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Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • szürke marha 
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zöldségek • gomba • gyümölcsök • tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

Egyéb forgalmazott termékek:

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Nyitva: H–P: 7–17, Szo: 7–13

Konyhák, éttermek 
részére 

kiszállítást vállalunk: 
06-29-412046

gyf. = gyorsfagyasztott
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Ft/kg
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690,-

Tyúk

Ft/kg

490,-
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Ft/kg
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Ft/kg

699,- Füstölt 
csemege-
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Ft/kg

790,- Egész 
csirke

Ft/kg

550,-

Bőrös 
császár

Ft/kg

499,- Zsír-
szalonna

Ft/kg

290,- Darált
sertéshús

Ft/kg

590,- Hekk törzs
gyf.

Ft/kg

690,-



testület

Monori Strázsa  |   XIX. évfolyam, 5. szám  |  2010. április 30.  |  Alapító laptulajdonos: Monor Városi Önkormányzat  |  Kiadó: Régió Lapkiadó Kft.   |  Cím: 2200 Monor, Táncsics M. u. 38. |  Szerkesztő: Papp János  |  Felelős kiadó: Szekerka János ügyvezető
Szerkesztőség: A Vigadó első emeletén.   |  Cím: 2200 Monor, Kossuth L. u. 65–67.   |  Tel./fax: 06-29/412-587  |  E-mail: info@regiolapok.hu  |  Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. (1211 Budapest, Központi út 69–71.).   |  A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója 
Készült: 6300 példányban  |  ISSN: 1216-8106  |  Terjesztés: Magyar Posta Zrt.   |  Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.  |  Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.|  Címlapfotó: Shutterstock

Május  |  2010. 04. 30.  Monori Strázsa  |  3

A Monori Strázsa 2010. májusi számának tartalma:
Tavaszi „nagyüzem”  3  |  Támogatott szervezetek  5  |    Képzőművészeti napközis tábor  5  |   90 éve nem gyógyuló seb  6  |  Szemétvadászok  7  |   Ki mit tud 
a „Ki Mit Tud?”-ról?  8  |   Nagyszabású gyereknap  9  |  Az időskorú lakosok védelmében  9  |  Családi nap  9  |  Megújult a kálvária  10  |  Mi történt 1848 után?  11  
Monor Város Bora  12  |  Könyvtári programok  12  |  A monori szavalóverseny eredményei  12  |  Mi lesz veled Kistó?  13  |  A monoriak viselt dolgai XXV. – A polgári 
iskola első évei (1903–1907)  14  |  A Vigadó májusi ajánlatai  15  |  Nyugdíjas tánctalálkozó  15  |  Babafotó pályázat  15  |  42 éve ugyanabban az iskolában  16  
Az időtlenség megformázója  18  |  Tehetséges új generáció a városban  20  |  Monori Ikrek Stúdiója  21  |  A monori máltaiak kérése  21  |   Az ifjú titán  22  
Országos másodikok lettek a JAG-os fiúk  22  |  Győztünk a Kecskemét ellen  22  |  Tavaszváró nemzetközi úszóverseny  22 |  Eredményes szinkronúszók  22 

Tavaszi „nagyüzem”
Önkormányzati hírek

Április 15-én 31 napirendi pont megtárgyalásához kezdett 
hozzá Monor Város Képviselő-testülete a soros ülésen.

„Az év má-
sodik felé-

re kiépülnek 
a városban 
a térfigye-
lő kamera-

rendszerek."

Folytatás a 4. oldalon

A testü le t i  ü lé s en 
egyetlen interpellá-
ció hangzott el. Hor-

váth Ferenc a városközpont 
parkolási gondjainak enyhí-
tésére tett javaslatot. Véle-
ménye szerint a régi posta 
udvarát a Kiss Ernő utca fe-
lől meg lehetne nyitni parko-
lás céljára. Pogácsás Tibor 
polgármester kérte, hogy a 
Városfejlesztési és Környe-
zetvédelmi Bizottság követ-
kező ülésén tárgyaljon a fel-
vetésről.
 Elfogadta a képviselő-tes-
tület a 2009. évi költség-
vetés végrehajtásáról szóló 
rendeletet, valamint az ezzel 
kapcsolatos könyvvizsgálói 
jelentést. A könyvvizsgá-
ló megállapította: az egy-
szerűsített összevont éves 
költségvetési beszámolót a 
számviteli törvényben, to-
vábbá a vonatkozó kormány-
rendeletben foglaltak, és az 
általános számviteli elvek 
szerint készítette el a hivatal. 
A költségvetés teljesítéséről 
megbízható és valós képet 
ad az anyag.

