polgárőröknek. Az egykori felszabadulási ünnepnap éjjelén, azaz inkább másnap, hajnali egykor egy ifjú állampolgár kerékpárral és egy paradicsomkaróval
várakozott a vasútállomáson. Eddig nincs
ebben semmi meglepő, sokan várakozunk
vonatra azon a helyen. Igaz, nem hajnali egykor, és nem karóval felszerelve. Így kicsit már
gyanúsabb az ügy. De igazán akkor lett gyanús, amikor a srác negyed kettőkor pánikszerű távozásra fogta, észlelvén, hogy észlelték. A Petőfi utcán sikerült utolérni, és annak
rendje-módja szerint feltartóztatták a rendőrök kiérkezéséig, akiket már menet közben
riasztottak. A rendőrök a helyzetet értékelve
úgy döntöttek, hogy a legegyszerűbb, ha az
ifjú hazatér szerettei körébe, polgárőrkíséret
mellett. Lázadó kamaszunk azonban nem
volt hajlandó hazamenni. A szóváltásra kijött a ház elé az aggódó anya, akinek fia már
azt akarta előadni, hogy a polgárőrök bántalmazták. Természetesen ilyesmi nem történt, de mivel az ügynek folytatása nem lett,
valószínűleg nem az első füllentés volt ez a
fiú életében, akinek az alakítását édesanyja
is helyi értékén kezelhette.
Május 31-én a rendőrség egy öngyilkosságra készülő személy keresése miatt kérte a
polgárőrök segítségét, akit a Strázsán kellett
volna fellelni. Éjjel, negyed 12-kor a polgárőrök rákérdeztek, mi a helyzet. A rendőrök
ekkor tudatták, hogy megkerült a személy, és
elnézést kértek, hogy elfelejtettek róla szólni.

	Július 14-én felbolydultak a kedélyek polgárőrkörökben. Éjfélkor, a kilátó felé vezető
úton egy 17 év körüli fiút észleltek a szolgálatosok. A fiú gyanús csomagokat cipelt, az
ilyesmi pedig abszolút nem szokványos. Míg
a rendőrök is megérkeztek, a polgárőrök –
törvény adta joguknál és kötelességüknél
fogva – helyben marasztalták az éjjeli hordárt. Az igazoltatás és a pakkok átvizsgálása
során előkerült egy erővágó, egy feszítéshez
használt lakatpánt, továbbá márkás italok,
műkincsek és egy pókerkészlet. A dolgok értéke – nem számítva az eszközként számba
jöhető tárgyakat – bőven meghaladta a Btk.ban meghatározott 20 ezer forintos értékhatárt, vagyis: amennyiben valóban lopásból
származtak a javak, az már a bűncselekményi tartományba tartozik. A helyszínen lévő
rendőrök számára is egyértelműnek tűnt a
helyzet, főleg, miután pár száz méterre onnét egy kivágott és szétfeszített drótkerítést
találtak. Az elkövető talán már látta maga
előtt a rácsokat, ám hirtelen hihetetlen szerencséje lett! Épp csak tettenérésre nem került sor, ám az ügyeletes tiszt komolyan kívánta venni az ártatlanság vélelmét, így a
fiatalkorú cipekedő szabadon távozhatott, s
még a csomagot is magával vihette. Képzelhetjük, hogy fellélegzett! Öröme nem tarthatott azonban sokáig, mert másnapra befutott a feljelentés az ügyben. Innentől a
gyanú már több volt megalapozottnál, a tettesre tehát letartóztatás várt. Mivel azt hihette, megúszta az ügyet, el sem rejtőzött, így
könnyen kattanhatott a bilincs a kezén.
Ezen az eseten lehet tűnődni a kifejlet ellenére is. Mert mi lett volna, ha az elkövető
szerzeményestül eltűnik szem elől? Sokan
nem érthetik – mi sem –, hogy miért nem
volt elég a megalapozott gyanú legalább
a zsákmány és a szerszámok lefoglalásához? Hiszen, ha valaki éjfélkor, félre eső helyen ilyesmiket cipel, akkor annak egy a tíz-

Nyílászárók gyártása Monoron
Portalu Kft.

milliárdhoz az esélye, hogy egyenes úton jár.
Mivel pedig Földünk lakossága sem éri el ezt
a számot… Íme a példa: ugyanazt a jogszabályt lehet értelmezni szigorúan és kevésbé
szigorúan. Akár képtelenül megengedően is.
Még ha a jogalkotói szándék nem is ez volt.
Ugyanezen az estén egy kerékpárutat jelölő KRESZ-táblát is kezelésbe vettek a polgárőrök. A tábla ugyanis az árokban feküdt.
Nem kizárt, hogy a színesfém-redisztribúciós
managerek (fémtolvajok) ténykedését sikerült megzavarni.
	Július 23-án újra öngyilkosságra készülő személyt kellett keresni. Megtalálni most
sem sikerült, végül maga a célszemély értesítette az érdekelteket, hogy meggondolta
magát, tárgytalan a keresés.
	Július 25-én kukoricalopás miatt érkezett lakossági bejelentés. Ezt nem sikerült
felderíteni. Este tíztől rendőrökkel adtak közös szolgálatot a polgárőrök, melynek során a Démászt értesíteni kellett a közvilágítás hiánya miatt. Az ilyen sötét helyzet kész
betörőparadicsom…
	Július 31-én a vasútállomást fokozottan
ellenőrizték. Mégsem itt történt gyanús –
azaz több, mint gyanús – esemény, hanem
a Deák Ferenc utcán. Egy sötét alak ácsorgott ott, kerékpárral. A polgárőrautó közeledésére ráébredt, hogy voltaképp neki nincs
ott mire várnia, tehát gyorsan átvágtatott a
Bajcsy-Zsilinszky utcára. Ám a két temető között a polgárőrkocsi utolérte. Az üdvözlést
sem várta meg a delikvens, inkább leugrott
a kétkerekűről, majd ezzel a lendülettel átvetette magát a katolikus temető kerítésén. A
kerékpárt hátrahagyta minden egyéb ingósággal, ami nála volt. Ezeket a rendőrség vette át megőrzésre.
	Kora tavasszal írtunk a gazdátlanul kóborló kerékpárokról. Azt hittük, e kísérteties jelenség nem esik meg többé. Augusztus 2-án
azonban a bolygó drótszamarak újabb példánya került elő. Mivel ez a harmadik idei eset,
lassan rutinná válik a rendőrségnél való bejelentése. Emellett talán alig érdemes említésre
ugyanerről az éjjelről egy monorierdői lakos
hazaszállítása rendőri kérésre, vagy a gombai
CBA-üzlet betöréséhez való kivonulás.
Gulyás Alexandra – Bársony Atilla

Közvetlenül a gyártótól

Monoron,

Alumínium és műanyag nyílászárók,
üvegfalak, télikertek, garázskapuk
gyártása, szerelése helyszíni
felméréssel, rövid határidővel.

új társasházi
lakások
eladók,

Ingyenes felmérés
és árajánlat készítés.

Közösség

Monori Strázsa

lakó és pihenő övezetben

zárt
parkolóval.

Beépítés 50% kedvezménnyel!

Ajándék fix szúnyoghálók.
Péteri úti major • www.portalu.hu • Nyitva: H-P: 7-17
Tel.: 06-30-544-3817, Tel./fax: (műhely) 06-29-412-871

Tel: 06-30/
548-5462
2009. október 1.

