2009. december 1.
XVIII. évfolyam
12. szám

Monor Városi Önkormányzat L apja

„Ne vágj ki minden fát!”

„Egy picit jobbá
tenni a világot”

Öröm és üröm

Fotó: Bolcsó Gusztáv

Az utóbbi időszakban – a rádióban,
a televízióban és az írott sajtóban
is, egyre gyakrabban hallhattunk
Topál József állat-viselkedéstani
eredményeiről, elismerést kiváltó
tudományos sikereiről.

Ha akarjuk, ha nem: a Kistói út 20-24 termetes fájától mindenképpen meg kell válnunk
Városunk legutóbbi – október 16-i – közmeghallgatásán az eddigieknél több szó
esett a közterületi fákról. Ez mindenképpen örvendetes, hiszen ha egyre jobban
figyelünk és ügyelünk természeti környezetünkre, az csak pozitív változásnak minősíthető.
	A fa egyébként – ősidők óta – az életet
(a növekedést) és a halált (kiszáradást), valamint a folyamatos megújulást jelképe-

Emlékezetes
szalagavató
– külföldi
vendégekkel
165 érettségire készülő tanuló kapta meg a
szimbolikus jelet.
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zi. Életfaként – a Bibliától a mitológiákon
át a mesékig – sorsa szimbolikusan ös�szefügghet az emberével is; évgyűrűiből
úgy olvashatunk, mint a tenyér életvonalából. De e kapcsolat korántsem csak szimbolikus. Sok praktikus haszna mellett – a
fokozódó urbanizációs ártalmak ellensúlyozására – egészségesebb levegőnk biztosításához is nélkülözhetetlen.
Részletek a 10-11. oldalon

A Science című tekintélyes tudományos
lap a szeptember 4-én megjelenő számában tájékoztatott az MTA Pszichológiai
Kutatóintézete, a CEU Kognitív Laboratóriuma és az ELTE Etológia Tanszéke munkatársaival közösen végzett kísérleteiről. Az mr1 Kossuth rádió hullámhosszán
szeptember 22-én nyilatkozott, aktuálisan
egy messziről hazataláló kutya rejtélyének
megfejtéséről. Topál József sokat tett azért
is, hogy a fogyatékos emberek segítésében és a rehabilitációban minél célszerűbben lehessen kialakítani és hasznosítani a
kutyák rendkívüli képességeit.
	Topál József 1983-ban végzett a monori
József Attila Gimnáziumban. 1991 óta tagja a Magyar Etológiai, illetve Biológiai Társaságnak; 1996-tól elnöke a Kutyával az
Emberért Alapítványnak, 2006 óta pedig
a Magyar Terápiás és Segítőkutyás Szövetségnek. Tudományos főmunkatársa az
MTA Pszichológiai Kutatóintézet Fejlődéspszichológiai Osztályának. 2001 és 2004ben megkapta a Frank A. Beach Összehasonlító Pszichológiai Kutatásokért díjat
– az Amerikai Pszichológiai Társaság lapjában megjelent legjobb cikkéért.
	Tudományos publikációban 51 eredeti közleménye jelent meg, rangos szakmai
konferencián pedig 70 előadása hangzott el.
Folytatás a 14. oldalon

Estébe nyúló
mesedélután

Kihagyhatatlan
kiállítás

A mesemondó
versenyt Palya
Bea önálló
estje zárta

December
6-ig tart nyitva
a Vigadó
éttermében
az Advent
2009 kiállítás
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Önkormányzati hírek

Monori Strázsa

Év végi hajrá az ülésen
November 12-én, bár majdnem 30 napirendi pontot tárgyalt meg,
viszonylag rövid, pörgős ülést tartott a képviselő-testület.
A szakbizottságok előzetesen alaposan áttárgyalták az előterjesztéseket, több napirendi pont kapcsán hosszas vita is kialakult.
Az eredmény: a testület ülésén már letisztultak az álláspontok, így tulajdonképpen
csak elfogadták a bizottságok határozatait.

A polgárok érdekében
Két interpelláció hangzott el. Sinkovicz Lászlótól megtudtuk, hogy az Ady Endre úton, a
vasúti átjárónál, a telepről jövet a városközpont felé eső sínpárnál, a gumiszőnyegnél
öt centiméteres padka kimaradt. A gyalogosokra nézve ez balesetveszélyes lehet.
Kérte, hogy intézkedjenek a kijavításáról.
Zátrok Károly felhívta a figyelmet, hogy a
piaccsarnok tetőszerkezete több helyen
beázik, és az árura, árusokra csöpög az esővíz. A csapadékelvezetés a rácsok környékén megsüllyedt, helyenként több centiméteres vízben gyalogolnak a vevők.
Mióta a piacnapokon parkolási díjat kell fizetni a piaci parkolóban és a piac környékén, a Bocskai és a Forrás utca közelében
parkolnak az árusok. Mindenképpen javasolja a Bocskai utca egy részén a parkolóhelyek kialakítását az árkok lefedésével. Ez
javíthatna a kialakult helyzeten.
Pogácsás Tibor polgármester válaszában elmondta, hogy Sinkovicz László felvetését továbbítani fogják a MÁV illetékeseinek. Zátrok Károly felhívását – a
beázásra vonatkozóan – továbbítani fogják a piactér üzemeltetőjének. A parkolással kapcsolatos problémát pedig a városközpont rehabilitációjával egy időben
fogják megoldani.

Módosított rendeletek
Módosította a képviselő-testület a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeli ellátásokról szóló 17/2003.
számú rendeletet. A módosítás két részből áll. Egyrészről az aktív korúak ellátásával kapcsolatos együttműködési kötelezettség módosult, mivel az idevonatkozó
jogszabály is változott, másrészt pedig az
átmeneti segélyek és a közgyógyellátási

Rendelet
Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta és kihirdeti az
alábbi rendeletét:
24/2009. számú: A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 17/2003. (VII. 28.)
rendelet módosításáról.
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Testület

2009. december 1.

igazolvány kiadásainak feltételei változtak. Erre alkotmánybírósági döntés miatt
volt szükség.
Módosították a nevelési-oktatási intézmények költségvetését. Ez minden évben
megtörténik az októberi létszámadatok
alapján. A költségvetés módosítása nem
jelent egyik intézménynél sem problémát.
Az intézményvezetőkkel egyeztették az
előterjesztést, elfogadták, és javasolták elfogadásra a képviselő-testületnek is.
	A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és
Működési Szabályzatát és az Alapító Okiratát is módosította ismét a testület. Az
SZMSZ módosítását az irodák közötti belső feladatátcsoportosítások tették szükségessé. Az Alapító Okirat három új szakfeladattal egészült ki – az önkormányzati
képviselő-választásokhoz, az országgyűlési képviselő-választásokhoz, valamint az
országos, települési és területi kisebbségi
önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységekkel.
Elfogadták a jelzálogszerződések módosítását. A kötvénykibocsátásból létrehozott fejlesztési tartalék lekéréséhez jelzálogfedezetet kellett biztosítani. A megjelölt
ingatlanok újraértékelése megtörtént. Van
több olyan ingatlan, amelynek értéke magasabb az eddiginél, ezért most kevesebb
is elég fedezetként.
Módosították a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.-vel kötött megállapodást, amelyben a TESCO által megépített műtárgyakról van szó. Az önkormányzat a forgalomba
helyezési és egyéb szükséges engedélyek
kiadását követően kezelésbe és üzemeltetésbe átveszi. A gyalogos jelzőlámpa, a bekötő szervizút és a kerékpárgyalogos útnak
az önkormányzat tulajdonában lévő területen áthaladó szakaszának tulajdonosa a
Monor Városi Önkormányzat lesz.

Elfogadott beszámolók
Beszámolt a Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. a 2009. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről.
Az írásos anyagot megtárgyalta a Közművelődési és Oktatásügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság is. Mindkét bizottság pozitívan értékelte a beszámolót. Amikor
létrehozták a kft.-t, abban reménykedtek,
hogy megváltozik a kulturális és civil élet
a városban. Valóban pozitív irányt sikerült
kialakítani. A műsorválaszték mindenféle korosztálynak ad lehetőséget arra, hogy
részt vegyen a város kulturális életében. A
bizottságok és a képviselő-testület is megköszönte a Vigadó vezetőjének és munkatársainak az eddig végzett munkát.
	A Monor Uszoda Kft. is beszámolt a

2009. évi költségvetésének háromnegyed
éves teljesítéséről. Olyan feladatokat lát el
a kht., amelyek korábban a város programjában szerepeltek. Meglehetősen komoly,
ám jó munka folyik, s a fejlődés egyértelműen látszik. A Monor Uszoda Kft. vezetőjét és dolgozóit sok dicséret illette. A Pénzügyi Bizottság és a testület is pozitívan
értékelte tevékenységüket. Sinkovicz László, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy régebben a közfoglalkoztatás a városban mindig problémát
okozott. Megköszönte a kft. vezetőjének
és dolgozóinak a munkáját, ami példaértékű valamennyiünk számára. Örömmel
vette tudomásul mindenki, hogy apró kis
javítások történnek a városban. A vöröskereszt nevében is köszönetet mondott
azért, hogy sikerült a ruhagyűjtő konténereket elhelyezni.
	Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót szintén elfogadták
a képviselők. Az anyag előkészítésében
részt vett a Pénzügyi Bizottság. A bizottsági tagok véleménye szerint a teljesítés időarányos, amit a képviselő-testület is jóváhagyott. A könyvvizsgáló a jelentésében
leírta, hogy az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályoknak megfelelő.
	A következő napirendi pont az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának az elfogadása. Bár az Országgyűlés elfogadta a költségvetés főbb számait, még
sok a bizonytalanság a konkrét számokban.
Nem lehet még látni, hogy a személyi jövedelemadó miképpen kerül leosztásra a
településeken. Nagyon kicsi a mozgástere az önkormányzatnak. Fejlesztésre a kötvényből tudnak majd fedezetet biztosítani.
Az viszont már biztos, hogy jelentős hián�nyal indul a költségvetés. A központi költségvetési támogatás visszafogása miatt a
koncepció jelenleg 330 millió forint hiányt
tartalmaz, ami ideiglenes szám, hiszen a
koncepcióban a 2009. év eleji irányszámokat tartalmazza. Ahhoz, hogy a likviditást biztosítani tudják, ezt a hiányt 200-250
milliós hiányra kell levinni. A vagyonfelélés
már évek óta folyamatos, de ekkora állami
elvonás, mint ami a jövő évre várható, eddig nem volt. A működés biztosítása érdekében a város az elmúlt években sokrétű
racionalizálást hajtott végre. Ha ezt nem
teszi, lehet, hogy nem tudott volna talpon
maradni az önkormányzat. A következő
ülésre elkészül egy kimutatás a felhalmozási bevételek várható alakulásáról.

Az ivóvíz minőségének
javítására pályázunk
A képviselők döntése alapján az önkormányzat pályázatot nyújt be az ivóvízminőség javítása érdekében, valamint a „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti
alapellátások infrastrukturális fejlesztésére”.

Ez utóbbi a bölcsőde fejlesztésére irányul.
Pogácsás Tibor polgármester elmondta:
a hatóságok együttműködése is szükséges ahhoz, hogy a pályázati keretből – a kiírt feltételeknek megfelelően – el lehessen
végezni a fejlesztést. Komoly együttműködés szükséges mindenki részéről. A kötelező minimális önrésznél magasabb önrészt
kell az önkormányzatnak hozzátennie.

Új tűzoltólaktanya épülhet
A képviselő-testület már az októberi ülésen döntött a tűzoltólaktanya építésére vonatkozó pályázat benyújtásáról, de ehhez
további határozatok meghozatalára volt
szükség. A testület felhatalmazta a polgármestert és a jegyzőt a nyilatkozatok aláírására, amiben többek között kötelezettséget
vállal a város, hogy az ingatlant a beruházás céljára térítésmentesen rendelkezésre
bocsátja, valamint, hogy a tűzoltólaktanyát
üzemelteti, és a Monori Tűzoltóság részére használatba átadja, valamint – a beruházáshoz szükséges – az építési munka teljes
bekerülési költségének húsz százalékát önrészként biztosítja.

Elutasítások
Ismét elutasítottak egy kártérítési kérelmet,
melyet a Monor–Monorierdő közötti, 0120
hrsz-ú úton történt közlekedési baleset
ügyében nyújtottak be. A kérelmet előzetesen a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta. Véleménye szerint,
ha megfelelő sebességgel közlekedett volna autójával a kérelmező, nem következett
volna be a baleset.
Újabb pályázatot írt ki a képviselő-testület a Petőfi S. u. 12. sz. alatti üzlethelyiség hasznosítására, miután elutasította az
egyetlen, a beadási határidő után érkezett
pályázatot. Az új kiírás már bérletre és értékesítésre is szól. Vételi pályázat esetén
a legkisebb induló vételár összegét nettó 25 millió forint összegben határozták
meg. A testület véleménye szerint az épület hasznosítására hosszabb távú megoldást kell találni.

Polgármesteri jelentés

Napirendi pontok decemberben

Az ingatlanügyek megtárgyalása után a
polgármesteri jelentés következett. A napirend keretében olyan ügyeket tárgyaltak
meg, amelyek a bizottságok programjában
szerepeltek, de nem kérték azokat külön
napirendi pontként tárgyalni.
Így a Kistói úti kerékpárút építéséhez
kapcsolódó csapadékvíz-elvezető rendszert kiegészítő pótmunkák elfogadására
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tett javaslatot. Jelentős mértékben
javítani fogja az új csatorna a csapadékvízelvezetést, s erre megadja a lehetőséget a
kis utcáknak is. A Széchenyi–Kistói utca kereszteződésében az áteresz jelenleg nem
működik, ezért a Monor Uszoda Kft.-vel ezt
a munkát elvégeztetik.
	A Zólyom utca rendezése régóta várat
magára. Most – szintén a Városfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság javaslatára –
a testület úgy döntött, megbízza a polgármesteri hivatal MÜVÁK-irodáját, hogy a Zólyom utca rendezése érdekében, az egész
utcára vonatkozóan kezdjék meg az útlejegyzéssel kapcsolatos munkálatokat.
	A Szociális és Egészségügyi Bizottság
tárgyalta a védőnői pályázatokat. Ez két
részből állt. Egyrészt ismét pályázatot írtak
ki a 6. számú területi védőnői körzet munkakörének ellátására, másrészt a József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola iskolavédőnői feladatainak ellátására
kinevezték Kerülőné Kiss Renátát.
	A Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület a városközpont
adventi díszkivilágításának megvalósítására 1,2 millió forintos keretet határozott
meg. Évek óta igény ilyenkor, advent idején,
hogy Monoron is legyen a városközpontban díszkivilágítás. Amíg a főtér és a Petőfi
utca átépítése nem fejeződött be, a testület
nem látta célszerűnek erre pénzt fordítani.
Most azonban igen, és ez az advent kezdetére meg is valósul.
Elfogadta a képviselő-testület a Monor
és Térsége Csatornamű 2009–2010. évi
üzemeltetéshez, fenntartáshoz szükséges
Folytatás a 4. oldalon

A képviselő-testület következő soros
ülését 2009. december 10-én, csütörtökön 14 órai kezdettel tartja. Tervezett napirendi pontjai a következők:
1.) Interpellációk.
2.) Javaslat az önkormányzat 2009.
évi költségvetési rendeletének szükséges módosítására.
3.) Javaslat a 2010. évi víz- és csatornadíjak megállapításáról szóló rendelet megalkotására. A szolgáltató beszámolója.
4.) Javaslat a 2010. évi szemétszállítási díjak megállapításáról szóló rendelet megalkotására. A szolgáltató beszámolója.
5.) Főépítészi tájékoztató a településrendezési eszközök hatályosulásáról.
6.) A 2010. évi városi rendezvényterv elfogadása.
7.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
8.) Javaslat a képviselő-testület 2010.
I. félévi munkatervének jóváhagyására.
9.) Polgármesteri jelentés a két ülés
közötti fontosabb eseményekről és intézkedésekről, valamint a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendeletek szövege a Városi Könyvtárban megtekinthető. A képviselő-testület nyilvános
üléséről a Gemini Tv minden esetben felvételt készít, melyet az ülést követő hét
szombatján, a Williams Televízió 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.
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Monori Strázsa

Ajándékozza meg karácsonyra

ismerőseit, szeretteit masszázs
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Péter János

gyógymasszőr
2009. december 1.
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Önkormányzati hírek

Monori Strázsa
A hivatal év végi nyitva tartása
Ahogy előző számunkban már beszámoltunk róla, október elsejétől, a csütörtöki napokon a feldolgozásra váró
ügyiratok növekvő mennyisége miatt megszűnt az ügyfélfogadás az okmányirodán.
	A két ünnep között, december 28tól 31-ig igazgatási szünet lesz a polgármesteri hivatalban, tehát zárva
tart. Legközelebb 2010. január 4-én fogadják az ügyfeleket a szokásos rend
szerint. Az igazgatási szünetben csak
anyakönyvi ügyben (haláleset) lesz
ügyelet, a következő telefonszámokon:
06-20-529-0693 és 06-70-434-9282.