Megváltozott rendeletek

Módosították az állatok 
tartásáról, a vagyonról és 
vagyongazdálkodásról, a 
temetkezési tevékenységről, 
valamint az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és 
helyiségek bérletére, cseréjé-
re valamint az elidegeníté-
sére vonatkozó szabályokról 
szóló rendeleteket.
 Míg az állatok tartásáról 
és a vagyongazdálkodásról 
szóló rendelet módosítása 
technikai módosítás, a teme-
tőkről és a temetkezési te-
vékenységről szóló 25/2008. 
(XII. 31.) számú rendelet 
több pontja is kiegészült, 
ahogy változtak a díjak is. 

Eddig a megállapított árak 
az áfa összegét is tartalmaz-
ták, ez módosult. Az árak 
nettó árak lettek, tehát az 
áfa összegét ezentúl nem 
tartalmazzák.
 Módosították a Polgár-
mesteri Hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzatát a 
hivatalban folyó ÁSZ vizsgá-
lat alapján, majd elfogadta 
a testület az önkormányzat 
2009. évi belső ellenőrzése-
inek éves ellenőrzési jelen-
tését.

Rendőrségi beszámoló

Kelemen József rendőrka-
pitány beszámolt a Monori 
Rendőrkapitányság 2009. évi 
tevékenységéről. Az írásbeli 
anyagot szóban is kiegészí-
tette többek között a követ-
kezőkkel: Sajnos a rendőr-
lakos arány az elmúlt évben 
sem változott. A tapasztalt 
kollégák elmentek nyugdíjba, 
az állomány fiatalodik, de a 
rutin, a tapasztalat nehezen 
pótolható. A Monori Rend-
őrkapitányság a Pest Megye-
ri Rendőrkapitányságnak az 
egyik legjobban feltöltött 
kapitánysága. A bűnmeg-
előzési munkában az ered-
ményességüket befolyásolja 
a kollégák rutinja, tapaszta-
lata, ami hosszú évek mun-
kájának eredménye lehet. A 
közrendvédelmi állományból 
folyamatosan egy pár járőr 
van a városban szolgálatban, 
ami kevés. A strázsahegyi 
körzeti megbízottat munká-
ba állították, nagyon pozitív 
visszajelzések vannak róla. 
Szeretnék az egész város 
területére kiterjeszteni a 
körzeti megbízotti szolgá-
latot. A különböző rendez-
vényeken is igyekeznek ott 
lenni, az iskolákban rend-
szeresen tartanak oktatá-

sokat. Baleset-megelőzésben 
is szép eredményeket értek 
el. Eredményesen szerepel-
tek a megyei és országos 
versenyeken is a diákokkal. 
A készenléti rendőrség be-
vetési csoport szolgálattól 
hőkamerát, éjjellátó készülé-
ket kaptak. A légi rendészet 
munkatársaival is sikeres 
elfogásokat értek el. Kábító-
szer ügy kapcsán 9 fő került 
előzetes letartóztatásba. A 
terjesztők felé igyekeznek 
elmenni és nem a fogyasz-
tók felé. A megelőzésben 
is igyekeznek tájékoztató 
anyagokat készíteni és elő-
adásokat tartani, de jelen-
leg erre a célra nem tudnak 
külön embert foglalkoztatni. 
Sikerült a kapcsolataikat 
javítani a polgárőrséggel is, 
igyekeznek közös szolgálatot 
ellátni velük, több eredmé-
nyes akciójuk is volt. A térfi-
gyelő rendszer közbeszerzés 
alatt áll, arra várnak, hogy 
megjelenjen a közbeszerzési 
értesítőben. Ha eredménye-
sen zárul, akkor elkezdődik 
a kivitelezés is. Megköszönte 
a képviselő-testület támo-
gatását.
 Sinkovicz László képviselő 
szerint is jó irányban indult 
el az együttműködés a rend-
őrséggel. A gyermekvédelmi 
fórumon a rendőrség részéről 
is vettek részt munkatársak. 
Fontosnak tartja, hogy a 
kamerarendszert meg fogják 
kapni. A kutyás rendőrök, 
valamint a rendőrkapitány-
ság dolgozóinak a munkáját 
is megköszönte. 
 Pogácsás Tibor polgár-
mester a térfigyelő kamerák-
kal kapcsolatosan elmondta 
még: két egymással párhu-
zamosan futó programról 
lehet majd beszélni, mert a 
város is megkezdte a térfigye-
lő kamerarendszer kiépítése 