21

Monori Strázsa

A nyár végén sem unatkoztak

Sajnos – vagy inkább szerencsére? – szeptemberben is sokszor kattant a bilincs Monoron

tézte sorsának alakulását, de mikor indulni
készült, tapasztalnia kellett, hogy aznapi
tervei másképp alakultak. Néhány dolog,
amit a szatyorral együtt elvittek: tárca, táska, dzseki, mobiltelefon, elemlámpa, iratok, bérlet. Mindösszesen nagyjából 50
ezer forintnyi a lopási kár. Nincs mit hozzá
fűzni, csupán egy másik, kísértetiesen hasonló esetet. Ugyanezen a szép, nyárvégi
napon, a város közepén, a Jókai utcában
szinte ugyanígy loptak el egy másik táskát. A kerítés mellé tették le itt is, hiszen
biztosan kényelmetlen lett volna bevinni
a házba. Nem kellett sok idő hozzá, hogy
lába keljen, és búcsút lehessen neki mondani. Az élelmes tolvaj feltehetően áldotta
a szerencséjét, amikor kikotorta a táskából
a benne lévő iratokat, kulcsokat, mobiltelefont meg a többi apróságot, köztük jó
néhány tankönyvvel. Persze, ezeket enyves keze két ujjával fogva dobta ki a mázlista, hiszen ő a megmondhatója, hogy az
élethez nem tanulni kell, hanem jókor lenni jó helyen.

Tologatunk, tologatunk?

Adakozunk

Fantommaflás

Azt mondják, hazánkban a fiatalok közt
kezdi elveszteni presztízsét a sportolás.
Nem az a vagány gyerek, aki első helyen
végez egy versenyen, hanem aki jobban
belövi vagy leissza magát, több pénzt tud
leakasztani az ősökről, és hangosabban
tudja üvöltetni a rapet apuka lízingelt autójában. Persze, van, aki nem osztja ezt a
véleményt, és bizonyítékokat keres ennek
igazolására. Ilyen igazolás lehetett az az
eset is, amikor augusztus közepén, éjjel fél
kettő felé a monori járőr egy autót toló ifjúkorú párosra lett figyelmes. Az éjszakai
csendben csak a lihegés, a nyögés és a kerekek surrogása hallatszott, és mikor a szuszogó sportolók edzésének körülményeit
kezdték firtatni, nem nagyon érkezett érdemi válasz. A kocsit ugyanis a tulajdonosa már javában kereste. A jobb oldali
ajtózárat megberhelték, de ezen kívül nagyobb műszaki munkára már nem voltak
alkalmasak, ezért próbálták megdönteni a
százméteres kocsitolás aktuális rekordját.

Válságtól sújtott, káoszverte országunk
lakóit egyre inkább megviselik az anyagi megszorítások, a hírekből ömlő korrupciós ügyek, a brutális támadások, a cigányok ellen és cigányok által elkövetett
bűncselekmények folytán kialakult politikai cirkusz. Tudjuk, hogy vannak szegények és gazdagok, és vannak még szegényebbek és még gazdagabbak. Azokra,
akik viszont úgy adják át értékeiket a tolvajoknak, hogy szinte tálcán kínálják fel,
azokra a felelőtlen jelző a legenyhébb. A
szemfüles lopási szakemberek igen nagy
számban járják Monor utcáit, és higgyék el,
nem hagynak ki egyetlen alkalmat, hogy
kárt okozzanak. Ha pedig olyan esetekkel találkoznak, ahol a sértett egyszerűen
az utcán hagyja a holmijait, szinte sírva fakadnak a gyönyörűségtől. A Kisfaludy utca
majdnem a város szélén van, szép hosszú,
tiszta és csendes, talán ezért gondolta egy
férfi, hogy biztonságos is. Biciklijét és rajta
egy szatyrot kint hagyván egy ház előtt in-

Égből az áldás szokott jönni, rosszabb
esetben egy meteoritdarab vagy infarktuson átesett idősebb madár, de maflás
nem. Monor mégis a kivételek városa, itt
egy csomó dolog kivételes, mint a gyevi
bíró, fel se merem sorolni. Itt, hölgyeim
és uraim, a maflás is jöhet az égből. Történt ugyanis, hogy egy helyi honpolgár
nem restellt szeptember 17-én, csütörtökön már kora reggel, azaz úgy hét óra tájban felkerekedni, hogy a kocsma felé vegye az irányt. Nem firtatjuk, miért nem a
munkahelye felé indult, lehet, hogy pont
útba esett. Tény, hogy néhány perc múlva az utcasarokról már a mentőnek kellett
elvinni, mivel állítása szerint a kocsmánál ismeretlenek megverték. A sérülések adottak voltak, indult is a forró nyom
egyenesen a jelzett kocsmához, ahol
több, korán kelő monori polgár tágra nyílt
szemmel csóválta a fejét a hallottakon. Bizonygatták, hogy senki nem látott, hallott
semmit, a sértettet még csak nem is lát-

Fotó: Shutterstock

Kékhírek

Zsaruk

Autós- Motoros- Iskola Kft.
tanfolyam indul:

október 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
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2200 Monor, Kossuth L. u. 88/a
Levélcím: 2200 Monor-2. Pf. 8
E-mail: geminitv@monornet.hu,
Telefonszámok: 06-29/413-511,
06-20/936-2543, 06-20/984-4447
Adások a upc képújság csatornáján:
szombat 17 óra • hétfő 15 óra • péntek 21.30
Reklám- és referenciafilmek
készítése az Ön igényei szerint.
A GEMINI TELEVÍZIÓ
az ÖN médiakapcsolata!
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pán reméljük, hogy az ehhez alapot adó
indokot nem az életből, hanem lapunk
hasábjaiból merítette. Sajnos, a gyanakvás nem volt alaptalan, mert a kettős 55
ezer forintnyi illatszert pakolt össze, melyet nem tudtak volna kifizetni az államtól kapott segélyből, ezért úgy gondolták, elviszik csak úgy alanyi jogon. Igen,
ez sokszor így is történik hazánkban, de
most a rendőrök is bekapGyorsan, gyorsan
csolódtak a játékba, így rö„Ha minden tolvidesen bilincs kattant a
Korunk a sebességről szól,
vaj
ügyét ilyen hakarcsú női csuklókon, majd
csak kapkodjuk a fejünket
az egyre-másra megdönmar el lehetne ren- felpörögtek az események.
Mivel nem volt hosszadaltött rekordoktól. Internet,
dezni, talán lenne
mas bizonyítási eljárás, és
repülőgép, autó, atlétika,
visszatartó ereje a
más dolog se lassította a
mind olyan hely, ahol refolyamatot, így hamarosan
kordokat lehet levadásztörvénynek.”
bíróság előtt kellett megni. A másik oldalon viszont
magyarázni a megmagyaott a bürokrácia, melyet
néha lehetne „birokráciának” is nevezni, rázhatatlant. A fiatalabb tolvaj már nem
ha azt a hosszadalmas küzdelmet nézzük először diktálta be adatait a bíróságon,
a paragrafusokkal, mely néha hónapok- neki volt néhány előzőekből fent maradt
ra, évekre lefoglalja türelmünk maradé- felfüggesztett büntetése, így a mostakát. Ritka, de jóleső érzés, ha az amúgy ni hét hónap végrehajtandó szabadságisten malmaként csikorgó bírósági gé- vesztést csak azok leülése után kezdi az
pezet néha meglódul, és alkalmazni tud- állam felé törleszteni. Az idősebb tolvajt
ja a bíróság elé állítás jogi intézményét. próbaidőre ítélték, tehát esélyt kapott
Történt ugyanis, hogy egy helyi üzlet- arra, hogy lelkéből kiiktassa az ellenérbe betért két hölgy, akik a szoros roko- ték nélküli szerzés utáni csábító vágyat.
ni kapcsolaton kívül társtettesi viszony- Ha minden tolvaj ügyét ilyen hamar el leban is álltak egymással. Az eladó nem hetne rendezni, talán lenne visszatartó
volt rasszista, csak gyanakvó, de azt csu- ereje a törvénynek.