Fontos telefonszámok
A mezőőrök elérhetőségei:
Csernus Krisztián: 06-30-533-6253
Veres András: 06-20-533-8103
A gyepmester elérhetősége:
Herczig József: 06-20-964-3025
A strázsahegyi járőr elérhetősége:
Papp József: 06-29-410-726
Strázsahegyi Polgárőr Egyesület:
06-70-270-7777

pályázatot a régi postaépület hasznosításáFolytatás a 3. oldalról
– karbantartási költségeken kívüli – fejlesz- ra. A hasznosítási lehetőség kapcsolódhat a
városközpont rehabilitációs pályázatához.
tési, felújítási, pótlási tervet.
	A polgármesteri jelentésben a további- A pályázati kiírás szerint a gazdasági-fejleszakban szóbeli tájékoztatást adott Pogácsás tési program részének az egész projekthez
Tibor. Többek között elmondta, hogy a térfi- képest meghatározott értéke van; legalább
gyelő kamerarendszer kiépítésével kapcso- 60-80 millió Ft-os keretet kell, hogy elérjen.
latban folyamatosan tárgyalásban vannak Egy komolyabb gazdasági-fejlesztési renda rendőrséggel. Nap mint nap újabb aján- szert kell kiépíteni. Olyan társat keresnek a
latok érkeznek a hivatalhoz. Az Ügyrend és programhoz, aki vállalja, hogy részt vesz a
Közbiztonsági Bizottság tagjai a Budapest pályázaton, magára vállalja a gazdasági-fejVIII. kerületben lévő kamerarendszert meg- lesztési projekt részét és azt, hogy a projekt
ismerhették. Már ki kellett volna írni a térfi- végleges kialakításának a formáját magára
gyelő rendszerre a közbeszerzést, de vannak kötelezőnek teszi, és ettől nem tér el. A végmég nyitott kérdések. Állandó diszpécse- leges megvalósítás 2012 előtt nem várhari szolgálattal és állandó, egy páros járőrrel tó. Ha nem sikerül partnert találni, lehetősészeretné a rendőrség a pályázatot kiírni. A 24 gük lesz arra, hogy saját maguk tervezzenek
órás szolgálat és a hozzátartozó technika 60 meg egy projektet. Nem erre a nagy postamillió Ft körüli összeget jelentene. Itt rend- épületre, hanem egy kisebbre, aminek kön�őrök alkalmazásáról lenne szó. Ezt a költsé- nyebben találhatnak funkciót.
get nem tudja az önkormányzat felvállalni.
Ez a típusú közterület-felügyeleti rendszer Bursa Hungarica eredmények
nem biztos, hogy indokolt Monoron. A kiépítés akkor célszerű, ha majdan bővíthető Zárt ülés keretében döntött a képviselőlesz. Olyan műszaki dokumentáció készül, testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási
ami a rendszerre kiírható, de a működtetés- Ösztöndíj pályázatokban. Összesen 47 db
ről még viták vannak. A rendőrség javasol- „A” típusú és 3 db „B” típusú pályázatot fota, hogy a költségek csökkentése érdekében gadott el, így ezek a pályázók már biztosan
terjesszék ki a rendszert több településre is.
kapnak havonta 2500 Ft-ot. Amennyiben a
December közepén átadják az új posta Pest Megyei Önkormányzat kiegészíti a saépületét. A jelenlegi az önkormányzaté lett, ját 2 500 Ft-jával, a minisztérium még 5 000
cserébe. A polgármester a képviselő-testü- Ft-ot tesz hozzá.
letet hatalmazza fel, hogy állítson össze egy 
Összeállította: Nagy Lajosné

Dr. Biróné
Dr. Tóth-Zsiga Beatrix
Közjegyzői Irodájának

új címe 2009. év november hó 30. napjától:

2200 Monor,
Bajcsy-Zsilinszky utca 1.
(a Kossuth Lajos utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca sarkán
lévő fehér ház, a régi irodával szemközti épület)

Ügyfélfogadás:
hétfőtől péntekig 8-16 óráig

Elérhetőségeink
nem változtak:

Telefon: (06-29) 414-683,
Telefax: (06-29) 411-683
Mobil: 06-30/472-5616
E-mail: birone@mokk.hu
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Tények és tévhitek a szoláriumozásról
Az utóbbi években igen sok előítélettel találkozhatunk a nappal, szoláriummal és
UV-fénnyel kapcsolatban. Lássuk a tényeket!
Mindig megkísérli megállapítani valaki, hogy a szoláriumban előállított sugárzás veszélyesebb, mint a normál napsugárzás. Ez képtelenség, állítja dr. Gerd Kindl és prof. dr. Wolfgang
Raab „A fény és bőr” című könyvében. A két szakértő szerint a modern szoláriumok, melyek
UV-A-t és UV-B -t is tartalmaznak, egészségesebbek, mint a normál napfény. Az ember hamarabb barnul, s leégés csak túlzott használat során fordulhat elő. További előítélet, hogy az UVsugárzás bőrrákot válthat ki. Ennek mond ellent egy interjúban prof. dr. Schröpl, Németország
egyik vezető bőrgyógyásza: „Több mint 20 éve kezelünk bőrbetegségben szenvedő pácienseket
magas UV-dózissal. Eddig nem lépett fel emiatt melanoma”. (Forrás: G. Kindl, W. Raab: Fény és
bőr, Govi-Verlag)
Ezzel együtt a szakértők sem győzik hangsúlyozni a mértékletesség fontosságát és az
ellenjavallatok figyelembe vételét. Kerüljük a szoláriumozást lázas állapot, egyes bőrbetegségek, pajzsmirigy-túlműködés, fényallergia, fényérzékenyítő gyógyszerek szedése, illetve
kemo- és sugárterápia, valamint számos festékes anyajegy esetén!
A túlzásba vitt szoláriumozás szintén ellenjavallt, mert leégést okozhat, a bőrtípus alapján
megválasztott, mértékletes barnulás viszont a kellemes megjelenésen túl jó közérzetet, erős
csontokat és fitt bőrt eredményez! A mesterséges barnulás alkalmas továbbá a nap hiányának pótlására, a pattanásos bőr szárítására, hámképzésre, a vérképzés fokozására, a szervezet saját D-vitamin-termelésének elősegítésére és ezáltal a csontritkulás megelőzésére is.

Lovass Sándor
Víz-, gázvezeték-,
klíma-, központiés padlófűtésszerelő mester.

20 éve a lakosság szolgálatában!
Tervezést és kivitelezési
munkákat vállalok garanciával.
2200 Monor, Mártírok u. 24.
Telefon: 06-309/341-343,
29/411-815

Új vezető a jegyzői irodán
A polgármesteri hivatal jegyzője pályázatot írt ki a megüresedett testületi ügyintézői és egyben jegyzői iroda vezetői
álláshelyre. Több pályázó közül, a személyes meghallgatás után dr. Ugrin Dánielt
tartotta a hivatal vezetése a legalkalmasabbnak a munkakör betöltésére.
Ugrin Dániel Gyomán született 1979ben. A középiskola elvégzése után Szegeden, a József Attila Tudományegyetem
nappali tagozatán folytatta tanulmányait,
ahol a nyelvvizsga megszerzésével, 2003ban kapta meg diplomáját. Még a diplomaosztás előtt polgári szolgálatosként
Gyomaendrődön, a város önkormányzatának polgármesteri hivatalánál, majd
az APEH Jász–Nagykun–Szolnok Megyei
Igazgatóságánál dolgozott.
	A szolgálat letelte után is itt folytatta
munkáját – mint I. fokú adóigazgatási ellenőrzési jogász – egészen 2005. júliusig,
amikor is felkerült az APEH Hivatali Központi Hatósági Főosztályára. Itt az I. fokú
határozatokra benyújtott fellebbezéseket bírálta el, jogorvoslati eljárásban.
2006. novembertől ugyancsak az
APEH-nál folytatta tevékenységét, de már
Budapesten. Jogtanácsosi perképviseletet látott el, de feladatkörébe tartoztak
még: PM-irányelvek, APEH-utasítások, ál-

Hivatal

lásfoglalások szakmai véleményezése, javaslattételezése, szakmai körlevelek elkészítése.
2008. júniustól Kecskeméten, egy
banknál helyezkedett el mint hitelezési
referens. Ezt a munkahelyét a gazdasági
válság miatt kellett elhagynia, mert megszüntették a bankfiókot.
Ugrin Dániel édesanyja is jogász, az ő
ügyvédi irodájában, ügyvédjelöltként kapott munkát. Itt, mivel az iroda nem szakosodott, a büntető, a polgári, a közigazgatási
és a családjogi ügyekben – az ügyfelekkel
történő kapcsolattartástól egészen a perképviseletig – mindent ellátott.
Munkahelyein, az elvégzett feladatok
alapján, a közigazgatásban kellő tapasztalatot szerzett ahhoz, hogy Monor Város
Polgármesteri Hivatalában a munkáját ellássa.
Feladatai közé tartozik a jegyzői iroda
vezetése, és ezen keresztül a képviselőtestület üléseinek előkészítése is.
Dr. Ugrin Dániel nős, felesége önálló
ügyvéd, de jelenleg újszülött kisfiukkal
van otthon, Cegléden.
Mivel jogászi feladatokat lát el, a
monori lakosok bizalommal fordulhatnak
hozzá tanácsért ügyes-bajos dolgaikban.
N.L-né

Titkárnő kerestetik
A Monori Kistérségi Iroda (2200 Monor,
Kossuth L. u. 65-67.) 1 fő titkárnői-ügyintézői állást hirdet.
	Pályázati feltételek: középfokú végzettség (érettségi), magyar állampolgárság, büntetlen előélet.
	A jelentkezéshez mellékelni kell: az
iskolai végzettséget igazoló okmányok
másolatát, részletes önéletrajzot, kézzel
írott kísérőlevelet, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt.
Elvárások: kiváló felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS Excel,
Word, Access); jó kommunikációs készség, megbízhatóság; lelkiismeretes
munkavégzés, precizitás. Az elbírálásnál előnyt jelent a közigazgatási területen szerzett munkatapasztalat.
Feladatok: a munkaszervezet-vezető
munkájának a segítése; telefonok kezelése; mindennemű elektronikus munka;
leíró munkák (nyilvántartások vezetése,
jegyzőkönyvvezetés stb.); iktatás, levelezés, postázás stb.
	Az önéletrajzokat zárt borítékban
2009. december 4-ig a Munkaszervezet
vezetőjéhez címezve, „Titkárnői-ügyintézői állás” megjelöléssel kell benyújtani. További információ: www.monor.hu

Önkormányzati ajánló

Monori Strázsa
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Vigyen új színt
vállalkozásába!
Váltson T-Home üzleti kábelszolgáltatásra!

www.t-home.hu

A feltüntetett csomagajánlat 2009. október 1-jétôl visszavonásig, de legkésôbb 2010. április 30-ig érvényes. A szolgáltatások létesítése mûszaki felméréstôl függ,
a fenti csomagot a Magyar Telekom kábelszolgáltatással lefedett területein kínáljuk a kábelinternetre vállalt 1 év hûségidôvel, kábeltelefon-elôﬁzetés mellett.
A tájékoztatás nem teljes körû, további részletek a 1435-ös telefonszámon, a T-Pontokban és a www.t-home.hu honlapon.
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Turáni Katalin felvételei
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Palotás tánc a JAG szalagavatóján

A külföldi vendégek és monori kísérőik a Törley pezsgőgyárban

Emlékezetes szalagavató
– külföldi vendégekkel

Érettségi előtt

„E nap a jövőről, az ifjúságról, az élet megújulásáról és a reménységről szól” – hall
hattuk Megyeri Istvántól, a József Attila Gimnázium igazgatójától november 14-én,
a hagyományosan megrendezésre kerülő szalagavató ünnepség megnyitóján.
A munkájuk eredményét ugyancsak ebben
az időben számba vevő szőlősgazdák érzéseit az igazgató rokonnak vélte e diákszertartás hangulatával. „A Márton-napi újbor őrzi
még a virágzás, a bogyóba szökkenés emlékeit, felidézi az érlelődő gyümölcs illatát, de
már új arca van. Üde, erőteljes; megcsillantja
a naggyá válás reményét, de vibrál benne a
bizonytalanság is.”
165 érettségire készülő tanuló kapta meg
a gimnáziumi éveire emlékeztető szimbolikus
jelet. Humán, illetve reál irányultságúak, szakközépiskolások, öt évfolyamos nyelvisek és
hatosztályosok. Újszerű, eredeti ünnepi műsor idézte fel a többiek emlékezetében róluk
őrzött képet. Derűsen szembesítették őket
arcuk változásaival; gólyává avatásuktól végzős korukig. Nagyon jól szemléltették mindezt – az útkereső töprengést, a felnőtté váló
kamasz rácsodálkozást a világra – József Attila
fiatalkori lírájának sorai. „Szívetekben a tükör
leszek” – hirdette az ünnepi felirat idézete.
	A színpompás szalagavató táncok pedig ugyancsak az iskola névadó költőjének
a műsorban is elhangzó gondolatát illusztrálták: „Én vállamra veszem a Tavaszt, s a szí-

FULL-SERVICE
MINDEN, AMI

vemnek hozom el.” Két elegáns keringő után
ünnepélyes palotás, vérbő rock and roll, divatos hip-hop, vérpezsdítő mambó és egy
retro hangulatú tánc hozta tűzbe-lázba, és
késztette vastapsra a közönséget. Egyedülálló meglepetés volt a moldvai csángó magyarok énekes-zenés-táncos hagyományainak felelevenítése. Azzal a különlegességgel,
hogy egykori JAG-os diákok csapata, az erre
az alkalomra újra összeállt Csereforgó zenekar szolgáltatta hozzá az élő zenét.
	Sok tanórát, egyéb eseményt el lehet felejteni a középiskolai időszakból. A szalagavató osztálytáncok azonban örök élmények maradnak diáknak és szülőnek egyaránt. Ezért is
vált szinte körzeti társadalmi eseménnyé –
immár évek óta – a JAG-szalagavató. Járnak
vissza rá a régiek is, és rendeznek a táncokból
két pénteki, műsoros bemutatót a szombati ünnepélyes alkalmon kívül. Idén, az iskola
tornacsarnokában 1842 regisztrált néző láthatta mindezt a szépséget.
Ez alkalommal viszont még külföldiek is
tapsolhattak az ünnepelteknek. Német, belga és két olasz középiskola tanárküldöttsége.
A monori gimnázium ugyanis nyertese lett

KÖNYVELÉS

LIBER PLUSS KFT
E-mail: liberplussz@freemail.hu

Gyors cégalapítás • Könyvelés
Tb-ügyintézés • Bérszámfejtés
Adótanácsadás

Tel.: 06 20 479 8301
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annak a nemzetközi Comenius pályázatnak,
amit az európai kampány keretében hirdettek meg „Az iskola és az alkoholizmus” címmel. A kétéves projekt egyrészt az alkoholizmus elleni fellépés hatásos módozatait keresi,
másrészt a felnőttkori kulturált italfogyasztást szeretné elősegíteni. E mostani, háromnapos monori találkozó volt az első; egyeztető, felmérő, munkarend-programkészítő
jellegű összejövetel. Az első évben az adott
ország nemzeti italainak kategorizálásáról,
megismeréséről esik szó. Beszéltek diákokkal
is, a témával kapcsolatban kialakult szokásaikról s a második év munkájában való részvételükről. Februárban Belgiumban folytatódik
e munka, majd olasz földön (Pratóban, illetve a gimnáziummal régi kapcsolatot ápoló
Pordenonéban), aztán Németországban is; a
közvetítő francia nyelven.
	A külföldi vendégek megnézték a Parlamentet, jártak a Budai Várban, Budafokon
meglátogatták a Törley Pezsgőpincészetet,
Ceglédbercelen az egyetlen felszentelt családi borkápolnát (a környék boraival ismerkedve), és elmentek a monori Ilzer sörgyárba is (az
ottani technológiát tanulmányozva). Búcsúzásukkor felejthetetlen élménynek nevezték
a szalagavató táncokat. Azt, hogy egész osztályok hosszú, közös felkészülésének magas
színvonalú eredményét láthatták. Elmondták,
hogy náluk egyiküknél sincs ilyen, és elhatározták: hazatérve feltétlenül szeretnének valami hasonlót megvalósítani otthonukban, an�nyira tetszettek nekik a Monoron látottak.
Bolcsó
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Baba-mama klub

(0–3 éves korú gyerekeknek)

Lakossági felhívás

A monori Vigadó épületében
minden kedden 930-tól.

„…kik fákat ültetének, … Ásóval is költők valának…” (Benedek Elek)
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Alkalmanként védőnő és gyermekpszichológus vendégekkel.