Napirendi pontok májusban
A képviselő-testület következő soros, 
nyilvános ülését 2010. május 13-án, 
csütörtökön, 14 órai kezdettel tartja a 
Városháza tanácskozótermében. Terve-
zett napirendi pontjai a következők:
 1.) Interpellációk
 2.) Tájékoztató az Önkormányzat 
első negyedévi gazdálkodásáról. Elő-
terjesztés Monor Város Önkormány-
zat 2010. évi költségvetési rendeleté-
nek módosítására.
 3.) Az Önkormányzati gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak ellá-
tásáról szóló átfogó értékelés (az 1997. 
évi XXXI. törvény 96. § (6) bek. sze-
rint).
 4.) Beszámoló a Bölcsöde 2009. évi 
munkájáról, illetve az 1997. évi XXXI. 
törvény  104. § (1) bek. e.) pontja sze-
rint az intézményi szakmai munka 
eredményességének, a szakmai prog-
ram végrehajtásának, valamint a gaz-
dálkodás szabályszerűségének és ha-
tékonyságának az éves értékelése.
 5.) Polgármesteri beszámoló az egyes 
önkormányzati társulások 2009. évi 
tevékenységéről, pénzügyi helyzeté-
ről, a társulási cél megvalósulásáról, 
a kistérségi fejlesztési tanács munká-
járól (az 1997. évi CXXXV. törvény 
6. §, 10. § (5), a 2004. évi CVII. tör-
vény 6. § (3) bekezdése és az 1996. évi 
XXI. törvény 10/F.  § (4) bekezdése 
szerint).       
 6.) Döntés „Az Év Bora Monoron” 
cím adományázásáról.
 7.) Lakás és egyéb ingatlanügyek.
 8.) Polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és in-
tézkedésekről, valamint a lejárt határ-
idejű testületi határozatok végrehajtá-
sáról.

érdekében a tervezést, és a 
rendőrség is beszáll ebbe. Így 
megduplázódik majd a vá-
rosban a térfigyelő kamerák 
száma. Amikor megjelenik a 
közbeszerzés kiírása a rend-
őrségi kamerarendszernek, 
akkor fogják a képviselő-tes-
tület elé terjeszteni a város 
által vállalt részt, így az év 
második felére kiépülnek a 
városban a térfigyelő kame-
rarendszerek.
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Önkormányzati hírek

Folytatás a 3. oldalról

Hirdetés

Kihirdetett rendeletek
Monor Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megalkotta és kihirdeti az 
alábbi rendeleteit:
 8/2010. számú: Monor Városi Ön-
kormányzat Képviselő-testülete 2009. 
évi költségvetés végrehajtásáról.
 9/2010. számú: Az állatok tartásáról 
szóló 11/2002. (VII. 26.) számú helyi 
rendelet módosítása.
 10/2010. számú: Monor Város Ön-
kormányzat vagyonáról és a vagyon-
gazdálkodás szabályairól szóló 24/1999.
(IX. 27.) sz. rendelet módosítása.
1 1/2010. számú: A temetőkről és a te-
metkezési tevékenységről szóló 5/2009. 
(II. 17.), 18/2009. (V. 25.) számú ren-
delettel módosított, 25/2008. (XII. 31.) 
számú rendeletének módosítása.
 12/2010. számú: Az önkormányzat 
tulajdonában álló lakások és helyisé-
gek bérletére, cseréjére valamint elide-
genítésére vonatkozó szabályokról szó-
ló 15/1996. (VII. 11.) számú rendelet 
módosítása.