És még…
Adatgyűjtés közben számtalan lopás, családi veszekedés, verekedés és más események kerültek még elő, elvész a türelem,
fogynak a gátlások, s balesetek is megestek szép számmal. A legtragikusabb baleset az, amelyet minimális odafigyeléssel el lehet kerülni, és még csak nem is a
reflexeken múlik. Számtalan hasonló történt már környékünkön is, csupán más kárán kellene okulni. A szüret utáni időszak
minden évben áldozatot szed, hiszen a
forrásban lévő musttal teli pincékbe életveszélyes lemenni, mivel az oxigén elfogy,
helyette mérgező gázok szabadulnak fel.
Szeptember 24-én a Forrásszőlő tanyához
kellett kivonulni a rendőröknek és a mentőknek, de utóbbiaknak már hiába. A szerencsétlenül járt férfinak, akit a pincegádorból hoztak fel, már késő volt az orvosi
segítség.
Ha pedig a pincéknél járunk, muszáj
megjegyezni, hogy továbbra is elsőrendű célpontjai városunk munka nélkül
gyarapodni szándékozó polgárainak. Reméljük, hogy a frissen megalakult Strázsahegyi Polgárőr Egyesület jó néhány
pincefeltörést meg tud majd akadályozni, de az biztos, hogy a tulajdonosok közül soknak kél majd káromkodni kedve
ebben az évben is.
Sipos Tamás

Kékhírek

ták aznap. No de valaki mégiscsak elverte a bejelentőt, ezen nem lehet vitatkozni,
bár talán a szlovák ügyész itt is megállapítaná az önkezűséget, mint Malina Hedvignél. Lényeg, hogy a pofonnak csak gazdája van, osztogatója nincs, tehát marad
egyelőre az egyetlen lehetőség, mégpedig az, hogy az égből jött.

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

25 év garancia minden sírkőre!
Telefon: 06-20/230-2937, 06-20/254-8250
Internet: www.gyuricskosirko.hu
E-mail: gyuricskosirko@gyuricskosirko.hu

Minőségi,
Magyarországon
gyártott
gránit, márvány
és agglomerát
termékek.

Sírkövek,
konyhapultok,
fürdőszobai pultok
és burkolatok,
kandalló,
lépcsőburkolás.

Nyitva:
H-P: 9-18, Szo: 9-13
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Hevesi Tamás Monoron lép fel

Hevesi Tamás nevét szinte mindenki ismeri. Fülbemászó dallamok,
energikus előadásmód, első osztályú focicsapat edzői széke. Valamelyik
biztosan eszükbe jut neve hallatán. A legújabb albumának megjelenése
és az október 17-i monori fellépése előtt készítettünk vele villáminterjút.
– Már kisdiákként is zenei általános iskolába járt. Ennyire egyértelmű volt, hogy a zenei pályán köt ki?
– Igen! A szüleim úgy látták, hogy színész vagy zenész leszek. Ennek megfelelő
iskolákat is választottak nekem. Amiért utólag nagyon hálás vagyok, mert akár jogász
is lehettem volna, mint édesapám.
– Gimnáziumi évei alatt több zenekarban
és iskolában is megfordult. Ennyire nyughatatlan természet volt?
– Állandóan mozgásban, felfedezésben,
ötletekben és alkotói lázban égtem már fiatalon is! Minden nap meg akartam váltani valamivel a világot. Ennek megfelelően
az iskolai kötöttségeket nehezen viseltem.
Már akkor is utáltam a hasonló perceket,
órákat, éveket. Mindig keresem az újat!
– A zene, az atlétika és a foci is fontos szerepet töltött be életében. Mi döntött a profi zenei karrier mellett a sportolói pályával
szemben?
– A sport egy nemes, fantasztikus küz-
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kell játszani című album, rajta a címadó
dallal. Hatalmas siker volt, platinalemez
lett. Számított rá, hogy ilyen jól fogadják
első szólóalbumát?
– Nem! Nem lehet slágert írni, nem lehet biztos receptet adni a sikerhez. Mert a
siker magában nem is létezik, hanem születik, mint egy csecsemő! Nyilván sok minden közrejátszott, hogy ilyen siker lett a dal,
és valószínűleg szerencsém is volt.

delem magunkkal és az ellenfeleinkkel
szemben. A sport megtanított sok mindenre. Legfőképpen arra, hogy hogyan tudom
legyőzni önmagam. A zene viszont szá- – A magyar kortárs könnyűzene szinte minmomra a művészet, alkotás, kitárulkozás a den jelentős alakjával zenélt együtt. Közüvilág szeme előtt. Igazi lehetőség az önki- lük kire a leginkább büszke?
– Mindegyik mély hatást tett rám, de
fejezésre. Fontos volt, hogy nincsen benne
ha választanom kellene, akkor talán az ütős
sérülésveszély...
Horváth Kornélt emelném ki.
– 1987-ben megjelent a Névtelen Nulla
első nagylemeze. Honnan a szellemes el- – A hatodik szólóalbumának előkészületein lassan már túl vannak. Mikor kerül a polnevezés?
– Névtelenek voltunk, és nulla volt a tu- cokra az új lemez?
– Ígérni már nem merek, de október
dásunk…
vége reálisnak tűnik. Hat lemezem közül
– A nagylemez megjelenését követően talán állíthatom, hogy ez lett a kedvenc. A
címe „Egy új Világ…”. Remélem, sokan leszAusztráliában bukkan fel. Mi a váltás oka?
– A nagy szerelem. Ausztrália. Ekkor si- nek Monoron kíváncsiak az új album nékerült kölcsön kért pénzből, egy hátizsákkal, hány számára.
egy gitárral megéreznem az igazi szabadságot, amiről előtte csak filmekből álmod- – Több, mint húsz év a zenei pályán, ebből
hattam. Életem egyik legszebb és legkalan- tizenöt szólóelőadóként. Mit fog csinálni
Hevesi Tamás 2024-ben?
dosabb időszaka volt.
– Alkotni, zenélni, meccset nézni…

– 1994-ben megjelenik az Ezt egy életen át
Gál Zoltán

Monori Strázsa

2009. október 5. 17 óra
Vigadó folyosógaléria
Közös nevező című kiállítássorozat: dr. Patkós József kiállításának megnyitója.
2009. október 5. és 7. 15 óra
Művelődési Ház
Helytörténeti előadá-ssorozat Monor elmúlt 100 évéből. Előadók: Monorért Baráti
Kör, Monor Helytörténeti Kör Közművelődési Egyesület, Monori Gazdakör, Monori
Borút Egyesület, Református Egyház, Római Katolikus Egyház, Evangélikus Egyház.
2009. október 10. 18 óra
Vigadó, díszterem
Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművész koncertje.
2009. október 10-11. 17 óra
Művelődési Ház
A Merlot társulat egész estés bemutatkozó előadása: Az okos mama című zenés
bohózat.
2009. október 13. 17 óra
Vigadó, emeleti oktatóterem
A Gyermekláncfű egyesület előadása
Kutyaterápia a sérüléssel élő emberek számára. Előadó: dr. Topál József.
2009. október 15. 12 óra
Vigadó
Rendhagyó irodalomórák Járvás Katalinnal
és barátaival. „Kicsi országom” címmel válogatás a magyar irodalom legszebb verseiből.

Program

2009. október 22.
Művelődési Ház
15 órától töklámpás faragás, kézműves
foglalkozás és játszóház. Hozz magaddal
egy éles kést, kreativitásodat és, ha van
kedvük, szüleidet is! Készítsünk együtt
tökfejeket.
17 órától Piroska és a Farkas című gyerekelőadás, a Minimax Híradóban látott táncos gyerekelőadás bemutatója Monoron.
2009. október 29.
Vigadó, emeleti oktatóterem
Gyermekláncfű egyesület előadása
Integrált nevelés lehetőségei bölcsödében, óvodában, iskolában – előadó: Dr.
Bakonyi Anna főiskolai tanár
2009. november 2. 17 óra
Vigadó, folyosógaléria
Közös nevező című kiállítássorozat: kiállítás Jandó Tibor műveiből.
2009. november 14. 18 óra
Vigadó, díszterem
A Csík zenekar koncertje. A méltán népszerű, Fonogram Díjas Csík zenekar ismét
a monori Vigadóban. A két évvel ezelőtti nagy sikerű koncert után, a tavaly bemutatott „Ez a vonat, ha elindult, hadd menjen…” című aranylemez dalaival.