Monori Vigadó Kossuth L. u. 65–67.
Részvételi díj: 1 000 Ft/alkalom
(az első alkalom ingyenes)
Érdeklődés: 06-30/999-6524

Fotó: Török Árpád

Környezetvédelmi szakkör indult a monori
Ady Úti Általános Iskolában. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Karának szervezésében kéthetente,
másfél órás foglalkozáson vehetnek részt
a környezetvédelem iránt érdeklődő diákok. A szakkörön képzett biológia-környezettan tanárok próbálják helyes, felelős,
környezettudatos életvitelre ösztönözni a
fiatalokat. Az érintett témák között a hulladékhelyzet, az energia- és víztakarékosság, valamint a helyes vásárlási szokások
is szerepelnek. A szervezők és az oktatók
célja, hogy a diákok szakkörön megszerzett ismeretei (hogyan lehetünk otthon
energiatakarékosak, hogyan csökkentsük hulladéktermelésünket, mit kezdjünk
a keletkezett hulladékkal, hogyan válas�szunk környezetbarát termékeket stb.) begyűrűzzenek a családba is! Sőt, ott a mindennapok rutinjává váljanak!
	Az irányított, de mégis kötetlen beszélgetéseken feltárulnak a környezettudatos magatartás nehézségei – mint pl.
az önmegtartóztatás, mértékletesség, a
reklámok fogyasztásra ösztönző hatása, társadalmi egyenlőtlenségek, kiépített infrastruktúra hiánya (szelektív hulladékgyűjtés) – és előnyei is. Így az anyagi
haszon, egészség, élhető, szép környezet,
összefogás stb. A szakkör egyik fő célja a
„gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan” elv gyakorlati megvalósításának elősegítése. A foglalkozást tartók felkeresték
a Környezetvédelem Monorért Egyesület
elnökét, Mayer Tamást, aki mind a maga,
mind az egyesület nevében szakmai támogatásáról biztosította a szakkört. A Körme részéről Varga Péter biológia-környezettan szakos tanár tart foglalkozásokat.
Biztosan emlékeznek még a Monori
Strázsa olvasói, hogy 2008 tavaszán, a
sportpálya mögött hegyi juhar fasort ül-

Program: Korosztálynak megfelelő játékos
ének-zenefoglalkozások.

Köszösésg

Szép környezet:
egészségesebb élet

A Körme faültetési akciója tavaly tavasszal. Az
időjárási viszonyok miatt azóta kipusztult fákat
idén ősszel pótolták.
tettünk. A mostoha időjárási viszonyok
miatt azonban nagyjából 15 fát pótolni
kellett. A csemetéket november 21-én ültettük el, melyhez most lakossági segítséget nem kértünk. A munkát a Körme vezetősége vállalta magára.
Örömmel és megelégedéssel látjuk,
hogy a Kistói úton épül a kerékpárút. Sajnos, sok fát ki kellett vágni a nyomvonalvezetés miatt. Hogy ne csak épüljön,
hanem szépüljön is a környezetünk, az
egyesület szeretné pótolni – 2010 tavaszán – a kivitelezésnek áldozatul esett növényeket. Ebben az ügyben hamarosan
felvesszük a kapcsolatot az önkormányzat illetékeseivel.
	Szeretnénk egy szívet melengető, igazi emberi gesztusért köszönetet mondani Péterné Rózsikának, aki anyagi ellenszolgáltatás nélkül, nagy értékű egészségügyi
csomagot ajánlott fel – segítségünkkel –
egy számára teljesen ismeretlen „falubelijének”.
Végezetül e lap hasábjain kívánunk
meghitt és boldog karácsonyt, valamint
az ideinél eredményesebb és derűsebb új
évet minden kedves monori polgárnak.
A Körme nevében: Jávorszki György

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

Szeretne megtakarítani
egy havi gázszámlát?
Költségek és utánajárás nélkül!

Kérem, hívjon!
Kecsmarikné
Felföldi Ildikó

06-20/9340-002

Tabac

Dohány, ajándék

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

Monor, Deák F. u. 2.

LivEnn

kreatív hobbi
kézművesbolt

Hogyan teheti az adventi készülődést színesebbé?
Hogyan tudja ezt egyszerűbben és takarékosabban megoldani?
Válasszon többet jóval kevesebbért!

Minden termékünkre 9-18 óráig
2009. december 04-én 35 %-os kedvezmény!
ég !
s m tj u k
é
2009. december 11-én 38 %-os kedvezmény! … lyta
fo
Köszönjük a lehetőséget és a bizalmat,
hogy Önnek is segíthettünk!
Nyitva: H–P: 9–18

Autós- Motoros- Iskola Kft.
tanfolyam indul:

december 9-én és 11-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

2009. december 1.
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Tolerancia napja

Amíg odakint hűvös, esős, kellemetlen november volt 16-án, hétfőn,
a Vigadó nagytermében mesét mondani gyűltek össze kicsik és kicsit
nagyobbak – első ízben szervezetten és tervezetten együtt a telepi és
városi gyerekek, fiatalok. Vetélkedve egymással, magukkal; hallgatva,
tanulva egymást. Volt persze hallgatóság is – szülők, testvérek,
osztálytársak, érdeklődők – szép számmal, innen is, onnan is.

Soleggiato
fehérnemű

Megnyílt!

Fotó: Városi Könyvtár, Monor

Közösség

Estébe nyúló mesedélután

Monor, Petőfi S. u. 25. (Keyo bolt helyén)
Tel.: 06-29/410-733

Kínálatunkból:
Triumph, Bellinda, J.Press
fehérneműk széles választékban!
Slágertermékünk:
vesemelegítő 1790,Telefonkártya feltöltés
T-mobil, Pannon, Vodafone

Szeretettel várjuk akciós kínálatunkkal!

PC-Clinic
Számítástechnikai
Bolt és Szerviz

Monor, Petőfi S. u. 30. • Tel.: 06/29 412-472
E-mail: gtamas@pc-clinic.hu • Web: www.pc-clinic.hu

Használt és új számítógépek

Új számítógépek már

49 000 Ft-tól

Szerviz akár 24 órán belül!
Nyitva: H-P: 8:00–17:00 , Szo 8:00–13:00
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A mesedélutánt, mely sötétben és este
ért véget, Palya Bea kedves, vidám koncertje zárta. Úgy tűnt abban a szép nagyteremben: cigányok és magyarok, romák
és gádzsók, cigányok és parasztok békéje, békés együttélése, természetes, közös
élete csak elhatározás kérdése. Érdekes,
izgalmas volt a sok kedves gyermekarc,
a megilletődötté vált csibészé, a félszeggé vált rendbontóé, a tehetséges kis és
nagyobbacska mesélőké. Illettek hozzájuk a mindig igazságot szolgáltató cigány
és magyar népmesék, volt izgalom, mocorgás, lámpaláz, vagányság és varázslatos előadói báj. Áramlottak a történetek
a szerencsés királyfiakról, a boldog királykisasszonyokról, az igazságot találó szegényekről, a rátermett cigánylegényről,
aki végül elnyeri a királylány kezét.
	A vetélkedőn a díjak sem váltottak ki
megosztottságot, a hattagú zsűrinek sikerült az érdemek és igyekezetek közt
megtalálnia a harmóniát. A legrátermettebbek nyertek. A közönségdíjat azonban az a lakásotthoni fiatalember kapta,
aki talán soha nem lesz jó előadó, hadart
és össze is volt zavarodva, de ábrándozó,
szomorkás, keserű kis történetével – saját,
helyenként rímes írásával az intézeti életről, sorsról – megnyerte, meghatotta közönségét (talán önmagát is).
	Néhányan a legjobbak közül meghívást kaptak Palya Bea koncertjére. Így fel-

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

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

Gránit
konyha- és
fürdőszobapultok,
ablakpárkányok,
lépcsők
széles
választéka.
Az idén megrendelt
síremlékeket
garantáltan
2010-ben is
az idei áron
szállítjuk.
K ampfl János
kőfaragó mester

2200 Monor
dr. Csanádi Gy. u. 10.

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

Telefon: 29/ 413-179, Fax: 29/ 413-564
E-mail: hungranit@freemail.hu
Nyitva: H-Cs: 700-1630, P: 700-1600

Monori Strázsa

MEMO HOBBI ÁllAtElEdEl
és fElszErElés szAküzlEt
Monor, Ady Endre út 47-49.

Még több érv,
hogy bejöjjön hozzánk!
MEMO-FOOD Kft.
Tel./fax: 29/411-050

Boldog
karácsonyt
és sikerekben
gazdag boldog
új évet kívánunk!
Nyitva tartás
a téli időszámítás
ideje alatt:
hétfő–péntek: 730–1800
szombat: 730–1400
vasárnap: zárva

Decembertől élő állatot is vásárolhat
kibővített, több mint 100 négyzetméteres
szaküzletünkben! Halak, madarak és kisrágcsálók
széles választékban kaphatók.
A vásárlás megkönnyítése érdekében, szintén
decembertől bankkártyás fizetéssel is
rendezheti számláját.
Új Fin és Svéd Prémium
kutyaeledelekkel bővült a kínálatunk!

AKCIÓK KARÁCSONYIG!

- Minden 10 kg-os és annál nagyobb kiszerelésű
száraz kutyaeledel mellé 1 db kutyaszalámit,
valamint minden kalitka és ketrec mellé
egy VITAPOL mageleséget adunk ajándékba!
Látogasson el a folyamatosan bővülő honlapunkra!
www.memo-food.hu

Eredmények
Alsó tagozaton:
	I. hely: Szurok Noémi 4. o.; Ady Úti
Általános Iskola; felkészítő tanára:
Szolnokiné Sóti Erzsébet
	II. hely: Palkovits Ákos 4. o.; Kossuth
L. Ált. Isk.; Szalayné Cseh Judit
	III. hely: Horváth Luca 3. o.; Ady Úti
Ált. Isk.; Spengerné Hadrik Katalin
Felső tagozaton:
	I. hely: Bürgés Sándor 6. o.; Kossuth
L. Ált. Isk.; felkészítő tanára: Vargáné
Pus Erzsébet
	II. hely: Póti Emese 8. g.; József Attila Gimnázium; Földvári Kitti
	III. hely: Veres Gergő 5. o.; Kossuth
Lajos Általános Iskola; Rostásné Balázs
Krisztina
Különdíjak:
Balogh János 8. o.; Máltai Szeretetszolgálat; felkészítő tanára: Nagy Zsuzsanna, Szekeres Olga
Kanalas János 6. o.; Jászai Mari Ált.
Isk.; Boldog Lászlóné
Kolompár József 4. o.; Máltai Szeretetszolgálat; Nagy Zsuzsanna, Szekeres
Olga
Közönségdíj:
Oláh Renátó 7. o.; monori lakásotthon: Jezsó Ákos

Közösség

léphettek nagyobb és másféle közönség 	A találkozó megszervezéséért köszöelőtt is, s ha nem hiszik olvasóim, járjanak net az összes közreműködőnek, a Városi
utána, de én úgy láttam, az esti koncert Könyvtár, a Máltai Szeretetszolgálat és a
emlékezetes jeleneteivé váltak a fiatalok Vigadó munkatársainak, hiszen sok a dolog egy efféle rendezvén�meséi. Palya Bea egyszernyel. A valódi kincs, az est
re csak belekapaszkodott
„Ígérte az énekestitka persze a fiatalok heteebbe a váratlan élménybe,
ken át tartó sok-sok próbáés a színpad furcsa fénytönő, hogy visszajön
ja,
gyakorlása, tanulása volt,
résében ő és a kis mesélők
ide, a Vigadó dísztanárok, segítők áldozatos
egy közös játék egyenrangú
termébe is meg a
együttműködésével.	A
szereplőivé lettek, egy szetelepre is, ahol két
fellépő lányok és fiúk mindretettel élő világot jelenítetmind gazdagabban: önmatek meg nekünk. És ha kicsit
éve már vendégukról, társaikról szerzett
elhamarkodottan is, hiszen
geskedett – a jótéjó élményekkel mehettek
a megváltó születése nakonyság és a dal
haza a vetélkedőről. Sikergyon messzinek tűnt még a
kinti idő szerint, de a nagyifjú képviselőjeként.” rel szerepeltek a helytállás nagyon hosszadalmas,
terem helyi ideje szerint
küszködős emberi történemár a küszöbön topogott,
így hát egy karácsonyi dallal ért véget az tének egy kedves, meghitt jelenetében.
est. Melyen Palya Bea vezénylete nyomán Családjuk, közösségük, iskolájuk hallgatolykor a közönség volt a vokál és a ritmus- hatta őket meghatottan.
	Az előtérben fotókat is láthattunk, életszekció.
Ígérte az énekesnő, hogy visszajön ide, képeket a Tabánról. Talán azért, hogy ne
a Vigadó dísztermébe is meg a telepre is, legyen olyan nagyon messze tőlünk, ami
ahol két éve már vendégeskedett – a jó- ilyen közel van hozzánk, s amivel egyébtékonyság és a dal ifjú képviselőjeként. ként naponta szembesülünk.
Daróczi Ágnes, a cigány kultúra elkötele- 	Jó lenne, ha a sok szép mese megfozett képviselője, a zsűri tagjaként a mese ganna valahogy, és csendes, békés, nyuhatalmáról beszélt. Arról, hogy egymás godt telünk lenne, miközben kitalálnánk
meséivel lebonthatjuk a köztünk húzó- százféleképpen, hogyan juthatunk ki
dó korlátokat. Hihetetlen talán, de hihe- együttélésünk csapdáiból.
Takács Géza
tőnek tűnt.

jándékbolt
Bizsu- és aorrás soron.

Be l i z o Monoron, a F

ió
c
k
a
i
y
n
a rá c s o

K 9. 12. 01– 2009. 12. 31.
200

Ha

!

%,
vásárol 5
tt
le
e
f
t
F
,
1000.árol 10 %
s
á
v
tt
le
e
f
%
2000.- Ft
vásárol 15
tt
le
e
f
t
F
.3000

nk .
u
d
a
t
y
n
é
kedvezm ces ajándékokkal
sarok – vic

tárgyak

s Humsorlézergravírozott üveg
s 3D-z- és zselégyertyák,
s Dís sesek,párologtatóktárcák, hamutartók

méc
aretta
flaskák, cig ngyújtók
s
lo
a
it
s PO és egyéb ö
t ek
s ZiP ndéktáskák, italoskészle
s ajá sáruk
ek
s Plüssu- és féldrágakő ékszkelárncok, hajbavalók
a
s biz evalók, karkötők, ny rtók és még sok
s Fülb őmágnesek, kulcsta
s Hűtden más…
e hozzánk!
k! Nézzen b
ra
á
min
ó
s
lc
o
,
álás

u
Vevőcentrik
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Monor, Forrás u. 6.
Tel.: 20/367-9854
Nyitva: H–P: 8.30–16.30, Szo: 8–12
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Fák és utak

A „Ne vágj ki minden fát!” parancsát már nem csak a törvény
kötelezi, erkölcsi érzékünk is igényli. A közmeghallgatáson viszont
az derült ki, hogy nem is olyan egyszerű ez a kérdés.

Papp János felvételei

Közösség

„Ne vágj ki minden fát!”

A Kistói úti új kerékpárút építése miatt öncélúan egyetlen fát sem távolítottak el
A kölcsönös jó szándék ellenére sem mindig egyrészt azért hiányos, mert az odahordoegyértelmű, hogy a város illetékesei eseten- zott, majd felgyújtott szemét miatt néhány
ként mi célból, és milyen eljárást javasolva fa leégett. Másrészt azért kellett (már évekdöntenek fáink sorsáról. Ezekre a kérdésekre kel ezelőtt) belőlük kivágni – ahogy utóbb
ugyancsak választ kaphattak október 16-án, Vadas Ferencnétől, az uszoda kft. vezetőjétől
akik ott voltak. És mivel akkor és ott igen ke- megtudhattuk –, mert életkoruk indokolttá
vesen jelentek meg, talán közérdekű lehet ez tette. Hozzáfűzte még, hogy tervezik csemeúton is az elhangzott polgármesteri beszá- tékkel pótolni a hiányt, de nyilvánvalóan a femoló ide vonatkozó részeinek, a lakossági lemás látvány jó ideig megmarad, hiszen sofelvetéseknek és az adott válaszok lényegé- kára érhetik csak el a kivágottakhoz hasonló
nek ismertetése (kiegészítve néhány újabb méretet. Elhangzott, hogy a hulló falevelek
szakvéleménnyel).
miatt sok hozzátartozó nem is igényelné a
Megtudhattuk, hogy a református teme- fákat. Ugyanakkor volt olyan felszólaló, aki
tőben elpusztult sok fa ügyében a reformá- az élők számára fontos temetői hangulat mitus egyházé a döntés joga. A katolikus sír- att szeretné a mielőbbi helyreállítást.
kertben a város a fenntartó és az üzemeltető 	Sok szempontból kapcsolódtak e témáis, szolgáltatója segítségével. Az ottani fel- hoz a bicikliutak is. A közlekedési hatóság pl.
újított Rácz-kápolnához vezető platánfasor – az egyébként kellemes árnyat adó lombok

HOBBI KUCKÓ

Kreatív hobbi- és deKorációs bolt

ÜzletÜnkben karácsonyi dekorációs anyagok,
gipszfigurák, adventi gyertyák, koszorúalapok,
termések, szalvétatechnika alapanyagok, hobbifestékek, ragasztók, kreatív papír-, fa-, Üveg- és
cserépáruk, gyöngyök, művészkellékek kaphatók.
monor, petőfi sándor u. 8. (a szolgáltató házban)