Pénzügyileg  
megérte az átszervezés

Tájékoztatót fogadott el a 
képviselő-testület az ön-
kormányzati fenntartású 
intézmények 2007-2009 
közötti átszervezésének 
gazdasági megtakarításáról. 
Mint ismeretes, a megjelölt 
időszakban igen komoly át-
szervezés történt az intéz-
ményrendszerben. Mikor a 
képviselő-testület döntött 
erről a feladatról, remélte, 
hogy megtakarítás is kép-
ződik. Az Állami Számve-
vőszék is foglalkozott az 
anyaggal. Az átszervezések-
nek köszönhetően 180-190 
millió forintot sikerült meg-
takarítania az önkormány-
zatnak, amellyel a költség-
vetési hiányt csökkentette a 
város. Az átszervezés nem 
mindenhol biztosította az 
eredeti működési színvonal 
megtartását, de működés 
szempontjából, pénzügyi 
oldalról mindenképpen 
sikeresnek tekinthető. Az 
Állami Számvevőszék dol-
gozói elmondták, hogy ezt 
értékelni fogják a vizsgálat 
során.
 
Önkormányzati  
cégek beszámolói
 
Elfogadták a KÖVÁL Zrt. 
igazgatóságának közgyűlési 
beszámolóját a 2009. évi 
gazdálkodásról, és megbíz-
ták Pogácsás Tibor polgár-
mestert, hogy a KÖVÁL 
Zrt. 2010. április 29-én 
15 órai kezdettel tartandó 
közgyűlésén képviselje a 
tulajdonosi érdeket.
 Beszámolt a Monor 
Uszoda Nonprofit Kft. a 

téli útüzemeltetésről, a 
hóeltakarítási, síkosság-
mentesítési munkákról. Az 
utóbbi évtizedben talán a 
legtöbb hó esett az elmúlt 
télen. A város kezelésében 
lévő fő- és mellékutakat, ke-
rékpárutakat rendszeresen 
takarította a kft. A Város-
fejlesztési és Környezetvé-
delmi Bizottság tárgyalta 
az anyagot, és pozitívnak 
ítélte meg a kft. tevékeny-
ségét. Ennél lényegesen 
magasabb összegért sem 
lehetne jobban ellátni ezt 
a munkát. 
 A játszóterek állapotá-
nak felülvizsgálatáról is a 
Monor Uszoda Nonprofit 
Kft. számolt be. Sajnálatos 
módon minden évben na-
gyon sok pénzt kell költeni 
a játszóterek felújítására. 
Készültek képek a felújítás 
előtti és utáni állapotokról. 
Mindenki számára egyér-
telmű, hogy a játékok nem 
a rendeltetésszerű haszná-
lat miatt mentek tönkre. 
Szomorú, hogy éppen azok 
nem tudják tartósan igény-
be venni, akiknek készült.

Szemét, gáz

Elfogadta a testület a te-
lepülési önkormányzatok 
szilárd hulladékgazdálko-
dási feladatainak ellenőrzé-
séről végzett számvevőszéki 
vizsgálat jelentésére készült 
intézkedési tervet. A telepü-
lési önkormányzatok szilárd 
hulladékgazdálkodási fel-
adataival kapcsolatban egy 
célvizsgálat volt, amihez 
elkészült egy jelentés. Eh-
hez egy intézkedési tervet 
kell az önkormányzatnak 
elfogadni és végrehajtani. A 
hulladékgyűjtés átalakítás 
alatt van a városban. 

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésé-
nek teljes jegyzőkönyve, valamint a 
rendeletek szövege a Városi Könyvtár-
ban megtekinthető. A képviselő-tes-
tület nyilvános üléséről a Gemini TV 
minden esetben felvételt készít, ame-
lyet az ülést követő második szomba-
ton a volt Pátria TV csatornáján fi-
gyelemmel kísérhetnek. 
 Bővült a tájékoztatási lehetőségünk, 
így a rendeletek egységes szerkezetbe 
foglalt szövege, a testületi és bizott-
sági ülések jegyzőkönyvei már olvas-
hatók és letölthetők a www.monor.hu 
honlapról. Itt egyéb fontos felhívások-
ról is értesülhetnek, továbbá tájékozód-
hatnak a városi intézmények elérhe-
tőségeiről, a városi településrendezési 
elképzelésekről és egyéb közérdekű in-
formációkról.