2009. október 16. 18 óra
Művelődési Ház
Zenés kabaré a Miskolci Nemzeti Színház
művészeivel.

Idén is várunk minden kedves érdeklődőt csoportjainkba:
A Zichy Mihály rajziskola (péntek-szombat), a Merlot színjátszó társulat (csütörtök
19-21 óra), a dalkör (csütörtök 15-17 óra), a
Baba-Mama klub (kedd 10-12 óra), a Napraforgócska gyermeknéptánc (csütörtök
16-18) csoportok vezetői és tagjai várják az
új érdeklődőket is.

2009. október 17. 18 óra
Vigadó, díszterem
Hevesi Tamás önálló estje. A legjobb dalok
a zenész 15 éves pályafutásából és a készülő lemezről.

Információ, jegyrendelés:
Személyesen a Monor, Kossuth L. u. 65-67.
címen, telefonon a 06-29/413-212-es számon, vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail
címen. Honlap: www.vigadokft.hu

Magócsi Ruhatisztító

Itt az ősz!

Tisztíttassa ki kabátjait,
tolldzsekijeit és egyéb téli ruháit!

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Gyapjúágynemű-tisztítás
Háztól házig szőnyegtisztítás,
ingyenes szállítással

Társastánc-tanfolyam
Monoron a Művelődési Házban társastánc-tanfolyam indul kezdő és haladó
szinten, felnőttek és gyerekek részére.
Beiratkozás és megbeszélés október
7-én 17 órakor a Vigadó épületében.
Tánctanár: Molnár László (06-30-8502628). Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

Kultúra

A vigadó októberi ajánlata

Nagyi könyvtári napok
A monori Városi Könyvtár is csatlakozott ahhoz az országos programhoz, amelyben az 50 év felettiek figyelmét hívják fel arra, hogy a könyvtárak
milyen lehetőséget kínálnak az olvasásra, tájékozódásra, közös együttlétre, hogyan őrizhető meg az aktív élet.
A program keretében, október 5-től
11-ig, az idősek kérésére a könyveket
házhoz szállítják, a mozgáskorlátozott
olvasókat elviszik a könyvtárba, majd
haza, a nyugdíjasok számára ingyenesen biztosítanak internetezési lehetőséget. Továbbá közös olvasásra hívják az időseket a parkba. A program
lezárásaként pedig meghallgathatják
Szvetelszky Zsuzsanna előadását október 9-én 17 órakor „A pletyka és az
internet – hasonlóságok és különbségek a kommunikáció ősi és modern
formája között” címmel.

KÖLCSÖNZŐ MONOR
Deák Ferenc u. 29. Tel: 06/30-9353540
VÉSŐ-, FÚRÓGÉPEK • BONTÓKALAPÁCSOK
LAPVIBRÁTOROK • MOTOROS KASZÁK
IPARI HŐLÉGFÚVÓK • IPARI PÁRAELSZÍVÓK • IPARI PORSZÍVÓK
KÁRPITTISZTÍTÓK • ÉS MÁS GÉPEK
Minden kölcsönzésről képfelvétel készül!

Mystique stone web: www.granitsirko.hu
investMent group Telefon.: 30/431-5858

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

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

Közös nevező

Örökös vita művészi berkekben, hogy vajon miképpen ítélhető meg,
értékelhető-e egyáltalán egy híres festmény hű másolata. Ez a művészetetikai
vita általában az eredeti mű alkotójának szempontjait helyezi előtérbe,
most azonban nézzük a kérdést a másolatot készítő festő szemszögéből!
A másoló festő tevékenysége vajon az ötletszegénységének vagy inkább tehetségének a megmutatkozása? Dr. Patkós József mostanában leginkább a szecesszió
nagymesterének, Alfons Muchanak nőalakjait másolja szívesen, de otthonának
falán saját maga által festett Picasso és Dürer-kép is díszeleg. Művei a megtévesztésig hasonlítanak az eredetire.
– Ön szerint mi különbözteti meg a festőt
a festőművésztől?
– Az életmű. A művész képes arra,
hogy megalkosson egy csakis rá jellemző,
mással össze nem téveszthető életművet.
Annak ellenére, hogy a festményeim iránt
kezdettől fogva mutatkozott fizetőképes
kereslet, én ettől még soha nem gondoltam magamról azt, hogy festőművész vagyok. Megszállottságom, szorgalmam révén eljutottam odáig, hogy meg tudok
festeni dolgokat. De ettől én még nem
vagyok festőművész. Azonban úgy gondolom, hogyha az elkövetkező másfél-két
évtizedben megmarad az alkotó kedvem,
még rám vár az a feladat, hogy megalkossam ezt az életművet. Megígérni természetesen nem tudom, de nem is zárom ki
ennek a lehetőségét. Aki megvásárolja tőlem a képemet, és az illető úgy gondolja, hogy az festőművésztől származik, én
nem vitatom, sőt örülök. De véleményem
szerint: amikor egy alkotómunkát végző
ember eljut addig a gondolatig, hogy amit
csinál, az úgy jó, ahogy van, abban a pillanatban megreked a fejlődésben. Én nem
engedem meg magamnak ezt a luxust.
– Mit talál meg a közönség a képeiben?
– Azt gondolom, azt találja meg, amit
én tudatosan felvállaltan a céljaim csúcsán

szerepeltetek, mégpedig azt, hogy a festmény elsősorban legyen érzékileg szép.
Legyen jó ránézni. Nem minden képzőművész tekinti ezt legfőbb célnak. Az esztétikai szép természetesen nem esik mindig egybe az érzéki széppel, gondoljunk
csak arra, hogy a történelem szörnyűségeit ábrázoló kép is lehet szép. Az, hogy én
mit tartok esztétikusnak, nyilván megtörik
az én személyiségem, ízlésvilágom szűrőjén. Én magam például rendre meleg szí- se alkalmával az otthonomban járt két
nekkel dolgozom. Persze nem kizárólag a képzőművészeti egyetemi professzor. Ők
színek harmóniáján múlik egy műtárgy ér- azt mondták: minden adott ahhoz, hogy
téke, de filozófiám szerint az alkotó felelős nagy művész legyek, nyugodtan fessem
azért, hogy ne egy évszázaddal a közízlés a saját képeimet, a magam ötleteit. Ha
előtt haladjon meg nem értetlenül, hanem majd nyugdíjba megyek, és időt, alkotóakkor, ott, a saját korában is hasson. Nem kedvet, egészséget ad a gondviselés, lelegyetlen és kizárólagos kritériuma a műal- ki értelemben spanolt állapotba kerülök,
kotásnak, hogy jó legyen ránézni, de az én bízom benne, hogy hamarosan jönnek
felfogásom szerint fontos, hogy egy lakás- majd a saját ötletek. Mert annál, hogy az
ban érvényesüljön a kép dekoratív funkci- ember a munkája mellett csak úgy hobbiója. Pejoratív értelemben szokták használ- ból ecsetkedik, van ideálisabb miliője is a
ni azt a kategóriát, hogy azok a festők, akik festésnek.
nem rendelkeznek igazán nagy tehetséggel, ők az ún. bútorfestők. Ha viszont ezt – A közönség egy része számára visszatetjó ízléssel és tisztességgel csinálják, akkor sző az, hogy nem eredeti ötleteket visz váezek között a bútorképek között is tud na- szonra, hanem a nagyokat másolja. A másolás szónak önmagának is kissé negatív
gyon sok jó festmény születni.
csengése van. Ez nem szokta elkeseríteni?
– Én nem átallok hosszú órákat azon
– Ki vagy mi dönti el azt, hogy ki a nagy
töprengeni, hogy belehangolódjak az
festőművész, és ki marad bútorfestő?
– Egyik oldalon a tehetség, másik oldalon adott festő gondolkodásmódjába. Szóa néző és az utókor. Lehetséges, hogy va- rakoztat, ha másolok, és ma már egyáltalakiről csupán halála után derül ki, hogy lán nem zavar, hogy ki mit gondol erről. A
nem is olyan nagy festő, mint ahogy azt művészet más vállfajaiban ennek megítééletében hitték róla. Ám számtalan példa lése kevésbé problémás. Gondoljunk csak
van az ellenkező esetre is, vagyis, hogy ha- a zene világára, ahol egyáltalán nem vis�lála után hosszabb-rövidebb idővel kezdi szatetsző dolog, ha a nagy világslágereket
felértékelni az utókor. Rájön mekkora gé- a legkülönfélébb feldolgozásokban adják
niusz volt az illető, míg saját korában nem elő. Én tudom jól, hogy nem vagyok egy
ismerték fel. Egyszer egy képem zsűrizé- teremtő kreatív lángész, de amennyire te-
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Benzinkút és autómosó
Monoron, Gomba felé,
az Ilzer Sörgyári Söröző mellett
Autópálya matrica kapható
Online telefonkártya feltöltés
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A legmodernebb
cseppmentes kézi
autómosó fordított
ozmózisos eljárással
SCIENNET
rendszer működik,
SCIENNET
utalványt elfogadunk