Tel: 06-209-277-312 • www.hobbikucko.gportal.hu

NYITVA: H-P: 10-17, Szo: 8-12
Minden kedves vevőnknek békés
karácsonyt és boldog új évet kívánunk!
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takarása miatt – nem fogadta el a kerékpárút
kivilágítását a Kossuth út Ady és Petőfi utca
közötti szakaszán. Az igényelt kandeláberek kihelyezésére viszont (7-800 ezer Ft/db)
jelenleg nincs pénz. Ezért is vetette fel Pogácsás Tibor polgármester, hogy az osztott,
vasúton túli kerékpárútra lelógó faágak akadályozzák az ott közlekedőket.
Ezzel kapcsolatos érdeklődésünkre Vadas
Ferencné azt válaszolta, hogy amint ezt megtudták, azonnal megoldották. Kérése az, hogy
mindig nyomban jelentsék az ilyen észrevételeket a 412-059-es telefonszámon. A kft.nek nyolc, utcán mozgatható embere reggeltől estig próbál mindent megtenni, de ők
sem vehetnek észre mindent. A kft. vezetője
egyúttal tájékoztatott arról is, hogy a Mátyás
király úton az útszelvénybe lógnak be szép
fák, ami a kétirányúvá válás óta különösen
nagy gond. Nehéz ritkítani őket; vizsgálják, mi
lenne a legcélszerűbb megoldás. Szintén nehézséget jelent a gerakerti fák elöregedése,
kitörése. Próbálják megmenteni azokat is. A
főtéri sövénydzsumbujból azért kellett kivágni két vadszilvafát, mert nem illettek a megtisztított kultúrnövény-környezetbe.
	A legnagyobb horderejű kérdés – a jelzett
témában – a Kistói úton készülő kerékpárút
melletti jegenyefasor kivágása volt. Kiderült, hogy a 20-24 termetes fától mindenképpen meg kell válni. Nem csupán életciklusuk
vége indokolja ezt, hanem nagy gyökerei s a
kerékpárút szegélye is. És főleg a biztonság!
Ha a 2,6 m kötelező pályaszélességbe beleesik vagy belóg, életveszélyt jelent az ott elhaladókra. A műszaki osztály munkatársaitól
megtudtuk, hogy a tuskókat így is csak marással lehet eltávolítani. A fasor kivágása pedig anyagilag milliós nagyságrendű összeget jelent.
	A közmeghallgatáson felszólalt az a polgártársunk, aki annak idején ezt a fasort a saját pénzén vette és ültette el. A polgármester
úr felajánlotta, hogy ha a telepítője vállalja
kivágásukat, tulajdonjoga az övé lehet. Helyükre újakat, kisebbeket fognak ültetni.
	Az önkormányzat műszaki osztályán
egyúttal érdeklődtünk a legújabb kerékpárútszakaszról is, Kiss Zoltántól és Döményi
Lajostól. Eközben is jött a telefon, hogy egy

Borkuckó

Cím: 2200 Monor, Piac tér
Telefon: 20/9-240-878
Nyitva: K-P: 10-17, Szo: 7-12
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Akció! -10% kedvezmény
minden termékünkre!

Lepje meg barátait és családtagjait
karácsonyra, névnapra, szülinapra!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

Új üzletünk nyílt
a TESCO Áruházban!

Borkuckó 2

Köszösésg

Monori Strázsa

Egyeseknek hiányoznak a fák a temetőkből, mások inkább örülnek, hogy nem kell takarítani utánuk
konkrét ház elől ne vágják ki megszokott fájukat (amiről a helyszíni szemlén kiderült, hogy
teljesen elferdült, és rádőlt az újonnan kimért
szakaszra). Fültanúi lehettünk, hogy öncélúan egyetlen fát sem távolítanak el, csak a
szükségszerűség és a biztonság mérlegelése
után, utóbbit tartva az elsődlegesnek.
	Jó hír, hogy a 2006-ban kezdődött kerékpárút-építés Kossuth Lajos–Szélmalom utca
közötti új szakaszát november 15. után már
elkezdték aszfaltozni. Csak ott lesz osztott,
ahol nincs mellette gyalogjárda. Az uniós
forrásból 67 034 400 Ft támogatással, 20 szá-

zalékos önrésszel épülő új beruházás kivitelezési határideje: 2010. január 30., elszámolási és üzemeltetési kötelezettsége: március
31. Sokan talán nem is tudják, hogy e beruházás jelentős részét képezi a Kistói úti kerékpárút alatt az a zárt csapadékelvezető csatorna, amilyet Monoron utoljára 1937–39 között
építettek (és ma is működik) a József A.–Kossuth L.–Ady E. útszakasz alatt.
Megtörtént a meglévő kerékpárutak útkereszteződésekben való biztonsági, termoplasztos felfestése is.
És a Városfejlesztési Bizottsággal egyez-

Útszelvénybe lógó fa a Mátyás király utcában
tetve folyik az új fák telepítése. A Pozsonyi utcában jeleskedett ebben a Körme. Az
uszoda kft. a Balassi utcában és a vásártéren végzi a pótlásokat. Fásítás történt a Németh Ágoston utcában, a felújított Petőfi utcában és a főtéren is (ha másként nem
volt lehetséges, dézsás megoldással). Ami
nem bizonyult életképesnek, azt tavasszal
pótolják.
	Közös tehát a cél és a szándék: az épített
és a természeti környezet harmóniájának kialakítása, megújítása, megóvása.
BG

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

1000 m2-en hatalmas választék

!
AKCIÓ
Magdaléna háló

199 000 Ft

Nyitható kanapé

39 900 Ft

Alex sor

!
AKCIÓ

49 500 Ft

Baron sor

79 900 Ft

3-1-1 garnitúra

99 500 Ft

Safari franciaágy párnákkal

Egyedi konyhabútorok
látványtervezéssel

72 500 Ft

6 elemes konyha
mosogatóval

56 500 Ft

Fenyőbútorok
széles választékban

Berta étkező

69 500 Ft

Gázrugós ágy

!
AKCIÓ
Konyhasarok

27 500 Ft

Glasgow étkező

29 900 Ft

Minden kedves vevőnknek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

2009. december 1.
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Köszösésg

Tisztelettel hozzáfűzném…
A közelmúltban (szeptember 18-án) egy
csodálatos rendezvényen vettem részt
meghívottként, családtagjaimmal és távolabbi rokonaimmal együtt. Laza István és a
Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesület
tagjai áldozatos, kitartó munkával kötetbe
fűzték, csokorba kötötték nagyapám néprajzi munkáit, írásait, képeit.
Gyönyörű kivitelezésű, olvasmányos, néhol szórakoztató könyv kerekedett az időt
és fáradságot nem kímélő szerkesztő urak
és hölgyek gyűjtőmunkája eredményeként.
Hogy miért ragadtam tollat? Aki ott volt,
láthatta: mi, családtagok, akik érdemtelenül
átvehettük a könyv tiszteletpéldányait, csak
ültünk kukán, és nyeltük a gombócot, ami
a torkunkat szorongatta. A családból megjelentek: pedagógusok, jogászok… mind
a beszédből élünk, és annyit sem tudtunk
mondani, hogy: köszönjük!
	Persze csak a saját nevemben tudok nyilatkozni, de nekem semmi értelmes nem
jutott eszembe: csupa közhelyek, rong�gyá csépelt szavak csupán… Mégis, ahogy
körbenéztem, zavart nevethetnék tört rám,
mint aki az első diplomáját veszi át: Biztos,
hogy ez jár nekem? Romhányi József A róka
és a holló variációi jutottak eszembe: „Mért
hallgat a holló? Mért nem szól a róka, holott
más a szokás kétezer év óta? A róka néma
volt, a holló meg süket.” Kérem elnézésü-

ket… (Igaz, ez nem is olyen vicces, de engem mindenesetre jobb kedvre derít!)
	A nagyapa munkáival gyermekkoromban a bátyámon kívül senki sem foglalkozott igazán, bár a régiségek gyűjtése családi
szenvedéllyé nőtte ki magát a fiúk körében.
	Amilyen szigorú és ellentmondást nem
tűrő apaként meséltek róla, mi, unokák
csak a széttárt karú, melegszívű nagyapát
ismerhettük meg benne. Azt mondják, változnak az emberek… Én nem hiszek ebben! A szeretet nem jöhetett a semmiből:
tegnap még nem volt, ma már van? Már
gyermekkorban eldől, mit kaptunk, és mit
vagyunk képesek továbbadni. Felnőttkorban csak a sorrenddel van a baj! Más fontos egy húszévesnek és egy negyvenesnek.
Ami bennünk rejtőzött, az nem Vitéz László
a függöny mögött, ott volt az mindig, csak
máshol állt a sorban.
	Ami fiatal korában oly fontos volt nagyapa
számára, s ami annyi szenvedést hozott neki,
az idős korára már mást jelentett. Első helyre léptek az unokák! Mindannyiunk legnagyobb szerencséjére olyan csodálatos angyal
őrizte, óvta, mint az én édes nagymamám
(akit a község óvó nénijének ismert Monor).
Bizony, nem esett szó arról a feleségről, aki
jóban-rosszban támogatta férje igazát, nevelte erején felül a három gyermeküket óvónői fizetésből! Ez a gyémántdiplomás óvó

Szereti Ön
Brahmsot?

Csordás Klára (mezzo-szoprán)
Pólus László (cselló)
és Mocsári Károly (zongora)
közös koncertje a Vigadóban
2009. december 6-án, 18 órai kezdettel
Rendhagyó koncertünket egy sorozat nyitányának szánjuk,
melyben bemutatjuk Önöknek a legnagyobb zeneszerzők
kamaraszerzeményeit. Első alkalommal Johannes Brahms, a
zenészcsaládban született XIX. századi német szerző műveiből
válogattunk. Az est során hallhatnak dalokat, intermezzókat,
brácsadalokat, e-moll cselló-zongora szonátát Csordás Klára
énekművész, Pólus László és Mocsári Károly tolmácsolásában.

Mikulás ajándékunk!

Családbarát rendezvény.
Egy felnőtt kísérővel
általános iskolás és óvodás
gyerekek ingyen tekinthetik
meg a koncertet.
Belépőjegy: 1600 és 900 forint
Információ, jegyrendelés:
06-29/413-212-es telefonszámon vagy
a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.
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Köszönet

néni, Monor város díszpolgára volt az, akire
férje és gyermekei feltétel nélkül támaszkodhattak. Ez a nagymama volt az, aki később, a
nyári szünetekben az unokák kívánságait leste, csokrát összegyűjtötte. Csak vele lesz teljes nagyapám egész késői dicsősége! Ahogy
a létünk függ a levegőtől, a növényé a napfénytől, úgy volt ez teljes, egész és igaz az ő
esetükben… Tőlük kaptuk imádott, jó humorú édesapánkat, aki édesanyámmal szoros
összefogásban, és rengeteg lemondás árán
megvalósította nagyapám álmát: három
diplomás embert adtak annak az országnak,
amelytől nehéz sorsukat kapták (talán húsz
év múlva az unokáik kezét szorongatják idegenek, akiknek nem lenne kötelességük tudni, hogy ki volt az a Borzsák Farkas). És ülnek
majd, mint a kukák…
	Azt tanultam nagyapámtól, hogy a múltunk, eredetünk ismerete létfontosságú.
Erre a becses ünnepségre távolabbi rokonaink is eljöttek megfogni a kezünket, mint
sok-sok testvér, és a gombóc csak nőtt és
nőtt a torkunkban: Egy vérből vagyunk te
meg én! Nem lehet egyedül az, akinek vannak gyökerei, és megbecsüli az ismeretlen
ismerősök melengető szeretetét!
Még egyszer, a magam és családom nevében szeretném megköszönni a szép műsort és az áldozatos munkát a könyv létrejöttéért!
„Mindenütt hazánk van, hol jól megy sorunk.” (Arisztophanész, Arany János ford.)
Borzsák Gabriella

Ivánszki Zoltán Üveges és képkeretező

Gobelinek, fonalak nagy választékban!
A helyben választott gobelinek keretezéséből
10% kedvezményt adunk!

Képkeretezés több mint 600 féle keretmintából.
Üzlet: Kiss E. u. 3. Tel.: 06-30/214-7167, 06-29/769-076
Rendelésfelvétel: 2200 Monor, Katona József u. 37.
Web: www.uvegeskepkeretezo.hu

A kép akkor van kész, ha be van keretezve!
Minden kedves ügyfelünknek kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

PRESSZ
gyorsszerviz
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

A

Belvárosi sétány
ajánlata

Decemberben is szeretettel várjuk
kedves Vásárlóinkat:

Csempék, padlólapok, kádak, kabinok,
egyéb fürdőszoba berendezések és
kiegészítők. Hitelügyintézés a helyszínen.
Tel.: 29/413-721, 30/952-3269

Gyógygomba
kivonatok boltja
Márkabolt

Max-Immun rák és Immunkutató Kft.
termékei: Immunerősítőktől, a szív- és
érrendszeri problémákra, cukorbetegségen
át, a daganatos megbetegedésekig
természetes segítség a szervezetnek.
Tel.: 29/413-721, 30/218-1503
Karácsonyi kedvezmény: 20-30-50%
Kínai áruház:
Női-, férfi-, gyermekruházat, cipő, táska

utazási iroda

Utazási Iroda szolgáltatásai: Szervezett
kül- és belföldi utak értékesítése, egyéni
szállások foglalása, repülőjegy- értékesítés,
utasbiztosítás, színház- és koncertjegyértékesítés. Üdülési csekket elfogadunk.
Minőség vonzó áron!
Tel./fax.: 29/415-425, www.unimonor.hu
Hallo Pizzéria és Söröző
Hétköznap 12-14 óra között minden helyben fogyasztott étel árából 25%
kedvezmény. Vasárnap minden ételés italfogyasztásból 10% kedvezmény,
mely érvényes a házhozszállításra is.
Decemberben FORRALT BOR
Hallo vonal: 29/610-390,
Hallomobil: 20/206-3788

Csatlakozzon csapatunkhoz: a sétányon kiadó 1 db 107 m2 üzlethelyiség
(felosztható két kis üzletté is), valamint lakások eladók 37-80 m2 között.
Infovonal: 29/572-782

Ajánló

Monori Strázsa

2009. december 5-én
szombaton
½ 9 -től 14 óráig

Mikulás
a sétányon!
Örömmel tájékoztatjuk
Önöket, hogy
a Mikulás ellátogat
sétányunkra, aki sok-sok
szeretettel és meglepetéssel
várja a gyerekeket.
Állatsimogató • arcfestés
henna • rajzház • vattacukor
sültgesztenye

A Mikulást köszöntő
gyerekek között egy
CSALÁDI ÁLLATKERTI
belépőt sorsolunk ki.
Ezen a napon nyitjuk meg kihelyezett
gyűjtőpontunkat a CIPŐSDOBOZ AKCIÓ
2009 keretein belül.
A hozzánk behozott csomagokat
egyben továbbítjuk
a Baptista Szeretetszolgálat részére.
További információ: www.ciposdoboz.hu
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Monori Strázsa
Folytatás az 1. oldalról
Számos tudományos együttműködésben
és pályázaton volt sikeres. Az ELTE-n etológia alapkurzust vezet, biológus és tanár szakos hallgatókat tanít, több speciális kollégiumot tart. Hallgatói számos I-II. helyezést
értek el tudományos diákköri konferenciákon. Részt vállalt doktori, illetve felnőttképzésben, szakdolgozatok és PhD fokozatszerzések témavezetésében.
– A középiskolában is részt vett tanulmányi versenyeken?
– Elsőben földrajz megyei versenyt
nyertem, negyedikben biológiából az országos fordulóig jutottam. Rendszeresen megoldottam akkoriban a Középiskolai matematikai lapok (Kömal) példáit, és
rendszeres résztvevője voltam a helyi, járási, megyei atlétikaversenyeknek.
Topál József tagja volt annak a kutatócsoportnak, amely az állati viselkedés és elmeképességek vizs– Tanárai közül ki volt hatással későbbi pá- gálatának témakörébe a világon elsőként vezette be a kutyát mint lehetséges modellállatot
lyaválasztására?
– Ha választani kell, a legmélyebb ha- magát. Abban az időszakban a kutyát mo- szabásúak (csimpánzok stb.) vizsgálata
tást talán Halász János tanár úr egyénisé- dellállatként alkalmaztuk vizsgálatainkban mellett ma már „egyenrangúként” tartják
ge, nagy tudással párosult embersége tet- – mint az emberi viselkedés és gondolko- számon a kutya elmeműködésének vizste rám. A földrajzot mindig is szerettem, de dási folyamatok „szimulátorát”. Az évek gálatát olyan lehetőségként, mely saját
a pályaválasztásban nem igazán a középis- során kiderült, hogy a kutya és az emberi gondolkodási képességeink kialakulásákolai évek voltak a döntőek, hiszen óvodás csecsemő/kisgyerek elmenak és működésének jobb
korom óta elkötelezetten érdeklődtem az folyamatai és kommunikámegértéséhez vezet.
élővilág iránt. Kisgyermekként állatorvos, ciós megértőképessége sok
Másrészt nagyon fon„Hiszem, hogy az
majd az általános iskola utolsó éveitől bi- szempontból párhuzamba
tosnak
tartom, hogy – bár
ember kötelessége,
ológus, pontosabban állatviselkedés-kuta- állítható. Így az utóbbi évek„steril” alapkutatást végzünk,
hogy ne pusztán
tó (etológus) szerettem volna lenni. Az már ben, az MTA Pszichológiai
melynek haszna a hétköznaa sors furcsasága, hogy tényleg sikerült e Kutatóintézetének munkaa maga örömépi ember számára nehezen
gyerekkori tervemet valóra váltani.
társaként már csecsemők vire, szórakoztatásá- belátható – eredményeinket
megpróbáljuk a gyakorlatselkedésének kísérletes vizsra, becsvágyának
– Milyen állatokkal, milyen kutatási témái gálatával is foglalkozom.
ban, az emberi életminőség
kielégítésére haszvoltak?
javításában is hasznosítani.
– Pályakezdőként Csányi Vilmos pro- – Mit tart legfontosabb szakKollégáimmal van egy alanálja a neki adott
fesszor magatartás-genetika laboratóri- mai eredményeinek?
pítványunk, s a 90-es évek
talentumokat.”
umához csatlakoztam, s ott paradicsomvége óta képzünk olyan
– Egyrészt büszke vahalak és egerek tanulási folyamataival gyok arra, hogy tagja lehetspeciális
segítőkutyákat,
foglalkoztam. Kandidátusi disszertációm tem annak a kutatócsoportnak, amely az akik mozgássérült emberek mellett egy
is ezeknek az éveknek a kutatásaiból szü- állati viselkedés és elmeképességek vizs- életre szóló segítőtársként szolgálhatletett. Az 1990-es évek elejétől – az akkor gálatának témakörébe a világon elsőként nak. Számos gyakorlati segítséget nyújtamár ELTE Etológia Tanszékké alakult labo- vezette be a kutyát mint lehetséges mo- nak – ajtónyitás stb. –, de nagyon fontos
ratóriumában – Csányi professzor ösztöké- dellállatot. Ezzel egy olyan folyamat elin- lelki támaszt is jelentenek. (Bővebb inforlésére kutatócsoportunk az állati és embe- dítóivá váltunk a viselkedéskutatásban, máció az alapítvány honlapján olvasható:
ri elme kutatásának problémáiba ásta bele melynek eredményeképpen az ember- www.kea-net.hu.)