 Megtárgyalták a földgáz 
szabad piacra történő ki-
lépésével kapcsolatos kér-
déseket. Ez év nyarától a 
20 m3/óra fogyasztás felett 
kötelező a szabad piacról 
vásárolni a szolgáltatást. 
A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a nyílt köz-
beszerzési eljárás kiírásában 
1 éves szerződés szerepeljen, 
az értékelés szempontja a 
20-100 m3/óra földgázfo-
gyasztókra adott ajánlat 
legyen, és a minimálisan fel-
használandó földgáz köbmé-
terét a 2009. évi fogyasztás 
80 százalékában határozták 
meg.

Egyéb döntések

Elfogadta a testület a pályá-
zat kiírását a „Monor Város 
Jó Tanulója, Jó Sportolója” 
kitüntetés adományozására. 
A tavalyi kiíráshoz képest 
annyi a változás, hogy eb-
ben az évben az általános 
iskolai pályázók közül 3 fő 
kaphat kitüntetést, és a bí-
rálatnál figyelembe veszik a 
Magyar Diáksport Szövetség 
által kiírt versenyrendszer-
ben elért eredményeket is. 
A pályázatokat 2010. július 
1-jéig lehet benyújtani.
 Döntöttek a HÉSZ és a 
Szabályozási Terv módosí-
tásával kapcsolatos, vala-
mint a bölcsőde bővítésének 
engedélyezésével kapcsola-
tos kérdésekben.
 Megtárgyalták a közvilá-
gítás kiépítésével kapcsola-
tos kérelmeket, és úgy dön-
töttek, hogy előbb kérjen 
be a hivatal árajánlatot a 
DÉMÁSZ-tól, vizsgálják 
meg a helyszínen a kérelmek 
jogosságát, utána térjenek 
vissza rá.

Összeállította: Nagy Lajosné

Autósbolt
                   a monori vasútállomásnál

Autóalkatrészek beszerzése 
bármely típushoz rövid határidővel!
Opel és Suzuki, 
új és bontott 
alkatrészek 
raktárról.

2200 Monor, Móricz Zs. u. 21. Tel.: 06-20/208-2428

A hirdetés felmutatójának 
20% kedvezmény*! 

*Kivéve a bontott alkatrészeket.

Kiadó 
Monor központjában  
20m2 -es felújított 
helyiség üzeltnek, irodának.

Azonnal beköltözhető!

Érdeklődni: 06-30/728-2517
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Önkormányzati hírek

Monor
kártya Május

Érvényes: 2010. május 1-jétől 2010. június 5-éig

Vásároljon Monoron, 5% kedvezménnyel!Monor, Polgármesteri Hivatal
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Információ a Monor kártyáról: 06-70-607-4444

Új társasházi 
lakások 
eladók,

azonnali költözéssel  
Monor frekventált  

részén

Teljeskörű hitelügyintézés, MOST: díjelengedési akcióval!
Vegye igénybe a kedvező, biztonságos, forint-alapú  lakásvásárlási hitelt!
Példa: 20 éves futamidő esetén: 10 MFt.  69 000.- /hó
 5 MFt. 36 000.- /hó

Hívja a részletekért a  06-30/548-5462 
              telefonszámot!

computeres szemvizsgálat, SZTK-vény beváltása
kontaktlencse rendelése, illesztése és tartozékok 

szemüvegkészítés, -javítás megvárható 
márkás szemüvegkeretek és lencsék nagy választékban

MONOR

KISS OPTIKA

Napszemüvegek 
tavaszi 
vására! 
20 és 50%-os 
árengedménnyel!

SzemorvoSi vizSgálat! 
Részletek az üzletben!

Bank- és 
egészségpénztárkártyával  
is vásárolhat.