Monori Strázsa
Kedves Nagymamák, Nagypapák!
Önök is többször hívják unokáikat segíteni, ha valamit meg szeretnének nézni az
interneten? Bosszankodnak, hogy nem
tudják, mit is jelent a „www” és „.hu”?
Szeretnének külföldön lévő hozzátartozóikkal, más településen élő barátaikkal gyorsan, ingyen levelet váltani, képet
küldeni, esetleg beszélgetni? Szeretnének önállóan vásárolni a netről? Fogadni
különböző sportversenyekre, új receptet
letölteni, vagy csak információkat, pletykákat olvasni, esetleg hivatalos ügyeiket,
sorban állás nélkül, otthonról intézni?
	Akkor jöjjenek el hozzánk, a teljesen
kezdő, kizárólag nyugdíjasok számára
szervezett internet-használatot és levezést okító képzésünkre!
	Kezdő tanfolyam: 5x2 óra, ami igény
szerint folytatható. A tanfolyam díja:
500 Ft/óra, melyet a jelentkezéskor vagy
legkésőbb az első foglalkozáson kell befizetni. A foglalkozások időpontja: október 27-én és 28-án, valamint november
6-án, 13-án és 20-án 17-től 19 óráig.
Helyszín: a Vigadó korszerű I. emeleti
számítógépes oktatóterme (Monor, Kossuth L. u. 65–67.).
	Jelentkezni a helyszínen, vagy
a 06-29-413-212 telefonszámon lehet.

Kultúra

hetségem és lehetőségem engedte, meg- kéletesen nem lehet élni, dolgozni, ábrátanultam festeni, ami azért nem lebecsü- zolni. Fiatalkoromban egyszer Gyémánt
lendő, mert hát… tessék utánam csinálni. László világhírű kortárs festővel beszélNem csak Alfons Muha vagy Pablo Picas- gettem, aki azt mondta, hogy ő csupán
so képeket festek, de megcsináltam pél- akkor hagyta abba a nagy elődök képeidául Albrecht Dürer világhírű tanulmány- nek másolását, amikor már világosan látta,
rajzát a nyúlról, melyről a képzőművészeti hogy milyen hibák vannak az eredeti kéegyetem tanárai azt mondták, hogy nem peken.
lehet jobban megrajzolni. Van, akinek nagyon sok jó ötlete van, de nem tudja jól – Soha nem kísértette meg a gondolat,
megfesteni. Nekem kevesebb az ötletem, hogy a nagy életműért cserében feladja
de azért vannak saját témáim is. Megfes- eredeti hivatását?
tettem például az auschwitzi haláltábort,
– Amikor elkezdtem festeni, főként a
de portrékat is készítettem többek között lepusztuló magyar tanyavilágot ábrázola lányomról, és vászonra vittam. Abban az időben vatem Szt. László hermáját. Enlahogy divatja volt ennek
gem még így, ötvenen túl is
a
témának, és sokan vásá„Én természetesmotivál és érdekel az, hogy
rolták a képeimet. De aminek tatom, hogy
mások hogyan festenek. A
kor a legjobban mentek a
nagy elődök ugyanúgy feldolgok, akkor sem mertem
tökéletesen nem
csigáznak, mint a kortársak.
megtenni azt, hogy feladlehet élni, dolgozÚgy érzem, nem esik le a
jam a pedagógusi pályát. Én
ni, ábrázolni.”
karikagyűrű az ujjamról, ha
hobbifestőnek tartom maegy számomra érdekes fesgam. Gyömrőn és környétőt másolok, mert ezekből
kén sokan vannak, akik tuda stúdiumokból látásmódot, életszemlé- ják, hogy él itt egy hobbifestő, és vannak
letet lehet tanulni. Sok pályatársam volt, családok, akiknek a tulajdonában 8-10 kéakik megítélésem szerint nagyobb tehet- pem van. Párizsba is vittek a festményeséggel indultak, mint én, de mégsem vit- imből, pedig ott jelenleg 3000-nél is több
ték semmire, mert lesírt róluk az a szemlé- festőt tartanak számon. Mindennek ellelet, hogy a néző azt kapja, amit ő ad, akár nére én hittel teszem a dolgomat, mert
tetszik neki, akár nem. Őt ne kritizálja sen- úgy gondolom, jó az, hogy festek.
ki. Én természetesnek tartom, hogy töNagy Renáta

SzámítógépeS oktatóterem kiadó!
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Monoron, a Vigadó Kulturális és Civil Központ,
Kossuth L. u. 65-67. szám alatti épületének
I. emeletén.

R

Cím: 2200 Monor, Móricz Zsigmond utca 4.
Telefon: 30/618 6666

14 korszerű számítógéppel felszerelt
(minden gépen internet hozzáféréssel)

HiTelÜgyinTéZés a válság
idején is válToZaTlan
felTéTelekkel!

légkondicionált oktatóterem
számítástechnika, informatika
tanfolyamok szervezésére kiadó!

végrehajtások kiváltása
teljes körű gépjármű finanszírozás

Cégeknek különböző speciális programok,
internet és levelezőrendszer oktatására is
alkalmas.

hitelkiváltás,
saját tehermentes autóra is,
maradványértékes konstrukciók,
flottakedvezmények autóbeszerzéssel

szabad felhasználású, építési- és
felújítási hitelek,
vásárlás 0% önerővel,
személyi kölcsönök minimális
feltételekkel
adósságrendezés

Információ: 2200 Monor, Kossuth u. 65-67. I. em.
tel.: 29/413-212 • e-mail: vigado@vigadokft.hu

vásároljon igazi szakértőknél!

ahol a minőség számít!
Közeleg az ősz!
Kínálatunkból:

Ezüst kolloid • Grapefruit
csepp • Echinacea csepp
Multivitaminok • C vitaminok

Jövedelemigazolás nélkül is!
ingatlanforgalmazás
generálkivitelezés
Gyors ügyintézés, több bank hitele
nálunk egy helyen.

Mindezeket
a termékeket
megvásárolhatja

Natura bolt

Széles választékkal, hasznos
tanácsokkal segítjük, hogy
egészségesen táplálkozzon.

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

Monor, Piac tér
Tel.: 06-20-424-3071

Lehetséges
– méregtelenítve – fogyni!