Lakások eladók!
Érdeklődni lehet:
Telefonon: 06-30-9-341-343,
vagy a Mártírok útja 24. alatt lévő
irodában az Állomás
pékség udvarában.
Iroda tel./fax: 06-29-411-815
E-mail: piramismon@monornet.hu
Web: www.piramis2200.hu
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Az építkezés várható
Monor központjában épülő 3 szintes,
28 lakásos társasházban (29 m2-estől 54 m2-esig) befejezése: 2010
Az épületben LIFT, kerékpárés babakocsi-tároló, a zárt
udvarban JÁTSZÓTÉR és
minden lakáshoz egy-egy
PARKOLÓ kerül megépítésre.

Lakásárak:
6,9 M Ft-tól 12,5 M Ft-ig
A hitelfelvételben szakképzett hitelügyintézőnk segít.
A lakások – igény szerint – akár szerkezetkész állapotban is megvásárolhatók.

	A mozgássérült-segítőkutyák kiképzé- az asztalosmunka, s emellett a kertészkese mellett úttörő szerepet vállaltunk abban dés, valamint a gyerekkori szerelem, a foci.
is, hogy a kutyát – éppen a kutatásainkban
felismert kifinomult szociális és kommuni- – Kérdezhetjük a családjáról is?
– Feleségem, aki eredetileg közgazdász,
kációs képességei alapján – terápiás állatként lehessen használni a legkülönbözőbb az Oktatási Minisztériumban van tanácsocéllal kialakított fejlesztő-rehabilitációs fog- si állásban, de már sok éve otthon látja el a
„főállású anya” nélkülözhetetlen feladatát.
lalkozásokban.
Négy gyermekünk közül kettő (Csenge és
Dani) középiskolás (a JAG 6 osztályos évfo– Mik a további szakmai tervei?
– Egyrészt a kutya és a gyerek gondol- lyamaiban nyolcadik, ill. tizedikesek). Fanni
kodási folyamataiban és szociális-kom- csak idén felvételizik a JAG-ba (ő most hamunikációs készségeiben rejlő párhuza- todikos), Marci pedig az óvoda nagycsomok minél teljesebb kibontása azzal a portját nyüvi.
céllal, hogy jobban megérthessük saját elménk, gondolkodási képességeink kiala- – Meg tudná fogalmazni szakmai-emberi
kulását, annak biológiai gyökereit feltárva. hitvallását, életcélját?
– Nehéz kérdés, de próbálkozom... MinMásrészt a speciális segítőkutyák (a vakvezető mellett a mozgás- és hallássérült segí- dig az volt a vágyam, hogy kutatóként olyan
tő, az epilepszia rohamjelző és a terápiás dolgokra nyithassam rá a szememet, amit
kutyák) minél szélesebb körű elterjeszté- addig még senki nem látott úgy, ahogy én.
se Magyarországon, és az egészségügyi Persze az alapvető „felfedező hajlam” kiélérendszerbe való integrálásuk (pl. legyen a se önmagában kevés. Hiszem, hogy az emmozgássérült-segítőkutya ugyanolyan tb- ber kötelessége, hogy ne pusztán a maga
támogatott rehabilitációs eszköz, mint a örömére, szórakoztatására, becsvágyának
kerekesszék). Mindezzel a magyarországi kielégítésére használja a neki adott talensegítőkutyás civil szervezetek érdekképvi- tumokat, hanem bármely területen tevéseletét ellátó Magyar Terápiás és Segítőku- kenykedjék is, kötelessége megkeresni azokat a lehetőségeket, ahol a többiek javára, a
tyás Szövetség elnökeként próbálkozom.
hétköznapok aprópénzére válthatja adott– Kevés szabad idejében van valamilyen ki- ságait, s ennek révén legalább egy picit jobbá teheti a világot.
kapcsolódást jelentő hobbija?
Bolcsó Gusztáv
– Barkácsolás, fúrás-faragás, különösen
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Topál József munkatársaival a 90-es évek vége
óta képez olyan speciális segítőkutyákat, amelyek a mozgássérült emberek mellett egy életre
szóló segítőtársként szolgálhatnak

A felújított
Rácz kápolnában

Monor és Vidéke
TakarékszöVeTkezeT

el nem évülő

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

urnafülkék
eladók!
*

Vegye igénybe a fiatalok, valamint többgyermekesek
kamattámogatott kölcsönét!

Érdeklődés:
Római Katolikus Plébánia
Monor, Kossuth Lajos u. 83.

A kamattámogatás mértéke a referenciahozam arányában 40%-70%
közötti mértékű, a hitelcél és a gyermekek számának függvényében.

az igényelhető hitelösszeg maximuma:
Vásárlás, építés esetén:
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Monori Strázsa

Helytörténet

Helytörténet mesterfokon

Interjú

Idén éppen száz éve adták át a Vigadó épületét, amely több más,
szintén akkortájt épült középülettel együtt ma is meghatározza Monor
városképét. Ennek állított emléket a “Monor elmúlt 100 éve” című kiállítás,
amely folyamatosan megtekinthető a Művelődési Házban. A kiállításhoz
kapcsolódó előadásokon számos civil szervezet elevenítette föl az
elmúlt száz évhez fűződő viszonyát. Lapunk e havi számában közülük a
Helytörténeti Kör – Közművelődési Egyesületet mutatjuk be, amely az
utóbbi évtizedekben sokat tett azért, hogy megismerjük a város múltját.
Dr. Dobos Györggyel, az egyesület jelenlegi elnökével beszélgettünk.

a Monori Füzetek cikkeinek megírásában.
A tartalmas sorozat eljutott a 18. számig.
1991-től többször rendeztünk önálló kiállítást a Városi Könyvtárban, Tóth Lászlóné segítő vendégszeretetének köszönetően.
– Mi késztette az egyesületet könyvkiadásra?
– A szülőföld szeretete, a városunk iránt
érzett tisztelet. Az egyetemen, a doktori cím
átvételekor esküt tettem arra, hogy mindenkor szolgálom a tudományt. Szülővárosunkban hasznosítani kívántam ezt az elkötelezettségemet. Településünk 1998-ban
ünnepelte – az írásbeli források alapján – 600
éves fennállását. Méltóképpen, egy helytörténeti könyv megjelentetésével szándékoztuk ezt megörökíteni. 1995-től én a Pest
Megyei Kézműves Kamara oktatási vezetőjeként dolgoztam. A „Kézműves Magazin”
főszerkesztője megígérte: ha könyvkiadásra szánjuk el magunkat Monoron, segíti a kiadvány megszületését. Így mertük rászánni magunkat erre a szép feladatra, melynek
teljesítéséhez új tagok, szerzőtársak is csatlakoztak. Párom, Pecznyik Ibolya ezen felül –
társadalmi munkában – elvállalta az olvasószerkesztői munkát, amit a tördelés mellett
a későbbi könyveinknél is végzett. Hihetetlen, így utólag is, hogy milyen jól integrálódott akkor a monori szellemi elit az anyagok
megírásában, a már fiókban lévő művek átadásában. Azóta is megilletődve és hálával
gondolok a szerzőtársakra, a támogatókra
és az előfizetőkre. Velük együtt jelenhetett
meg a 600 oldalas Monori krónika 1998-ban,
1000 példányban. Ausztráliába, Kanadába,
Amerikába is eljutott belőle néhány.

– Az egyesületek általában akkor jönnek szakkörnek írt levelemet is – a Monor és Vilétre, ha többen, szervezett formában sze- déke című lapban –, amelyben felajánlotretnének valamilyen cél érdekében dolgoz- tam együttműködésemet a helytörténeti
ni. Gondolom, a Helytörténeti Kör – Köz- munkában.
művelődési Egyesületnek is volt valamilyen
előélete a megalakulása előtt.
– Aztán jött a nagy elhatározás...
– Igen, természetesen. 1973-ban Bur– Igen, 1987-ben úgy döntöttünk, hogy
ján István, a Művelődési Ház előadója fel- a kör a jövőben közművelődési egyesületkérést kapott a község múltjának ápolására, ként kíván tevékenykedni. Az engedély haa tárgyi emlékek felkutatására, számbavé- mar megszületett. Az egyesületet 39-en
telére, Petőfi Sándor születésének 150., va- alapítottuk meg. Az alapszabály áprilisban
lamint a Dózsa György vezette felkelés 460. készült el, amely bemutatta az új tisztségviévfordulójának megünneplésére. Akkor tájt selőket. Elnöknek Oláh Gyulát, titkárnak BurCsák András, Máté Bertalan, Monori Für Dezső ján Istvánt, gazdasági felelősnek pedig Vig
már tevékenykedtek ilyen téren. Így állt ös�- Sándort választottuk. 1989 elején a vezetősze a patrióták magja, s végül a csapat 10 fős ség élén – egészségügyi okokból – változás
szakkörré terebélyesedett. Kiállításra is sor történt. Elnökként Fekete János református
került, amely a Nagyközségi Könyvtár veze- lelkészre voksoltunk. Rá egy évre Németh
tője, Pásztor Antal megértő támogatásával László tűzoltó lett a titkár, aki viszont még
született meg.
az év végén lemondott. 1991 februárjában a
titkári feladat szolgálatára engem választott
– Mivel foglalkoztak akkoriban a monori meg az egyesület tagsága.
amatőr helytörténészek?
– 1985-ben Monori Für Dezső elnök és – Milyen főbb tevékenységet végzett a szerOláh Gyula titkár vezetésével valósult meg a vezet?
– Az első könyvet követte még öt. Miről szólszakköri együttműködés a ceglédi Kossuth
– Az egyesület megalakulásával a ku- nak, milyen tartalmat nyújtanak ezek az olMúzeummal, illetve a Pest Megyei Levéltár- tatói, ismeretterjesztői munka magasabb vasónak?
ral. Merésznek tűnő elképzelés született ar- színvonalon folytatódott tovább. Külső tá– Egyesületünk szerint a városunkhoz,
ról, hogy készüljön egy, „a község történe- mogatóként bekapcsolódott a helytörténe- emberi közösségünkhöz való kötödést erőtével foglalkozó kiadványsorozat Monori ti tevékenységbe dr. Vitálisné dr. Zilahi Lídia síti a múlt eseményeinek ismerete. Írtunk a
Füzetek címmel”. A szakkör a Monori Csalá- geológus, aki folyamatosan megjelentet- gazdasági élet több évszázados eredmédi Iroda támogatásával működött, melynek te cikkeit a Monor és Vidéke hetilapban, ta- nyeiről és kudarcairól, az életmód váltovezetője, Burján István oroszlánrészt vállalt nulmányait az egyesület füzeteiben, majd zásairól, az egyházi életről, a kulturális és
a civil szervezet munkájának megszervezé- a Monori krónika című jubileumi kiadvá- szellemi történésekről, az iskolák, az egyéb
sében. A létszám 1986-ban tovább gyara- nyunkban. Máté Bertalan, a deglédi múzeum intézmények megszületéséről, a század elepodott. Az év májusában jelentették meg a munkatársa jelentős részt vállalt korábban ji községi közgyűlések áldozatos munkájá-
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Dr. Dobos György felvételei

Helytörténet

Monori Strázsa

Dr. Habsburg Ottó átveszi Fekete Jánostól a Monori krónikát 2004-ben
ról. Szeretettel emlékeztünk meg a ma, illetve a közelmúlt kiemelkedő pedagógiai
teljesítményt nyújtó tanárairól, igazgatóiról,
kulturális és hétköznapi személyiségekről.

Az egyesület eddig hat kiadványt jelentetett meg összesen 1316 oldalon

adtuk. A 2001-ben megjelent Monori arcok, sorsok, történetek és a 2004-es Monori
életképek 500-500 példányban készült.
Ezek néhány darabja még kapható, ahogy
a Monori Füzetek 20. számaként 2007-ben,
150 példányban kiadott A 100 éves Újtelepről is. A 2006-os keltezésű Monori fények
és árnyak című könyvünk 600 példányából
van a legtöbb. Tavaly adtuk ki a 2007 őszén,
egészségi okokból lemondott, nagyra becsült elnökünk, Fekete János, nyugalmazott
lelkész válogatott verseit A szószék távlata
címmel, de ebből is minden példány elkelt.
A többi könyvhöz viszont hozzá lehet jutni
a Piros 2000 Bt. (Bajcsy-Zs. u 4. sz.) üzletében és a piactéri könyvesboltban.

fényképet adtunk közre. 2005-ben rendeztünk egy városi szintű fotókiállítást, ismét a
könyvtár vendégszeretetét élvezve. 250 saját és négy vendég fotós néhány felvételével mutattuk be Monor társadalmi, gazdasági, kulturális életét, valamint jelentősebb
személyiségek portréját. 2009 tavaszán, Szt.
Orbán napján a Monori Borút Egyesületnek
kedveskedtünk egy kisebb fotóbemutatóval
a Strázsahegyen. Szép sikere volt. Hasonlóan az ősszel megnyitott „Monor elmúlt 100
éve” című állandó kiállításnak. A Művelődési Központ színháztermében 19 nagyméretű fényképpel képviseljük egyesületünket. A
múltról és a jelenről – a jövőnek szólva.

– Megfogalmazható, hogy milyen értéket
képvisel ez a helytörténeti tevékenység?
– A szellemi, erkölcsi értéket illetően erre a kérdésre majd a jövő embere adhat választ. Az eddigi munkánk viszont akár
pénzben is kifejezhető. Kiadványaink elkészítésében közel nyolcvan szerző működött
közre, s ebben a számban nincsenek benne a képek készítői. Rendkívül sok munkát
igényelt a szervezés, a szerkesztés, a nyomdai előkészítés is. Ha mindent piaci áron számolunk, akkor 5,7 millió forint értékű mun– Úgy tűnik, az elmúlt évtizedekben alapokát végeztünk így el társadalmi munkában, – Fekete János lemondása után választot- san feldolgozták a város történelmét. Milyen munka vár még az egyesületre?
de ehhez még hozzájönnek azok a vállalko- ták meg önt elnöknek?
– Igen. Ekkor választották dr. Dudás
– Egyesületünk tagjai gazdag tapaszzók is, akik a hirdetéseik megjelentetésével
támogatták a kiadványok megjelenését 1,2 Jenőnét is titkárnak, valamint Kodayné Tóth talatokkal rendelkeznek városunk életéről.
Szeretnénk ezt továbbadni a fiataloknak,
millió forinttal. A hat kötet összesen 1316 ol- Margitot gazdasági felelősnek.
akiket ezúttal is hívunk közénk: tartsanak
dalon jelent meg, az első négy keménykötésű formában. A 2850 darab könyv nyomdai – Tudomásom szerint a kutatások mellett velünk a helytörténeti kutatómunkában!
költsége 6,95 millió forintot tett ki. Az egyes gyűjtik a kortörténeti dokumentumokat, Rendszeresen látogatom az országos és
kötetek bolti árában csupán ez érvényesült. képeket
megyei könyvtárakat, levéltárakat. Monorra
– 1998-tól módszeresen fényképezem vonatkozóan több ezer oldalt elolvastam
S ez már olvasóink áldozata a helytörténeti
városunk és a civil szervezetek eseménye- közösségünk történéseiről. Úgy gondolom,
kultúráért, amit ezúton is köszönünk.
it, az új létesítmények megszületését. Gyűjt- olvasóinkat is érdekli majd, ha további kiad– Megvásárolhatók még ezek a könyvek? jük az intézmények, családok fényképeit is. ványainkban közreadunk belőlük. És persze
A megjelent helytörténeti kiadványokban, kiállításterveink is vannak.
Hol juthatnak hozzájuk az érdeklődők?
– A Monori krónikából az összeset el- e témában 87 fekete-fehér és 209 színes
– PAPP –

Nyílászárók gyártása Monoron

Közvetlenül a gyártótól

Portalu Kft.