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

Hirdetés

civilek
Támogatott szervezetek
Minden évben támogatja a képviselő-

testület a városban működő alapítvá-
nyokat, ezen -kívül a Közművelődési és 

Oktatásügyi, a Sport- és Egyesületi, valamint 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság saját 
alapjára kiírt pályázatára beérkezett igényeket is 
ilyenkor bírálja el. Az alapítványi pályázatokat 
a Közművelődési és Oktatásügyi, a Sport és 
Egyesületi és a Szociális és Egészségügyi Bi-
zottság elnökeiből álló eseti bizottság bírálta el 
a következőképpen: Ökumenikus Közoktatásért 
Alapítvány 50 E Ft, Dr. Miklós László Monori 
Zsidó Alapítvány 50 E Ft, Kossuth Lajos Ált. 
Isk. Diáktarisznya Alapítvány 100 E Ft, Turner 
Ferenc Alapítvány 110 E Ft, Dr. Fónyad De-
zső Kulturális és Vallási Alapítvány 100 E Ft, 
Monori Evangélikus Kultúráért Alapítvány 80 
E Ft, Monor és Környéke Mentés  Közalapít-
vány 80 E Ft, Nefelejcs Alapítvány 40 E Ft, 
Sulipersely diákalapítvány 50 E Ft, Monori 
Újtelepi Református Kultúráért Alapítvány 100 
E Ft, Segítő-támogató Közalapítvány 150 E Ft, 
Monori Bömbölde Tipegők Alapítvány 50 E Ft, 
Monori Esthajnalcsillag Alapítvány 40 E Ft,
 Közművelődési és Oktatásügyi Bizottság 
alapja: Jászai Mari Általános Iskola 50 E Ft, 
842. sz. Benedek Elek Cserkészcsapat 70 E Ft,  
Borzsák Endre Hagyományőrző Egyesület 150 
E Ft,  Egy Falu – Egy Város Egyesület 50 E 
Ft, Vigadó Kulturális és Civil Központ 200 
E Ft, Nemzetőr Általános Iskola 160 E Ft, 

Városi Könyvtár 170 E Ft, Szterényi József 
Szakközépiskola és Szakiskola 140 E Ft, Ady 
Úti Általános Iskola 220 E Ft, Kossuth Lajos 
Óvoda 140 E Ft, Helytörténeti Kör Közműve-
lődési Egyesület 50 E Ft, Monori Nyugdíjas 
Pedagógusok Katedra Klubja 0 Ft, Őszirózsák 
Nyugdíjas Tánccsoport 0 Ft, Idősek Klubja 0 
Ft, Monor Városi Nyugdíjas Kör 0 Ft
 Sport- és Egyesületi Bizottság alapja: Kör-
nyezetvédelem és Természetvédelem Monorért 
és a Közép-magyarországi Régióért Egyesület 
70 E Ft, Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Gondviselés Háza Támogató Szolgálat 50 E 
Ft, Monori Evangélikus Egyházközség 50 E 
Ft, Monori Borút Egyesület 70 E Ft, Szilberk 
Egyesület 30 E Ft, Monor Környéki Strázsa 
Borrend 100 E Ft, Monori Vasutas Nyugdí-
jas Klub 50 E Ft, Nyugdíjasok Pest Megyei 
Szövetsége 100 E Ft, Magyar Vöröskereszt 
Monor Telepi Szervezete 80 E Ft, Monorért 
Baráti Kör 100 E Ft, Monori Strázsák Nép-
tánc Egyesület 90 E Ft, V68 Monori Galamb 
és Kisállattenyésztők Egyesülete: 40 E Ft, 
Monori Baptista Gyülekezet 60 E Ft, Monori 
Korcsolyázók Sportegyesülete 30 E Ft, Monori 
Gazdakör: 0 Ft
 Szociális és Egészségügyi Bizottság alapja: 
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 
monori csoportja 80 E Ft, Monor Nagy-
templomi Református Egyházközség 110 E 
Ft, Nagycsaládosok Monori Egyesülete 110 

E Ft, Gondozási Központ 70 E Ft, Monor 
Kistemplomi Református Egyházközösség 
110 E Ft, Védőnői Szolgálat 70 E Ft, Monor 
Város Bölcsőde 70 E Ft, Nemzetőr Általános 
Iskola Speciális Tagozata 80 E Ft, Szivárvány 
Nyugdíjas Klub 60 E Ft, Cigány Kisebbségi 
Önkormányzat 60 E Ft, Közös Út Cukorbe-
tegek Egyesülete 60 E Ft, Római Katolikus 
Egyházközség 100 E Ft, Kistérségi Család-
segítő és Gyermekjóléti Szolgálat 100 E Ft, 
Gyermekláncfű Közhasznú Egyesület 70 E 
Ft, Magyar Vöröske reszt Pest M. Szervezet 
Monor Területi Szervezete 50 E Ft.