Ahol az egészség
polcairól válogathat!

Dohányzásról leszoktató program
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Kihasználták a hibákat
NB II: 1. forduló. Gödöllő Fortuna U21–
Monor SE 5-2 (2-1)
Szőke Tamás góljával a Monor SE szerezte meg a vezetést, amelyet 6 m-es büntetőrúgásból egyenlített ki az ellenfél. Sajnos, már a 10. percben összegyűjtötte
csapatunk az 5. halmozott szabálytalanságot, ezért az ellenfél 10 m-es büntetőrúgást hajthatott végre, amelyet kapusunk
sikerrel hárított. A 12. percben egy eladott

labdából az ellenfél jutott vezetéshez. A
2. játékrész elején ismét egy eladott labdából kaptunk gólt. A 4. percben egy remek akció után Simon Zsolt talált a hálóba.
Továbbra is mi maradtunk támadásban,
azonban innentől minden helyzetünk kimaradt. Több esetben, sajnos, még a kapufa se volt velünk. Ellenfelünk kihasználta hibáinkat, és a végén ezzel megnyerte a
mérkőzést.


Siker az utánpótlás kupán
Augusztusban, Gyenesdiáson Kósz Zoltán
olimpiai bajnok (kapus) rendezésével került sor a 96/97 utánpótlás kupára a hullámzó Balatonban, kemény 4×12 perces
negyedekkel.
	A meghívott hat csapatból a gyerekek
a 2. helyen végeztek – Monor város hírnevét is öregbítve ezzel. Az eredmények
nemcsak az edzőket, Tóth Frankot és Bata
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Vízilabda

Kornélt dicsérik, hanem a versenyzőket is,
akik ezt a kőkemény, de ugyanakkor nagyon szép sportot választották. További
sok sikert nektek! Hajrá, Monor!
	A csapat tagjai: Bálint D., Zalubil Z., Kecskeméti G., Herczeg D., Barak R., Mátyók
N., Mészáros K., Ellenpacher B., Oravecz R.,
Leimeter D., Rózsavölgyi D., Kovács P., Kovács D. 


Foci

Idén is két
arany

Fogathajtás

Genzwein Alex a 2009. évi országos bajnokság döntőjében megnyerte az akadályhajtást, és csapatbajnoki aranyérmet
szerzett.
	Az ILZER SC 19 éves versenyzője 2006
óta minden évben elhódította a felnőtt
magyar bajnokság legjobb akadályhajtója címet. Emellé évente csapatbajnoki
aranyérmet is szerzett.
	Az idén a versenyen nem induló Lázár
Vilmost kellett pótolnia a csapatnak.
Oszterág Márk személyében – aki a mezőny harmadik legfiatalabb tagja – ez sikerült. Lingl Attila a díjhajtást, Oszterág
Márk a maratont, Alex az akadályhajtást
nyerte. Hárman együtt pedig a csapatbajnoki aranyat hoztak haza.


10. helyen

Úszás

A július 24–26-án Székesfehérváron megrendezett korosztályos gyermekbajnokságon a monori úszócsapat csupán négy fővel
vett részt (Városi Brigitta, Bokros Belián, Ponyi
Péter, Séllei Gergő), de így is a 10. helyen végzett a 37 egyesület között. A verseny színvonalát jelzi hogy csak az év során elért, igen
komoly szintidőkkel lehetett bekerülni.
Egyéni számokban szintén szép eredményeket értünk el, Ponyi Péter 6 versenyszámból 5-ben döntőt úszhatott. 400 m vegyes
úszásban bronzérmet szerzett, 200 m mellúszásban 4 század másodperccel csúszott
le a dobogóról, de összességében így is jól
szerepelt az egész csapat.


Fotó: Ecsedi Dávid

Vasárnap délelőtti gólparádé!
Pest megyei kiemelt bajnokság, 3. forduló: Monor SE–Kisnémedi (Vác) 8-0 (5-0)
Gól: Gábor (2), Kelemen (2), Schmidt, Párizs, Bokros, Pataki.
Már a mérkőzés elején magához ragadta a kezdeményezést csapatunk. Az
első két nagy ziccer még kimaradt, azonban a 8. percben már megrezdült a háló.
Kelemen góljával megszerezte a vezetést
a Monor (1-0). Innen majdnem felborult a
pálya, és a 10. percben jött az újabb gól.
Gábor kapott remek labdát, meg sem állt
a kapuig. Csonka tehetetlen volt, így jöhetett a vendégek az újabb középkezdése (2-0). A 13. percben Varga is helyzetbe
került, azonban mentett a Vác kapusa. Bő
negyed óra után került először helyzetbe a látogató, de Raffa lövése nem okozott gondot Gálnak. Futószalagon érkeztek a monori helyzetek, de csak nem jött
az újabb gól; mondhatni: a kapust tettük naggyá! Aztán a 30. perctől beindult
a henger. Varga cselezgetett a szélen, remekül adott be középre, ott érkezett Kelemen, és máris 3-0! A 34. percben Gábort
ugratták ki, ő hidegvérű csellel elfektette a kapust, és könnyedén bombázott
az üres kapuba (4-0). A nagyszünet előtt
még Schmidt is megtréfálta Csonkát, és a
kapus feje fölött átpörgetett lövése utat
talált a kapuba (5-0).
Fordulás után sem változott a játék
képe, a 37. percben Schmidt lőtt centikkel mellé. A 46. percben pedig első labdaérintéséből Párizs vágta a labdát a hálóba (6-0). Ekkor teljesen összeroppant a

Futsal

Nyolcszor ünnepeltek a Monoriak
vendég gárda, és a levegőben lógtak az
újabb monori gólok. Az 57. percben Bokrosnak majdnem összejött az első labdaérintés, rögtön gól, de első lövése centikkel elkerülte a kaput. Az 59. percben
azonban már Csonka sem tudott menteni, és Bokros góljával 7-0-ra alakult az
eredmény. A 69. perc hozta az egyik legszebb találatot. Pataki cselezte ki a védőit, majd remek lövéssel be is vette a váci
kaput. A 70. percben Gálnak is akadt védenivalója, azonban a váci Balázs próbálkozását sikerrel hatástalanította. Az ellentámadásból Kelemen lőtt centikkel mellé,
és ez a momentum le is zárta a mérkőzést. Összességében a szinte végig egy
kapuzó Monor győzelme ilyen arányban
is megérdemelt. Ha a csapat jobban összpontosít, a két számjegyű győzelem sem
lett volna meglepetés.


Másolók, nyomtatók,
kellékanyagok
Színes és ff (A3-as is) nyomtatás,
másolás, laminálás, spirálozás.

www.tonervaros.hu

Monor, Petőfi u. 16 • Tel.: 06-30-687-2142

ZR BT. – GUMICENTRUM
gumieladás
gumijavítás
könnyűfémfelni
értékesítése
Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

Tel.: 06(29)414-758
06(30)9426-739
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Továbbra is veretlenül!