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

Ingyenes felmérés
és árajánlat-készítés.
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
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A monoriak viselt dolgai XX.
Kisgazdák, kisiparosok

A pénz forrása: hitelszövetkezet
Helytörténet

A parasztok életében az 1848-as jobbágyfelszabadítás eleinte nem
jelentett lényeges változást a munka végzésében és az életmódban.
A földesúri robotmunka ugyan megszűnt, de súlyos terhet jelentett
az adó, a tőkehiánnyal küszködő földművelés és állattenyésztés.
ni a belterjes gazdálkodásra (gyümölcs-,
zöldség-, burgonya-, kukorica-, dohánytermesztés). Ez megnövelte a munkaerőszükségletet, jobb munkaszervezést, új
munkastílust igényelt. Egyre több gazdaságban használatba került Vidats István
korszerű vasekéje, megjelentek a vetőgépek, aratógépek, ismertté vált a gőzeke,
a tüzesgéppel meghajtott cséplőgép. Áttértek a négyes vetésforgóra, a műtrágya
használatára. S mindezekhez – modernizáció, polgárosodás – pénzre volt szükség.
Sok-sok pénzre!

Balogh Rudolf felvétele

A jobbágyfelszabadítás után gazdasági
szerszámok még sokáig jórészt házilagosan készültek. A gabonatermelés – mint
fő tevékenység – háromnyomásos rendszerben történt, amihez nehezen kapcsolódott a munkaigényes kapás- és takarmánynövények termelése. A jobbágyélet
évszázadokon kialakult munkamorálja is
igen lassan változott.
	Az 1880-as években bekövetkezett agrárválság, a gabonaárak csökkenése már
súlyos helyzetbe hozta a földművelők
társadalmát. Kénytelenek voltak átválta-

Indulnak az aratók. Kép a Pesti Naplóból , 1932-ből

Monoron,
lakó és pihenő övezetben

új társasházi
lakások
eladók,
zárt
parkolóval.

Hitelügy
intézés k
edvező k
Tel: 06-3
amatokk
0/548-54
62
al!
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Az Országos Központi Hitelszövetkezet
kötelékébe tartozó gazdasági társulások
közt legrégebben a monori hitelszövetkezet alakult meg. Eszméje a Monor Kerületi Ipartársulás tagsága körében fogant. A kezdő lépéseket Lukácsovits Alajos
monori asztalos tette meg, aki – a megalakulástól (1882) haláláig (1914) – egyik
igazgatója maradt. Szervezési feladatait dr. Horváth János, az Országos Központi Hitelszövetkezet aligazgatója, budapesti
ügyvéd végezte el. Az egyesület vezetése és fennmaradása azonban Förster Aurél
kávai földbirtokos, monori ügyvéd érdeme. Kezdetben az Országos Központi Hitelszövetkezet igazgatóságának, később a
Monor Kerületi Önsegélyező Szövetkezet
felügyelő bizottságának tagjaként, majd
1887-től a kollektíva elnökeként segítette
e szervezetet.

Elsőként alakul meg Monoron
A monori szövetkezet – hosszas és alapos
előkészületek után – az 1882. évi június hó
29-én tartott közgyűlésén alakult meg a
Monor Kerületi Ipartársulat helyiségében,
az alapító bizottság közreműködésével. A
gyűlést Retter Mihály, akkori elnök nyitotta meg. A gazdasági tömörülés működése
a Monor környékén fekvő mintegy 10 községre terjedt ki. Később azonban 20 község csatlakozott az egyesülethez. Megalakuláskor 283 tagja összesen 1280 darab, 50
koronás üzletrészt jegyzett 64 ezer korona
névértékben. Az aláírók közül kiemelkedett Jakabfy István löbi földbirtokos, 200
darab üzletrészjegyzéssel, 10 ezer koronával, s így ő lett a szövetkezet első elnöke. A jegyzések többsége 10 darabon alul,
a kisgazdák és kisiparosok köréből került
ki. Később, az 1890-es években a monori
társulásból vált ki és alakult meg 12 önállóvá lett szövetkezet. Évek múlva, 1902
októberében, községi közgyűlésen merült fel a monori modern gazdák és képzett iparosok javaslata, hogy szervezzenek
mezőgazdasági és ipari kiállítást. Úgy vél-

Az olcSó
cipőK boltjA!

Monor, Kiss Ernő u. 1.
A sport vendéglő mellett

December hónapban
minden vásárláshoz ajándékot adunk!

Bébi- és gyermekcsizmák 3000 Ft-tól
Férfi és női divatcsizmák 2000 Ft-tól

A csizmákhoz illő táskák széles választékban kaphatóak.

NyitvA: K-p: 8-16-ig, Szo: 8-12-ig

Bruck László felvétele

Még a gőzzel hajtott cséplőgép mellett is
nehéz volt a munka az aratáskor, 1932
ték az ötletadók, hogy a rendezvény a térség haladását szolgálná. E gondolat a képviselő-testület „észbeli korlátain” évekig
fennakadt. Jelentős változás azonban e
közösség életében, hogy az Országos Központi Hitelszövetkezet kebelében megalakították a Monor és Vidéke Gazdasági Értékesítő Szövetkezetet, melynek céljául a

Helytörténet

Bartók Istvánné gyűjteményéből

Monori Strázsa

A vasút menti csordaház (pásztorház), 1935
„gazdálkodó polgártársak” szolgálatát jelölték meg. Így született meg Monoron a
„Hangya” szövetkezeti bolt is.

A negyedszázados jubileum
Említésre méltó, hogy a monori hitelszövetkezet 25 éves fennállásának megünnepléseként 1907. szeptember hó 21-től
25-ig gazdasági és ipari kiállítást rendeztek a gabonaraktár szövetkezet helyisé-

gében (a Maggyár helyén). A kiállítás célja,
hogy bemutassák a Monori járás ipari és
mezőgazdasági termelését, utat kívántak
nyitni az eredmények megismertetésével
a gazdasági értékesítésnek. Az ünnepélyes megnyitót állatkiállítás, vásár, lóverseny és népünnepély tette színessé.
Forrás: Országos Széchényi Könyvtár Bp.
(Monor és Vidéke 1882); Monorkerületi Lapok 1901–1914; Monori krónika 1998

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke
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Labdajáték
Nem, ez nem a sportoldal, jó helyen tetszenek járni, nem a magyar foci kétségbeejtő
helyzetén fogunk elmélkedni. Mint ahogy
azok a monori lakosok se ezen törték a fejüket, akik egy este betértek az egyik, éjjel
is nyitva tartó üzletbe. Itt – egy telefonnal
a kezében – rémülten segítségért kiáltozó
hölgyet találtak, és mivel ez nem egy őrült
reklámfogás a vásárlók becsábítására, ráadásul a pult mögött egy másik nő feküdt,
gyorsan tisztázni kellett a helyzetet. Ezt a
hamarosan kiérkező rendőrök is elősegítették, majd a kapitányságon lassan kialakult
a kép. A bolt eladója arra számított, hogy
ugyanolyan eseménytelen estéje lesz, mint
általában. Tett-vett, szöszmötölt, amikor kopogtak az ajtón. Kinyitotta, és ekkor rémületére egy sállal takart arcú valaki ugrott be
a boltba, aki maga előtt is egy sálat szorongatott, és követelte, hogy az eladó pakoljon
egy szatyorba mindenféle árut. Az eladó
azonban viccnek vette a dolgot, és nem nagyon akaródzott neki engedelmeskednie.
Míg végül felmerült, hogy az ócska sálban
esetleg egy pisztoly van, és hát a pisztolyok
sorsa, hogy elsüljenek. Ezen csöppet elvitatkoztak, majd az eladó hölgy megunta a
meddő vitát, és a tettek mezejének közepén ütni kezdte a rablót, bizonyítva, hogy
korunk mentalitása egyre kevésbé toleráns.
A verekedés közben lekerült a sál a rablójelölt nő arcáról, s kiderült, hogy nem ismeretlen a boltban. Korábban már vásárolt ott
ezt-azt, ám akkor pénzt is hagyott ott cserében. A spontán erőszakos véleménycserében rövidesen az eladó kerekedett felül. A
rabló feladta a küzdelmet, a győztes pedig
hívta a rendőrséget. Ekkor léptek be a történetbe a vásárlók! Innentől pedig már volt
idő szemügyre venni a sálban rejtőző fegyvert, ami nem volt más, mint egy Walt Disney labda. Melyről köztudomású, hogy nem
része a magyar kultúrának, másrészt igen
nehéz, jobbára szinte lehetetlen vele életet
kioltani. A kihallgatások lezajlottak, az eljá-

Moment
divat
Kossuth L. u. 72.

Az ünnepekre is
kedvező árakkal és jó
minőségű áruval várjuk!
Blúzok 1500 Ft-tól
Női felsők már 1000 Ft-tól
Nadrágok 2500 Ft-tól

rás folyik. Néhány hónap múlva bíró fogja
jutalmazni a labdával fenyegetőző monori
nőt. Ám nem pöttyös labdával.

Kábulat
Korunkban kábulatból nincs hiány. Kábítanak minket minden irányból, beleszédülünk a politikai oldalakról érkező válságmagyarázó kommentekbe, nem tudjuk, kinek
van igaza, mikor egyrészt talpra álló gazdaságról, másrészt végső csődbe merült országról hallunk. Közben nyilvánosságra kerülnek a hírek észbontó végkielégítésekről,
masírozó árpádsávosokról, baltával támadó cigányokról, lakásukban megtámadott
és brutálisan megölt emberekről, a XXI. században éhen halt magyar állampolgárról,
bezárt kórházakról, hídon rekedt köztársasági elnökről, olimpiai tervekről, korrupt politikusokról… – kár is sorolni tovább. Kapkodjuk a fejünket, próbálunk a hírek mögé
nézni, de ha sikerül, csak rosszabb lesz a
helyzet. Aztán van, aki nem ilyen kábulatra vágyik, hanem jobban érdekli a pénzért
megvehető drog, amit akkor vesz be, amikor akar, és úgy hülyül meg tőle, ahogy jónak látja. Csak az a bibi az egészben, hogy a
törvény nem tolerálja a kábulat ezen módját. Mivel Monor sem mentes a kábítószerrel
kapcsolatos jelenségektől, fatornyos váro
sunkban is lehet időnként hallani lebuktatott fogyasztókról, ritkábban terjesztőkről
is. Bár őket nehezebb elcsípni, hiszen a vásárlók nem szívesen dobják fel azokat, akik
ellátják őket anyaggal, mert holnap is nap
lesz, a függőség meg nagy úr.
	November 20-án este a város melletti telep éjjeliőre végezte szolásos munkáját, vagyis éjjeliőrködött. Nyugalmas szakma ez,
ezért is lesz bakter sok életerős fiatal férfi, de ez most nem a munkaerőpiac felosztásáról szóló értekezés ideje. Nos, az éjjeliőr fura zajokra lett figyelmes egy közeli, az
erdőben álló kocsinál. Fiatalok érezték ott
jól magukat, de nem szokványos mulatozásnak látszott, ezért hamarosan rendőrök

Használtruha
üzletünkben
(Petőfi S. u. 53.)

Egész
decemberben
kiárusítást
tartunk!

Nyitva tartás: H-P: 8-17, Szo: 8-12
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Zsaruk

Fotó: Shutterstock

Kékhírek

Novemberben sem unatkoztak

érkeztek a helyszínre, akik véget vetettek a
mulatságnak, és tüzetesen átnézték a fiatalokat a kocsijukkal együtt. Az elcsendesült
társaságtól kábítószergyanús anyag került
elő, amiről kiderült, hogy ketamin, vagyis a
lovak nyugtatásához használt szer. Az eljárás megindult, a felelősségre vonás sem fog
elmaradni, mint ahogy abban az ügyben
sem, ahol egy héttel ezelőtt a város szélén
álló panzió parkolójában kellett intézkedni
hasonló okok miatt. Itt is egy társaság érezte jól magát, és itt is rendőrök avatkoztak
közbe. Az intézkedés során egy ampullában
fehér anyagot fedeztek fel, majd az előállítás és vizeletminta levétele után házkutatás
következett. Talán meg lehetne érteni, hogy
miért költi a pénzt valaki olyan anyagra, ami
függővé és beteggé teszi, de a tolerancia jelenleg még nincs törvényileg szabályozva,
ezért ha rászánják magukat, hogy a tévé helyett ilyen szerrel kábítsák magukat, lehetőleg magányosan és titokban tegyék.

Barátság
Barátok nélkül szegényes és sivár lehet az
ember élete. Kell valaki, akinek elmondhatjuk élményeinket, akivel együtt örülhetünk,
akinek panaszkodhatunk, akinek a panaszait meghallgatjuk, és tanácsainkkal tehetjük

Válassza a szőrtelenítés XXI. századi
módját, a 4. generációs Apolló IPl géPPel
végzett villanófényes kezelést. Gyors, garantáltan
hatékony és fájdalommentes.
A készülék programozása egyéb kezelések elvégzését is lehetővé teszi: pigment foltok, gyulladt bőr, ráncok kezelése.

AKCIÓ: 2 testtáj kezelése után
a 3., legkisebb rész kezelése GRATIS!

További ajánlataink: regenerálás • ránctalanítás 24 K
ARANNYAL • testgyanta csokoládés gyantával a kisebb fájdalomérzetért • nappali, alkalmi sminkek • sminkoktatás

Családi kártya, ajándékutalvány kapható. A tisztító
kezelések árából diákigazolvánnyal 20% kedvezmény.

Gabica Szalon: Monor, Klapka u. 11. Telefon: 06-20/208-0851

bonyolultabbá a mindennapjait. Kell valaki, akire számíthatunk a bajban, és akit kisegíthetünk, ha bajba kerül. Szóval jó, ha
van egy barát, akire a „barát” jelzőt nyugodt lelkiismerettel ráilleszthetjük. Három
ilyen fiatal barát sétált Monoron a MÁV állomás környékén, még november elejének
egyik estéjén. Tizenéves fiúk voltak, beszélgettek, elütötték az időt. Nem volt semmi
gond, amíg meg nem jelent két másik fiatal. Ők is barátok, csak másként értelmezték a barátság fogalmát, hiszen kiterjesztették azt a társtettesi minőség viszonyára
is. Abból a körből származnak, melynek tagjai ragadozóként járják a város utcáit, prédára lesve. A préda pedig besétált a csapdába,
ők meg nem hagyták ki az alkalmat a zsákmányszerzésre. Kiszemelték a három fiú közül valószínűleg a leggyengébbet, hiszen a
jó ragadozó nem kockáztatja meg azt, hogy
erősebbel kezd ki, még akkor se, ha falkában vadászik. Elé álltak, és a jellegzetes lehengerlő, erőfitogtató módon kóstolgatni kezdték. Előbb a szokványos „mennyi az
idő?” kérdés hangzott el, melyből az áldozat
már tudhatta, hogy nem lesz békés vége az
ügynek. Némi unszolásra a megfélemlített
fiú mobiltelefonján megnézte az időt, és közölte is a párossal, bár őket ez érdekelte a
legkevésbé. Az már annál inkább, hogy milyen telefonja van a srácnak, és hogy tud-e
aprót adni nekik. Unszolták, egyre hangosabban és erőszakosabban fenyegették. Kö-
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Motorizálva
Aki iszik, ne vezessen, főleg, ha cimborája
van! – szól az általam kreált aranyszabály, és
ennek igazolására álljon is itt egy rövid tör-

ténet! A két főhős igazából csak ivócimborai minőségben tartja egymással a kapcsolatot, melynek ápolását a Strázsahegy egyik
kocsmájában turbózták olyan szintre, hogy
együtt indultak el onnan, mikor már olyan
részegek lettek, hogy szerették az egész világot. No meg azt a motort, amivel elhagyták a helyszínt. Igen ám, de a törvény nem
hiába bünteti az ittas vezetést, a központi
idegrendszer működése valóban felborul
az alkohol hatására. És ha már a működés
felborul, követte a példáját a motor is, a két
utas meg nyekkenve zakózott az útpadkán.
Nos, itt csorbát szenvedett a cimboraság
is, mivel a sofőr az utast okolta az alkohol
helyett a bukfencért, és ezt nem is rejtette
véka alá. Dühösen ordítozni kezdett a még
a földön, kábán fekvő társával, és nyomaték
gyanánt sértettsége és igaza jogosságának,
jó néhányat bele is rúgott, csak hogy tudja,
ki az, akinek a véleménye nagyobb súllyal
esik latba. Aztán sértett büszkeséggel, de
annál nagyobb indulattal felült a motorra,
és ott hagyta a cimborát az út porában. Az
elberregett motorost később a zsaruk fogták vallatóra, az eljárás megindult, szaporodnak a papírok az ügyben.
Ennyi fért most bele az elmúlt hónap
bűnügyi krónikájába. Biztosak lehetünk abban, hogy a karácsony közeledtével sem
lesz hiány hírekben, eseményekben. Mindenesetre kellemes ünnepeket kívánok!
Sipos Tamás

ÚJDONSÁGUNK!
Üdülési csekkel
is fizethet!

Sciennet partner

Cango&Rinaldi
Swarovski-köves
ékszerek!
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vetelték, hogy mutassa meg a telefont, míg
végül a halálra rémített gyerek oda is adta,
hogy megnézzék, de természetesen azok
rögtön el is tették, mert megszokták, hogy
ami nekik nincs, azt elveszik, hiszen ilyen a
kultúrájuk. Ezt nem én mondom! Egy okos
szociológustól hallottam hajdanán. Nos, mikor a telefon gazdát cserélt, a kirabolt fiú két
barátja szépen eloldalgott, magára hagyva az áldozatot. Meg se próbálták megvédeni, csak csendesen szemlélték, amíg a két
ragadozó eléri a célját. Cserbenhagyták barátjukat, pedig talán ha mellé állnak, és egységesen fellépnek, az elkövetők továbbállnak, és az, ami történt, meg sem történik.
Mikor a fiú magára maradt, a rablók még elvették kétezer forintját is. Szerencsére a tettlegességig nem mentek el, és elengedték a
megalázott, halálra vált srácot, aki gyorsan
a rendőrök segítségét kérte. A járőr kiérkezése után a forró nyomos intézkedés eredményre vezetett: hamarosan a ragadozók
ketrecbe zárva elmélkedhettek a kultúrák
különbözőségén. A sértett pedig a barátság
tényezőin, társadalmi jellemzőin elmélkedhetett. Mindenképpen nagy leckét kapott
az élettől, amit még fel kell dolgoznia.

Kékhírek

Monori Strázsa

M

e!

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

Karbi 98 Bt.
2200 Monor, Petőfi S. u. 6.
Fax: 29/412-751, Tel.: +36 30 20 50 218
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Monori Strázsa
Advent, karácsony

A Vigadó épületegyüttesének éttermi szinte kötelező feladat. Az utóbbi évekrésze – miután az utóbbi hónapokban a ben rendszeresen megtartom az advenpolgármesteri hivatal néhány osztályának ti kiállításomat, de most először kaptam
adott ideiglenes otthont – kezd visszata- helyet a Vigadó éttermi részében. Még
lálni az eredetileg megálmodott funkci- egyetlen kiállításmegnyitóra sem jöttek
ójához: ismét közösségi térré változott. S el annyian, mint idén.
bár nem étterem nyílt benne, sőt igazán
– Hagytam magam rábeszélni, így a
a jövőbeni hasznosítása sem dőlt el még szokástól eltérően két hétig tart a kiállítás
véglegesen, a november 22-től december – tette hozzá Kruchió László. – Korábban
6-ig nyitva tartó „Advent 2009” kiállítás is mindig advent első vasárnapjával zártuk
bizonyítja, hogy a két terem tartalommal be a bemutatót, ezután a kiállított alkovaló felöltése igazán alkalmas a közösség- tásokat szállodáknak, nagyobb cégeknek
formálásra.
értékesítettük. A Vigadó kérésére és támo– Kiállításokat mindig azért tartok, gatásával most ettől eltekintettünk, hogy
hogy megmutassam a nagyközönségnek, az advent első hetében is látogathassák a
mi mindent lehet kifejezni a virágokkal, a monoriak a kiállítást. Az elmúlt év tapasztermészet adta legszebb ajándékokkal - talata is azt mutatja, hogy szükség van a
mondta Kruchió László, a kiállítás alkotója. kéthetes nyitva tartásra. Egy éve, amikor
– Soha, így most sem gondltam arra, hogy a virágüzletünkben rendeztük a bemutakiállításomat zárt körűen vagy belépő- tót, sokan nem tudtak eljönni. A virágokat
díjjal szervezzem meg, hiszen mindenki- az első hét végén a Vigadó támogatásával
nek adni akarok munkáimmal. Különösen kicseréljük, így a később érkező látogatók
fontosnak tartom ezt ilyenkor, az advent is az eredeti pompájukban gyönyörködidőszakában, amikor meghittség és a csa- hetnek majd bennük.
ládias hangulat közvetítése mindenkinek
Papp János

A szerző felvételei

Kultúra

Kihagyhatatlan kiállítás

Új fogorvosi rendelés!
Minden
itási
fogorvosi
y
N
kezelésre 25%-os
!
Ó
I
C
kedvezmény a hirdetés
AK
felmutatójának!

Rendelés: Monor, Damjanich u. 39.
Hétfő, szerda, péntek 1500 -től,
kedd, csütörtök: 1000–1330
Bejelentkezés: hétköznap 800–1600
Telefon: 06 20/959 5653
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Programok:

december 6. 15.30: A 2. adventi gyertya meggyújtása a Luther téren

Közreműködik az evangélikus egyház kórusa
december 6. 18.00 óra: Szereti Ön Brahmsot? Koncert Mocsári Károly,
Pólus László és Csordás Klára előadásában a Vigadó dísztermében
december 11. 18.00 óra: A Forrás kórus és a MÁV Szimfonikus Zenekar karácsonyi
koncertje a Vigadó dísztermében
december 13. 15.30: A 3. adventi gyertya meggyújtása a Luther téren
közreműködik a református egyház kórusa
16.30: óvodások karácsonyi ünnepe az új főtéren, a karácsonyfánál
december 19. Városi karácsonyi ünnepség a Szent István téren
16.00: élő betlehem, közös éneklés a katolikus egyház kórusával
17.00 óra: A Budapesti Utcaszínház betlehemes játéka
december 20. 15.30: A 4. adventi gyertya meggyújtása a Luther téren
Közreműködik a baptista egyház kórusa
december 20. 17.00 óra: Jótékonysági karácsonyi hangverseny
a református nagytemplomban
december 24. 16.00 óra: Pásztorjáték a katolikus templomban
december 24. 16.00 óra: Karácsonyi istentisztelet
az evangélikus templomban
december 24. 16.00 óra: Karácsonyi istentisztelet
a református nagytemplomban
december 24. 16.00 óra: Gyermekkarácsony
a református kistemplomban
december 24. 24.00 óra: Éjféli szentmise
a római katolikus templomban

Monori Evangélikus Kultúráért Alapítvány,
monori egyházak, Kruchió Design,
Vigadó Nonprofit Kft.
Monor Városi Önkormányzat

Monori Strázsa

Kultúra

Életre kelti a gyapjút
Székely Judit textilművésszel beszélgettünk a Közös
nevező kiállítássorozat keretében, a Vigadó galériájában
december 7-én 18 órakor nyíló kiállítása kapcsán.

Közös nevező

ónak, a Magyar Alkotóművészek Országos
Egyesületének, és felvettek a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének textil szakosztályába is.

– A kiállítás címe: Útikárpit. Miért?
– Régen a fejedelmek utazásaikra s had– Milyen terveket szeretne megvalósítani járataikra is magukkal vitték kedvelt szövött
kárpitjaik hímzett vagy festett változatát. Én
a közeljövőben?
– Elsősorban dolgozni szeretnék. Fel- is utazom velük. Sokszor kiállításra készülve
láthatóan, máskor gondolatokkal, melyről
vetni, tervezni, szőni.
szólnak. Ezek olyan gondolatok, melyeket fontosnak tartok
– Mikor dolgozik?
magammal vinni utazásomon,
– A kárpitok éjjel készülamely nem más, mint a saját
nek. Napközben vizuális kuléletem. Velem jönnek segítőtúra, környezetkultúra szakos
ként Pilinszky János és Weöres
középiskolai tanárként tanítok.
Sándor verssorai; egyetemes,
örök érvényű szimbólumok,
– Melyek a jellemző témai?
jelek, s annak jelrendszernek,
– Ami az életben fontos.
képnek és szövegnek az egyAz élet maga: gondolat, kép,
sége, amely nyelven szólok,
jel, múlt, jelen, utak, útveszmesélek, beszélgetek.
tők, Isten, ember…

– Hogyan került kapcsolatba a textilművészettel, és kik voltak önre a legnagyobb
hatással tanulmányai során?
– A budapesti Török Pál utcai Képzőés Iparművészeti Szakközépiskolában végeztem textil szakon. Már az első évben
nagyon megszerettem a szövést, a tervezést és a rajzot, s ez végig így maradt. Az
érettségi évében szőttem életem első kárpitját. Rónai Éva kárpitművész volt a tanárnőm, ő indított el az úton. Rajztanáromtól,
Birkás Ákos festőművésztől szakmailag és
emberileg is sokat tanultam.
	Aztán a szövés végigkísért az életemen,
s mindig segített. Akkor is szőttem, mikor
a Kertészeti Egyetemre jártam, ahol okleveles kertészmérnök–mérnöktanár szakon végeztem. A Magyar Iparművészeti – Hogyan tervezi a műveit?
– Milyen kiállításokon vett
Egyetemen aztán megszereztem a harmarészt mostanáig?
– Tervezéskor kiindulódik diplomámat is. Penkala Éva textilmű- pontjaim voltak a reformá– Számos csoportos
vésztől tanultam nagyon sokat a tervezés- tus templomok festett kakiállításon vettem részt Maben és a szövéstechnikában, és hogy végig zettás famennyezetei, az ott
gyarországon, illetve Pátudjam vinni a gondolatot a kész kárpitig. megjelenő írás. Az írás mint
rizsban, Bolognában, GlasEhhez átgondoltság kell, valamint sok tü- jel, amely a múltat a jelengowban és másutt is. Egyéni
relem és munka.
kiállításaim voltak Budapesnel összekapcsolja. Az óke	A papír sok mindet elbír, de szőni kön�- resztény szimbólumok, a
ten a Fiatal Iparművészek Stúnyebb, mint lefejteni. A tervnek ezért úgy kopt textilek egyszerű, de
diója Galériában, az Utas és
kell megszületnie, hogy fél vagy egy év napjainkig erőteljesen ható
Holdvilág Galériában. A Bamúlva, amikor elkészül a kárpit, akkor is fogalmazásmódja s a középlassi Kulturális Intézetben Méazt mondhassam: megérte így terveznem. kor vizuális nyelvrendszere. Történeteket száros Márta grafikusművésszel közösen
szövök. Az üzenet fontos, s boldog vagyok, állítottunk ki. A Nemzetközi Könyvmű– Milyen technikával dolgozik?
ha szövök. Mikor elkészül, s végre egyben vészeti Triennálékon és a Papírművésze– Kárpitjaimat francia gobelin szövés látom a kárpitot, levágva a szövőszékről, ti triennálén egyedi könyvtárgyaimmal,
technikával készítem, melyre hímzek.
az ünnep. Tovább éli már az életét, útjára illetve egyéni technikával készült papírhímzéseimmel szerepeltem.
indul.
– Mikor volt legutóbb kiállítása?
– Részt vettem a III. Szombathelyi – Milyen eredményeket ért el művészetével? – Mit szeretne még elérni?
Textiltriennálén, továbbá a Magyar Kép– Azt, hogy tudjak nyugodtan tervez– A kárpitokat, hogy megszülettek. De
zőművészek és Iparművészek Szövetségé- kaptam Kozma Lajos Kézműves Iparmű- ni, szőni; legyen festék, papír, felvetőfonal
nek Székházában megrendezett „A kárpit vészeti Ösztöndíjat, a Fiatal Iparművészek a szövőszékre, mert egy új kárpitra már kejelene” című kiállításon szerepelt a „Vedd Stúdiójának Ösztöndíját és a Gdyniai Nem- vés a felvetés rajta. A gondolat szabad, s
szárnyad alá” című kárpitom. Ez a kiállítás zetközi Balti Minitextiltriennálé díját is. hiszem: lesz terv is, kárpit is.
egy hete zárt.
NR–MA–PJ–PI
Tagja vagyok a Fiatal Iparművészeti Stúdi-

Magócsi Ruhatisztító
Gondoljon a karácsonyra!

Tisztíttassa szőnyegeit
ingyenes háztól házig szállítással!
Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése
Gyapjúágynemű-tisztítás
Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-18, szombat: 8-12
Minden kedves ügyfelünknek kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
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Nagy választékkal és kedvező árakkal
várja Önt az új Katica kávéház!
Sütemény már 110 Ft-tól.

Torták: 10 szeletes: 2400 Ft-tól, 16 szeletes: 3500 Ft-tól.
Üdülési csekket és étkezési
utalványt is elfogadunk!
Hidegtál megrendelhető!

Monor, AvAr u. 31.

29-415-129
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Ajánló

Monori Strázsa

22
3, 06-29/413-300
Tel./fax: 06-29/412-76 onornet.hu
e-mail: szantho@m
Ajánlatunk
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kisállattenyésztés – a megélt természet
A Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége 1882 óta a magyarországi kisállattenyésztés vezető szervezete.
A galamb-, a baromfi-, a díszszárnyas- és nyúltenyésztők egyesületeiben 3000 szervezett tag tenyészti szakszerűen állatait.
A különleges fajok és fajták nemesítése, nemzeti fajtáink megőrzése és tenyésztése az európai kisállattenyésztők közösségében a családok
és generációk közös szórakozása. Fiatalok és idősek által kis költséggel űzhető hobbi.
Ha a természet törvényeivel a kisállatok életén keresztül kíván megismerkedni, keresse a helyi tagegyesületeinket vagy szövetségünket.
Mi megismertetjük Önt és családját több mint 300 galamb-, 100 óriás- és 50 törpetyúk-fajtával, továbbá liba-, kacsa-, gyöngytyúk- és
fácánfélékkel, díszmadarakkal, őshonos állatfajtáinkkal.
Kiállításainkon a legszebb egyedek bírálatával, díjazásával, kitüntetésével jutalmazzuk a sikeres tenyésztőket.
Szervezett és állategészségügyileg ellenőrzött vásárokon biztosítunk lehetőséget a tenyészállatok és a tenyésztést segítő kellékek kiváló
minőségű adásvételére.

Állatot tartani öröm, tenyészteni sokkal érdekesebb, jó állatot tenyészteni művészet!
Ismerje meg a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők lapját!
Legyen tájékozott a kisállattenyésztés területén! Bővítse szakmai tudását állattenyésztési, fajtaismereti, tartástechnológiai kérdésekben!
Olvasson érdekességeket az állatok világából, olvasson sikeres tenyésztőkről!
Figyelje az eseménynaptárt, vagy hirdessen havonta megjelenő hivatalos lapunkban, a Galamb és Kisállat magazinban.
Ezúton köszönjük meg Monor lakosságának együttműködését és türelmét, valamint kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

KisállatbörzéK 2010-ben (Monor, vásártér): március 14. • április 11. • május 9. • augusztus 8. • szeptember 12. • október 10.
2009. december 1.
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Döntetlen
battán

Három magyar bajnoki cím
Labdarúgás

NBIII Alföld csoport 13. forduló:
Százhalombatta–Monor SE 1-1 (0-0)
MSE: Mezei–Boros, Morauszki, Kajli,
Gálhidi (Farkas 80.)–Erős, Csőke, Balázs
(Gasparre 76.), Csikós–Bán, Papp (Gaggia
46.). Edző: Herbály Zsigmond, Erős Károly.
	Nem sikerült csapatunknak az igen fontos győzelem, így az „x” ellenére is az utolsó helyen telel a felnőtt társaság. Százhalombattán nekünk állt a zászló, mégis: a
hazaiak a 75. percben megszerezték a vezetést. Ekkor rögtön szerkezetet váltott
Monor, és középpályás helyett támadót
vetett be a szakmai stáb. A 80. perctől pedig emberelőny is segítette fiainkat. A 85.
percben aztán végre megzörrent Hegedűs
Dániel hálója, a gólvágóvá előlépett Boros Gábor volt ismét eredményes. Az utolsó percekben hiába érvényesült a mi akaratunk, a győztes találatot már nem tudtuk
megszerezni.


A Monor Város és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft.
minden monori lakosnak
–köszönve az egész évi
együttműködést–
kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kíván!