Győzelem az Újpest ellen!
Monor–UTE 4-2 (1-1) Monor: Bekker (Balogh 35. perc) – Kovács R., Cselovszki,
Sziklási, Varga (Hegedűs 50. perc) –
Kaszanyi, Sárai, Tóth (Kovács B. 68. perc)
– Kiss (Szabó 40. perc), Kaszab, Vas (Zsíros
68. perc)
Gól: Szalánszki 28. (0-1), Kaszab 31. (1-1),
Kaszab 53. (2-1), Hajdi 56. (2-2), Kaszab 67.
(3-2), Sziklási 70. (4-2)
	A bajnokság 8. fordulójában újabb
rangadó következett az UTE ellen , ahol
a bajnokság 3. és 4. helyezettje csapott
össze. Jól kezdődött a mérkőzés, hiszen
20 perc alatt 5 tiszta, kapussal szembeni
,nagy helyzetet hagytunk ki. Ahogy ilyenkor lenni szokott, ez megbosszulta magát, és egy kontrából az UTE megszerezte

Labdarúgás

a vezetést. Szerencsére nem estünk össze.
A játék elég csapkodó volt, sok hibával. A
félidő vége előtt a sokadik nagy lehetőségünket gólra váltottuk, így 1:1-gyel vonultunk a félidei pihenőre.
	A második félidőben az UTE kezdett
jobban, és kihagyott egy nagy lehetőséget. Ezután a mi perceink következtek, és
megszereztük a vezetést. Sajnos, gyorsan
egyenlítettek a vendégek, s kezdődhetett
minden elölről. Kapkodóvá, görcsössé
vált játékunk, sok volt az eladott labda, és
kevés a tudatos passz. Az utolsó 10 percben azonban tudtunk újítani. Két óriási kihagyott helyzettel jeleztük, hogy szeretnénk megszerezni a 3 pontot. Azonban 5
méterről és a gólvonalról sem sikerült be-

ILZER

Nyitva: 0-24 óráig

ÚJ!

Sporthírek

badrúgása a felső léc felett. A 47. percben
a Kerepes kapusa is kellett, hogy ne vezessünk. Fekete Alexandra próbálkozását bravúrral tolta szögletre a hálóőr, szöglet helyett azonban kirúgás következett… és a
vezető gól! A 48. percben Rákosfalvi Kitti
ugratta ki Nánai Tamarát, aki hidegvérrel
tekert a felső sarokba (1-0).
	A gól teljesen megzavarta a Kerepest. A
49. percben Nánai passzából Burján duplázhatta volna meg az előnyt, de lövését védte
a kapus. Az 54. percben pedig eldőlt a találkozó: Pirót remek beadását Burján Nóri fejelte a kapuba (2-0). Innen, a görcsösen és
ötlet nélkül támadó vendégek ellen a harmadik gólt is megszerezhették volna a lányok, hiszen a 68. percben Vámos Vivien
egyéni akciója gólt is érdemelt volna, de a
helyzet kimaradt.
Összességében a sikert jobban akaró és
minden csapatnál jobb teljesítményt nyújtó Monor győzelme teljesen megérdemelt!
A mérkőzés után jó volt hallani nézőink vastapsát!
	Nagy László edzői nyilatkozata: A tegna-

Fotó: Ecsedi Dávid

Női labdarúgás, BLASZ 4. forduló: Monor
SE–Kerepes 2-0 (0-0) Monor, 80 néző.
Monor SE: Bárdi-Vámos, Pirót, Burján A.,
Rákosfalvi, Fekete, Manev, Burján N., Nánai.
Cserék: Kiss, Szikora, Szvitek, Kucsera, Fűri.
Edző: Nagy László. Szöglet: 3:3 (0:1)
	A bajnokság szempontjából nagyon
fontos mérkőzést játszott női csapatunk.
Az eddig veretlen és kiváló gólkülönbséggel érkező Kerepes látogatott Monorra.
Az első percek igazi helyzetet nem is hoztak. A 8. percben aztán Bárdi bravúrja kellett, hogy a vendégek ne szerezzenek gólt.
A helyzet után átvette csapatunk az irányítást, a 16. percben Burján Nóri tüzelt fölé,
a 20.-ban Rákosfalvi Kitti lövése kerülte el
a kaput. A vendégek próbálkozásai pedig
még csírájában elhaltak, ugyanis hátsó védelmünk átjátszhatatlannak bizonyult. A 31.
percben büntetőhöz is juthattunk volna,
de Fekete Szandi buktatását labdaszerzésnek ítélte a spori.
Fordulás után felpörgette a játékot csapatunk. Pirót kétszer is majdnem a kapuba
talált, a 43. percben centikkel suhant el sza-

Női foci

Legyőztük a veretlen Kerepest
pi mérkőzést erősen érezték a lányok a lábukban, az első félidőben ellenfelünk enyhe fölényben játszott. A második félidőben
átvettük a játék irányítását. Tamara és Nóra
gyönyörű találataival megérdemelten
nyertük meg ezt a rangadót. Ellenfelünk
igazolta félelmetes hírét, nagyszerűen játszott, de a mi szívünk nagyobb volt. Külön
öröm számomra, hogy a szünetben megbeszélteket szinte hibátlanul végezték el a
lányok. Az érdem az övék.

A sportrovatot összeállította:
Szalai Zsolt és Ecsedi Dávid

kotorni a labdát. Két kiugrásunkat és tiszta helyzetünket les miatt tévesen visszafújták, majd a 3. esetben egy óriási lest
elengedett a spori, amiből sikerült megszerezni a vezetést. Két perc múlva újabb
találatot értünk el, amit tévesen ismét érvénytelenített a bíró. A lefújás előtt egy
jól eltalált szabadrúgásból eldöntöttük a
mérkőzést, így 4:2 arányban legyőztük a
jól küzdő UTE-t.
Összességében játékunk elmaradt a
várttól, a második félidőben meg kimondottan sok volt a hiba, az eladott labda. A
helyzetek alapján sikerünk megérdemeltnek mondható, hiszen sokkal több tiszta
ziccerünk volt, és már az első félidőben
eldönthettük volna a mérkőzést. A jövő
hét végi találkozóra ennél jóval több kell,
hiszen az éllovas III. kerület csapatához
látogatunk.


Sörgyári Söröző
***Hotel***

Csütörtökön 20–01 óráig KARAOKE
Sztárvendég: Horváth Ákos

Minden kedden 0–24 óráig az összes ételárunkból
50% engedményt adunk
Fallabda – Bowling – Műfüves palánkos foci pálya
140 személyes és 40 személyes különterem
SCIENET rendszer működik,
SCIENET utalványt, üdülési csekket,
étkezési utalványt elfogadunk!
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Közösség

„Őszi beszélgetés”
„...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a
Szentlélek, és tanúim lesztek...” ApCsel 1,8
A Monori Evangélikus Egyházközség
szeretettel hívja az érdeklődőket
„Őszi beszélgetésre” az emberségről, a
hitről és a hivatásról.
Vendégünk: Döbrentey Ildikó meseíró,
Levente Péter előadóművész
	A beszélgetés helye: Evangélikus
Templom (Monor, Bajza utca 2.)
	Ideje: 2009. október 10. 15 óra
	A belépés díjtalan! Adományokat a
gyülekezeti ház felújítására köszönettel
fogadunk!

Strázsahegyi polgárőrök
A 2009. május 18-án alakult Strázsahegyi Polgárőr Egyesület hivatalosan is
megkezdte működését.
	Az egyesület létrejöttének és közhasznú tevékenységének célja a strázsahegyi pincefaluban a bűnmegelőzés,
a közrend és a közbiztonság fenntartása. Célja továbbá a vagyonvédelem
érdekében önkéntes társadalmi tevékenységet folytató polgárok munkájának szervezése, a környezetvédelmi és
köztisztasági feladatok elősegítése.
	A Strázsahegyi Polgárőr Egyesület, a Monor Környéki Strázsa Borrend
és a Monori Borút Egyesület vezetősége azzal a kéréssel fordul a strázsahegyi pincetulajdonosokhoz, hogy anyagilag is támogassák az újonnan alakult
egyesület munkáját. A kapott támogatásokat az egyesület a működési feltételeinek biztosítására kívánja fordítani. A kapott támogatásról az egyesület
igazolást ad ki.
	Székhely: 2200 Monor Kossuth L.
u. 65., adószám: 18725643-1-13, bankszámlaszám: 12022007-18725643-1-13,
kapcsolati telefon: 06-20-533-8103, 0620-533-6253.
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Apróhirdetés