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

Tel.: 06(29)414-758
06(30)9426-739

Új üzletünk nyílt Monoron,
a Tesco üzletsoron!
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Taekwondo

Ez évben városunk, illetve a Monor SE en, Csipesz Sándor) és három felnőtt (Lu
Taekwondo Szakosztálya adott otthont kács Marianna, Bokros Tamás, Rigó Pál)
a Magyar ITF Taekwondo Ifjúsági és Fel- versenyzőt nevezett. Vivien, aki több kanőtt Egyéni Magyar Bajnokságnak. Az tegóriában is címvédő, betegség miatt
országos megmérettetés formagyakor- nem mérkőzhetett, így ő bírói feladatolat, küzdelem, speciáltechnikai törés, kat látott el.
erőtörés és tradicionális küzdelem verFelnőtt sportolóink parádésan szesenyszámokban került megrendezésre a repeltek: három magyar bajnoki, négy
Szterényi szakközépiskola tornacsarno- második és két harmadik helyezéssel
kában.
gyarapították szakosztályunk dobogós
Hazánk minden részéről érkeztek ki- helyeit.
emelt sportolók, így – a verseny nevéhez
Eredmények – felnőtt nő: első felnőtt
méltóan – magas színvonalú mérkőzé- megmérettetésén Lukács Marianna masek, párharcok alakultak ki egy-egy kate- gyar bajnok a formagyakorlat 4-1 gup,
góriában.
valamint a küzdelem -70 kg; 3. helyezett
	Szakosztályunk ezúton is köszönetét az erőtörés és a speciáltechnikai törés
fejezi ki a sportegyesületnek, a szpon- versenyszámokban.
zoroknak, és persze a szülőknek – mindFelnőtt férfi: Rigó Pál magyar bajnok a
azon anyagi, szervezői és egyéb támoga- -71 kg küzdelem; 2. helyezett a formagyatásért, amellyel hozzájárultak e rangos korlat 2. dan versenyszámokban. Bokros
esemény sikeréhez.
Tamás – szintén első felnőtt megméret	Külön köszönjük a Monori Polgárőr tetésén – három versenyszámban: küzdeEgyesület tagjainak a közreműködését, lem + 80kg, erőtörés és a speciáltechnikai
akik szabadidejüket feláldozva segítet- törésben az előkelő 2. helyezést érte el.
ték a verseny biztonságos és zökkenőGratulálunk a szép eredményekhez!
mentes lebonyolítását.
Lódi István
	Szakosztályunk két ifjúsági (Lódi Viviszakosztályelnök

Elsőtől a tizenkettedik helyig
Utánpótlás Kupa
2009. november 5-én rendezték meg a 10
évnél fiatalabb úszóreménységek IV., egyben utolsó fordulóját.
Eredményeik: Bokros Blanka 50 m pille és
100 m gyors 1.; Botka Dóra 100 m gyors 3., 50
m pille 4.; Botka Anita 100 m gyors 4., 50 m
pille 6.; Kovács Patrik 100 m gyors 11., 50 m
pille 12.; Bacskai Attila 50 m pille 5., 100 m
gyors 6.

Claudius Kupa
2009. november 7–8-án, Szombathelyen ren-

Nyitva: H–Szo.: 9–20,
V: 9–19

Úszás

dezték meg a már hagyományos Claudius
Kupát. Úszószakosztályunkat két versenyző képviselte. Eredményeik: Bacskai Attila
100 m pille és 200 m vegyes 4., 100 m mell
és 100 m gyors 8., 100 m hát 12.; Bacskai Csilla 200 m pille 7., 200 m mell 8., 400 m vegyes
13., 200 m gyors 19.

Hód Kupa
2009. november 21-én rendezték meg Hódmezővásárhelyen a III. Hód Kupát, ahol Ponyi
Péter 200 m mellúszásban a 2., míg 100 m
hátúszásban a 3. helyet szerezte meg.
MSE Úszószakosztály
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Futsal NBII 7. forduló: Monor SE–Rubeola
FC Csömör U21 6-5 (1-2).
Monor SE: Kajli Tamás, Szőke Tamás,
Hajducsi Péter, Nyúl Zoltán, Barta Tibor. Csere: Bokros Bálint, Temesvári Zsolt, Szőke Mátyás, Spenger Zsolt. Edző: Gallai Attila.
	Két győzelemre elszánt csapat vetette bele magát a küzdelembe, így már az
elejétől remek mérkőzést láthatott a szép
számú publikum. A 2. percben mindkét
fél vezetéshez juthatott volna, de nálunk
Nyúl mellé a túloldalon Füzy Kajli bravúrja miatt nem talált be. A 3. percben pedig már kapusunk sem tudott hárítani,
így megszerezte a vezetést a Csömör. A
gól után még élvezetesebb lett a mérkőzés. Gárdánk hajtott előre, azonban a
8. percben a vendégek szereztek újabb
gólt. Innen zsinórban jöttek a helyzeteink, de Sajben eszén nem tudott túljárni Barta egészen a 13. percig. Akkor egy
remek akció után azonban szépített. A
gól feltüzelte a fiúkat. A 14. percben az
egyenlítés sem állt messze, de Bokros lövése a kapufán csattant. Lüktetett a játék,
a 18. percben pedig a hazai nézők szíve
is, ugyanis büntetőhöz jutott Monor, de
Szőke Tamás mellébombázott. Fordulás
után hamar gólt szerzett Csömör, viszont
a találat, meglepetésre Monornak adott

Futsal

szárnyakat, és egy percre rá már szépített
is kék-fehér egyletünk. Barta újabb góljával már el is olvadt a vendégelőny. Igaz,
Spenger bravúrjai is kellettek, hogy maradjon a 3-3.
	A 31. percben pedig – a mérkőzés folyamán először – átvette a vezetést az MSE,
Nyúl Zoltán pazar góljával. Ekkor vészkapust hoztak fel a vendégek, és úgy tűnt,
erre a húzásra ráfizetnek. A 33. percben
Bokros szerezte meg a labdát, ami Papp
elé pattant, aki becsúszva, félpályáról továbbította azt az üres kapuba. Mielőtt
hátradőlhettek volna Monor szimpatizánsai, Káplár gyorsan szépített. Sőt, Reiter
a kapufát is eltalálta! Azokban a percekben szorongatott a Csömör, majd Füzy
bombagóljával egyenlített. A túloldalon
pedig jött a mezőny egyik legjobbja, aki
Szőke Tamás remek passzát váltotta gólra
a 38. perc 41. másodpercében. Az utolsó
percet már végigtapsolták a hazai nézők,
akik egy másodperccel a vége előtt még
Spenger Szabolcs nevét foglalták imába,
hiszen kapusunk óriási bravúrral hárította
Csömör utolsó próbálkozását.
Összességében: a remek mérkőzésen
mindkét fél előtt le a kalappal! A fiúknak
pedig csak gratulálni lehet; ismét nyerőnek bizonyult a monori szív!


10-es vereség

Kosár

Férfi NB II. Közép B csoport, 7. forduló:
Monor–Malév 70-80.
	Nem sikerült gárdánknak itthon tartania
a bajnoki pontokat, a vendégek 10 ponttal
bizonyultak jobbnak. Ezzel a Monor SE a 14
csapatból a 12. helyen áll, 1 győzelem mellett 7 vereséggel. A Malév az 5. helyre tornázta föl magát.


Kiegyenlítve
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Remek mérkőzésen nyertünk

Foci

Labdarúgás NBIII U19, 13. forduló: Százhalombatta U19–Monor SE U19 1-1 (1-0).
Monor SE: Jansik–Szenyán (Barcsai 45.),
Rajna, Kovács, Farkas–Tabányi (Bánszki
56.), Herbály, Cselőtei, Jávorszki–Baranyi
(Schmidt 81.), Czermann.
	Izgalmas mérkőzésen mindkét fél a győzelemre játszott, a Batta a 16. percben szerzett vezetést. Fordulás után az utolsó bő fél
órára még hátrányba is került csapatunk. A
létszám a 84. percben, míg az eredmény a
90. percben egyenlítődött ki, így ifink továbbra is nagy harcban áll az aranyéremért.
A sportrovatot összeállította:
Szalai Zsolt és Ecsedi Dávid

Rigoletto cukrászda
Nyugati és japán autóalkatrészek raktárról
és rövid határidős beszerzéssel (akár 2-3 órán belül is)!

Minden
15 000 Ft-os
vásárlás után
500 Ft-os
vásárlási utalványt
adunk ajándékba!
Monor, Bajcsy-Zs. u. 8.
Telefon: 06/29 411-789

Az utalványok 2010. 03. 31.-ig
használhatók fel bármilyen
nálunk kapható termék
vásárlására!

BA-LI
TAXI
Monoron és környékén
legolcsóbban

Nyugdíjasoknak és diákoknak további kedvezmény

170 Ft/km

 06-70-3-595-595
8+1 fős kisbusz is rendelhető

A hét minden napján
saját készítésű,
kitűnő minőségű
süteményekkel
és fagylalttal várja
minden kedves
vásárlóját.
Vállaljunk esküvőkre,
rendezvényekre,
egyedi vagy házi
jellegű sütemények
elkészítését
kiszállítással is.

Ha december 15-éig leadja rendelését,
akkor egy bejglit kap ajándékba!
Monor, Kossuth L. u. 93. • Tel: 29-414-501

Minden kedves utasunknak kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Viszonteladókat is kiszolgálunk.
2009. december 1.
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Apróhirdetés

Fűkaszálást, favágást vállalok reális áron. T.:
06-20-538-25-31.
Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Alumínium, műanyag redőnyök, napellenző, reluxa,
szalagfüggöny, mobil,- fix szúnyogháló és szúnyogháló ajtók. Újdonságok. Azonnali felmérés,
árajánlat-készítés! 29 éves tapasztalat, garancia,
5% kedvezmény! Telefon: 06-30-401-1029.
Társasházkezelést vállalunk állami társasházkezelői szakképzettséggel, gyakorlattal.
KOVI-SZOLG Bt. Tel.: 06-20-913-2944, fax: 0629-416-944, e-mail:
karacsondierzsebet@monornet.hu
Tűzifa eladó! Akác összefűrészelve, házhoz
szállítva 2100 Ft/mázsa. Tel.: 06-20-9817879
Riasztók, megfigyelőrendszerek telepítése,
karbantartása. Tel.: 06-30-9927-367
Német, francia, angol korrepetálás gyerekeknek, felnőtteknek. Tel.: 06-70-779-3257
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Taxi

Üdülési utalványt vásárolok.
Tel.: 06-30-434-1101
Kiadó! 60 nm házrész albérletnek kiadó a
vasúttól 3 percre, fűtése konvektoros. Érdeklődni lehet: 06-30-275-56-89
Albérlet kiadó Monoron. 80 nm-es lakás,
két szoba, nappali, konyha, fürdő + garázs
új építésű házban alacsony rezsivel igényeseknek! Érd: 06-70-504-0038
Monoron kiadó hosszú távra a sétáló utcában, a Petőfi u. 8. sz. alatt lévő I. emeleti 49
nm-es üzlethelyiség. Irodának is kiválóan
alkalmas! Érdeklődni napközben telefonon:
06-30-989-4615
Monoron új építésű házban 65 nm-es lakás alacsony rezsivel igényeseknek kiadó.
Tel.: 06-30-435-2273
Eladó Monoron a Kiss Ernő utcában egy
első emeleti 55 nm-es erkélyes lakás. Érdeklődni: 06-70-371-7400
Bútorasztalos vállal egyedi igény szerint
bútorokat. Ingyenes felmérés.
Tel.: 06-70-561-8231
Mosógépjavítás! 06-20-353-2457,
06-29-352-340. Németh Károly
Dohányzásleszoktatás Monoron a piactéri
Natura boltban december 11-én. Bejelentkezés személyesen a helyszínen!

Köszönet a támogatásért!
A Monori Galamb- és Kisállattenyésztők
Egyesülete köszöni mindazok támogatását, akik jövedelmük egy százalékát
az egyesületünknek ajánlották fel.
Elnökség

Éjjel-nappal

06-20/236-4000

Diákoknak és nyugdíjasoknak kedvezmény!

Autómentés, Autó-, utánfutó- és trélerkölcsönzés
8+1fős kisbusz rendelhető!

a hirdetés felmutatója
10% kedvezményt kap!

Közösség



www.neoteam.eu
Minden kedves utasunknak kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Munkavállalásra is
alkalmas oklevelet adó

MASSZŐRTANFOLYAM
indul

Monoron 2010. jan. 20-án, • Budapesten (II.ker.) jan. 23-án.

Ára: 45.000 Ft (részletfizetés) • Telefon: 30/ 302-1487
(Nyilv.szám: 14-0032-06)
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Köszönetnyilvánítás

Ezúton mondunk hálás köszönetet mindenkinek, akik édesanyánk,
nagymamánk, dédikénk,
Fűri Jánosné sz. Hegyi Margit
temetésén részt vettek, sírjára
a megemlékezés virágait tették,
így osztoztak fájdalmunkban.
A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik szeretett halottunkat,
Bokros Józsefet
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot
helyeztek, és gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett édesapánkat,
Gazda Sándort
utolsó útjára elkísérték, sírjára elhelyezték
az emlékezés virágait, és fájdalmunkban
együttérzésüket fejezték ki.
A gyászoló család

Galambkiállítás
A Monori Galamb- és Kisállattenyésztők
Egyesülete galambkiállítást rendez a Művelődési Házban február 13-án és 14-én. A
kiállítás szombaton 8-tól 18 óráig, vasárnap 7-től 15 óráig tart nyitva.

Ajándékozzon belépőjegyet
szeretteinek karácsonyra!
Lepje meg családját karácsonyra
belépőjeggyel, jövő év eleji programjainkra!
Jegyek már kaphatóak az alábbi előadásokra:
2010. január 15. 18 óra, Vigadó, díszterem
Újévi operett a Vigadóban
Borban az igazság címmel bordalok az opera, az operett, musical
és a nóta műfajából a Tihanyi Vándorszínpad öt kiváló művészének
előadásában!
Jegyek 1900 forintért kaphatóak.
2010. január 17., Vigadó, díszterem
Pleszkán Frigyes zongorakoncertje
Városunk szülötte, a kiváló dzsessz-zongorista nagy sikerű, tavalyi
koncertjének folytatása.
2010. január 22. 18 óra, Vigadó, díszterem
Ünnepi műsor a magyar kultúra napja tiszteletére
Oberfrank Pál, Szamarakkal a paradicsomba című önálló estje.
Az est során Babits Mihály, Sík Sándor, Kölcsey Ferenc, Petőfi Sándor, József Attila, Reményik Sándor, Ady Endre, Vörösmarty Mihály,
Dsida Jenő, Juhász Gyula néhány nagyszerű költeményét hallhatjuk.
Zongorán közreműködik: Réti Anikó
Jegyek 1500 forintért kaphatóak.
Egész évben Ticketportal internetes jegyiroda
Válassza ki kedvenc színházi előadását, könnyűzenei koncertjét,
nézzen mozielőadásokat a www.ticketportal.hu oldalon,
és vásárolja meg belépőjegyét nálunk!
Információ, jegyrendelés:
a Vigadó Kft. emeleti pénztárában
(Monor, Kossuth L. u. 65-67.),
a 06-29/413-212-es telefonszámon
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.

Egészségjavító táplálékkiegészítők

Ahol az egészség
polcairól válogathat!

Ajándékcsomagokat
kérésre összeállítunk.
Keresse akciós termékeinket!

Monor, Piac tér
Tel.: 06-20-424-3071

Természetes segítség,
hatékony gondoskodás!

Natura bolt

Ajánló

Billenő kapuk 39 900,-+áfá-tól

redőnyök, szúnyoghálók, párkányok

Kertkapumozgatók
+áfá
29 900,–

Műanyag bejárati ajtó

Garázskapuk

+áfá
19 900,–

Fa bejárati ajtó

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

Beváltható: 2010. 03. 31-ig. Az utalvány csak lepecsételve és aláírva érvényes.

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

értékben, amely levásárolható
a Volf és Társai Bt. monori piactéri

natura boltjában

+áfa
29 900,–

1000 Ft

Márkakereskedés

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog
új évet kívánunk!

AjándékUtAlvány

(„A” kategóriás ) Műanyag nyílászáróval!

szaküzlet
Lepje meg
szeretteit
natura ajándékutalvánnyal!

N yílászáró

éLETBŐL A LEGJOBBAT!

-40%

5 légkamrás („A kategóriás”)
ablakok -40%
kedvezMéNNyel!

Ne az utcát fűtse! Tartsa otthonába a meleget,

December

Monori Strázsa

Monor, Kossuth Lajos út 110.
(Bramac bemutatóház) Tel.:/Fax: 29/417-333
Pilis, Rákóczi Ferenc út 21.
Tel.:/Fax: 29/498-333
Gyömrő, Szent István út 21.
(Centrum üzletház) Tel.:/Fax: 29/334-333
web: www.galcehkft.hu e-mail: galcehkft@upcmail.hu

2009. december 1.
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Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton
Monorierdő felé
Nyitva: H–P: 7–17, Szo: 7–13

A
TL

MI
Csirkemell
filé

990,-

Sertéslapocka

Ft/kg

Sertéskaraj

999,-

Füstölt
csülök

590,-

Bőrös
császárvég

690,-

Tyúk

Ft/kg

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

N TA B O LTJ A

790,-

Sertéstarja

kiemelt
ajánlatunk

750,-

890,-

Seréscomb

790,-

Darált
sertéshús

Ft/kg

Extra
pacal

Ft/kg

Ft/kg

Csirkejava
sonka

Á

Ft/kg

Ft/kg

Sertés
hátsócsülök

SZ H Ű TŐ H

Z

Ajánló

Monori Strázsa

499,-

Pecsenyekacsa gyf.

490,-

Farm hasábburgonya
gyf. 2,5 kg/cs.

450,-

Ft/kg

Ft/kg

Ft/kg

Ft/kg

kiemelt
ajánlatunk
Ft/kg

280,-

890,-

590,Ft/kg

Formázott
bőrös
lapocka

690,-

Csirkemáj
gyf.

350,-

Ft/kg

Ft/kg

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 december 7-től 24-ig
Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!
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