Bolyán Antal bádogos és tetőfedő
cserepezést, kúpozási munkákat vállal.
Tel.: 06-30-405-7711
Társasházkezelést vállalunk állami
társasházkezelői szakképzettséggel,
gyakorlattal.
KOVI-SZOLG Bt. Tel.: 06-20-913-2944,
fax: 06-29-416-944, e-mail:
karacsondierzsebet@monornet.hu
Angol tanítást és korrepetálást vállalok. Tel.: 06-20-3611-169
Albérlet kiadó! Monoron 65 m2-es új
építésű házban, alacsony rezsivel, igényeseknek! Tel: 06-29-417-333 vagy
06-70-633-62-01
Monoron a Forrás soron (30
m2+tetőtér) teljesen felújított üzlet kiadó. Tel.: 06-20-967-8935,
06-30-315-9112
Fűkaszálást, favágást vállalok reális
áron. Tel.: 06-20-538-2531
Kőműves munka, homlokzati hőszigetelés, kéményfelújítás stb. gyorsan,
olcsón! Tel.: 20-512-3505
Pedikűr, manikűr, műköröm. Hívásra
házhoz megyek. Tel.: 06-30-466-66-08
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól!
Alumínium, műanyag redőnyök, napellenző, reluxa, szalagfüggöny, mobil, fix
szúnyogháló és szúnyoghálóajtók. Újdonságok. Azonnali felmérés, árajánlatkészítés! 29 éves tapasztalat, garancia,
5% kedvezmény! Tel.: 06-30-401-1029.
4267 m2-es telek eladó a József A. utcában. Tel.: 06-20-338-3329
Cékla eladó! 40 mázsa cékla ipari felhasználásra eladó Monoron. Érdeklődni: 06-20-317-8108
Monoron, csendes környezetben,
összközműves, aszfaltos utcában 780
m2-es építési telek eladó. Érdeklődni:
06-70-943-4773
Monoron a Petőfi Sándor utcában üzlet kiadó. Tel.: 06-20-355-5742



Hirdessen a Strázsában!

Nettó hirdetési áraink 2009-ben
Méret	Színes Fekete-fehér
1/1 oldal
76 000 Ft
54 000 Ft
1/2 oldal
44 000 Ft
32 000 Ft
1/4 oldal
27 500 Ft
18 000 Ft
1/8 oldal
15 000 Ft
10 000 Ft
1/16 oldal
9 000 Ft
6 000 Ft
Apróhirdetés		
50 Ft/szó
Hirdetésfelvétel:
a szerkesztőség elérhetőségein Szekerka
János szerkesztőnél.
Tel.: 06-30-467-7216, fax: 06-29-410-767,
e-mail: szekerka.janos@monornet.hu
Hirdetések leadása minden hónap 20-ig.



Köszönetnyilvánítás

Köszönetet mondunk mindazoknak
a szomszédoknak, kollégáknak,
tanítványoknak és szülőknek, akik
Csák András tanár
temetésén részt vettek, gyászunkban
osztoztak, sírjára a megemlékezés
virágait elhelyezték.
A gyászoló család
Ezúton mondunk köszönetet rokonainknak, barátainknak, ismerőseinknek, üzlettársainknak, valamint Misut
doktornak, akik szeretett férjemet,
Barta Tibort
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot
helyeztek, és gyászunkban osztoztak.
Külön köszönet az üllői Alfa-W.I.L 95
Gamma Temetkezési Kft.-nek
emberséges munkájáért.
„Elfeledni téged nem lehet, csak meg
kell tanulni élni nélküled”
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett halottunkat,
özv. Magdics Jánosnét
utolsó útjára elkísérték, sírjára
elhelyezték az emlékezés virágait,
és mély fájdalmunkban
együttérzésüket fejezték ki.
A gyászoló család

Helytörténeti előadássorozat
Monor 100 évéről a Művelődési Házban.
	Október 5. hétfő: 15–15.40: Helytörténeti Kör és Közművelődési Egyesület. 15.40–16: Vetítés. 16–16.40: Monor
Környéki Strázsa Borrend, Monori Borút
Egyesület. 16.40–17: Vetítés. 17–18: Református Egyház – Schaller Tamás, Vladár
István
	Október 7. szerda: 15–15.40: Monorért
Baráti Kör. 15.40–16: Vetítés. 16–16.30:
Római Katolikus Egyház – Dr. Csáki Tibor.
16.30–17: Evangélikus Egyház – Selmeczi
Lajos. 17–17.20: Vetítés. 17.20–18: Monori
Gazdakör

A Kazinczy-busz Monoron
A „Nyelvet öltünk!” tárlatbusz mozgó kiállítása Kazinczyról és a magyar
nyelvről november 2-án délelőtt 10-től
Monoron állomásozik. A busz a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezésében fél
éven keresztül járja Magyarország településeit színes, látványos, kiállításával.
A szervezők szeretettel várják a magyar
nyelv szerelemeseit!

Tel.: 06-29/410-595

Billenő kapuk 39 900,-+áfá-tól

redőnyök, szúnyoghálók, párkányok

Kertkapumozgatók
+áfá-tól
29 900,–

Műanyag bejárati ajtó

Garázskapuk

+áfá-tól
19 900,–

Fa bejárati ajtó

+áfa
39 900,–

Tojótápok: 1500 Ft/20 kg-tól
Csirkenevelők: 1800 Ft/20 kg-tól
Malac: 3050 Ft/40 kg-tól
Süldő: 2500 Ft/40 kg-tól
Hízó: 2400 Ft/40 kg-tól
Egységes sertés derce:
2300 Ft/40 kg

Beépítés, helyreállítás garanciával! • Ingyenes HelyszínI felmérés! Bármikor hívható telefonszám: 70/633-6406 •

A 20 kg-os és 5 kg-os takarmányaink
+10% ajándék takarmányt tartalmaznak.
20+2 kg: 1650 Ft
5+0,5 kg: 580 Ft
20 kg + cocci: 1690 Ft

3-5-7 légkamrás ablakok, 1.0W/m 2K AjándéK üvegezéssel!

Nyúltáp akció!

+áfa
39 900,–

Belga minőségű galamb keverékek
kedvező áron akár 1 kg-os kiszerelésben is!

Márkakereskedés

haszon- és hobbiállat
eledelekkel bővítette
kínálatát.

5 légkamrás árában a

Mátyás Király utcai kertészboltja

N yílászáró

A Vladár Miklós és Társa Kft.

Műanyag nyílászáró

a kció !

7 légkamrás ablakok!

Vásároljon 5 légkamrás árába
7 légkamrás „A” kategóriás
energiatakarékos ablakot!

Ajánló

SzenzációS AKció!

szaküzlet

Október

Monori Strázsa

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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Sertés darálth

590,-

A

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton
Monorierdő felé
Nyitva: H–P: 7–17, Szo: 7–13
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Ajánló

Monori Strázsa
Ticket Restaurant és Sodexho
étkezési utalványokat elfogadunk!
Konyhák, éttermek részére
kiszállítást vállalunk: 06-29-412046

N TA B O LTJ A

Bőrös malac c

690,-

om

b

Ft/kg

Egész csirke

550,Ft/kg

Sertésmáj

Bőrös malac k

850,-

290,Ft/kg

ara
j

Ft/kg

Csirkemellfilé

990,Ft/kg

Sült pörc

890,-

99,-

Ft/kg

Kacsa farhát g

yf.

Ft/kg

Csirkecomb

690,Ft/kg

Kolozsvári sza
lon

590,-

n

a

990,-

Füstölt elsőcs
ülö
k

Ft/kg

Ft/kg

Bőrös császár

650,Ft/kg

Füstölt császár

790,-

Ft/kg

Füstölt lapock

990,-

k

790,-

Füstölt hátsóc
sü
lö

vé
g

Ft/kg

a

Ft/kg

gyf. = gyorsfagyasztott

Egyéb forgalmazott termékek:
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

Akciós árak október 5-től 17-ig
Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!
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