NR

Képzőművészeti napközis tábor
Várunk Téged is Monoron, a Vigadó 
Nonprofit Kft. által szervezett művésze-
ti napközis táborba június 12. és 16. kö-
zött. Minden nap 8-tól 16.30-ig más és 
más programokkal várjuk a jelentkezőket. 
A résztvevők számára tízórait és meleg ebé-
det biztosítunk. 
 Foglalkozások szakemberek vezetésével: 
festészet, grafika, néptánc, szobrászat, hang-
szerismertető, színjátszás, sportnap, autó-
buszos kirándulás. 
 Jelentkezési korhatár: 6-16 éves kor kö-
zött. A tábor részvételi díja 16 000 Ft (egy 
családból a második és a többi jelentkezőnek 
12 000 Ft), amely magában foglalj naponta 
a kétszeri étkezést, uszodabelépőt, a kirán-
dulást és a foglalkozások eszközeinek árát)

Vigadó

Monor kártya elfogadóhely!
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Közösség

Hirdetés

történelem
90 éve nem gyógyuló seb
Trianon. Ami szétszakít, és ami összeköt. Juhász Gyula, a költő 
még azt írhatta: „Nem kell beszélni róla sohasem, De mindig, mindig 
gondoljunk reá. Mert nem lehet feledni, nem, soha,…”.

Vajon most leírná-e 
ugyanezt  Juhá sz 
Gyu la? Most, amikor 

nemzedékek élnek, akik az 
iskolákban nem is tanulhat-
tak Trianonról. Most, amikor 
már szerepel ugyan a tan-
anyagokban, de súlytalanul, 
felejthetően. Sikerült is elfe-
ledtetni. 2004. december 5-e 
szégyenteljes, példátlan nép-
szavazása világosan mutatta 
meg ezt. Győzött az érdekte-
lenség, az önzés, az irigység. 
Trianon újra szétszakított 
bennünket akkor. Említése 
homlokegyenest szembenálló 
álláspontokat formál, szinte 
harcálláspontokat egy „ver-
bális polgárháborúban”. A 
nemzet, mint közösség újra 
megroppant, roncsolódott. 
 Gróf Apponyi Albert, a 
Párizsba utazó delegáció ve-
zetője – bár a diktátum már 
készen volt – kifejthette a 
magyar álláspontot egy fran-
ciául és angolul elmondott, 
olaszul összefoglalt beszéd-
ben, ami  ragyogó szónoki 
teljesítmény is volt. Apponyi, 
lemondva a történelmi Ma-
gyarország határairól, azt 
kérte, hogy a vitatott terüle-
tek sorsáról az ott élő népek 
szavazás útján döntsenek. 
Figyelembe sem vették a 
győztesek. Béketárgyalás 
volt, ahol nem tárgyaltak a 
vesztesekkel.
 1920. június 4-én a Párizs 
melletti Trianon kastélyban 
gróf Apponyi Albert helyett, 
aki nem volt hajlandó az 
aláírásra, Benárd Ágost 

népjóléti és munkaügyi mi-
niszter és Drasche-Lázár 
Alfréd ideiglenes követ – aki-
ket sorshúzással jelöltek a 
feladatra – írták alá a 14 
pontos békeszerződést, amely 
napjainkig megszabja Ma-
gyarország határait. Az or-
szágban nemzeti gyász volt, 
az országzászlót ezután csak 
félárbocra vonták fel. A tri-
anoni béke az élet minden 
területén éreztette hatását. 
Az ellene való fellépés, a re-
vízió a következő évtizedek 
alapelvévé vált.
 Az immár 90 éve történ-
teknek könyvtárnyi irodalma 
van mostanára. Az akkori 
kegyetlen döntés a részle-
tekig megismerhető. Két 
számadatban benne van 

az egész: minden harmadik 
magyar idegen és ellensé-
ges országok polgára lett, a 
Szent Korona országa, amely 
eddig Európa hatodik leg-

nagyobbja volt, széthullott, 
a területének kétharmada 
elveszett. Megmaradt a tri-
anoni Magyarország, a „más 
országokkal nem határos”. 
 Tény, hogy a szomszé-
dos országokhoz tartozó 
magyarság több mint fele 
közvetlenül az új magyar 
határok mentén, szinte tel-
jesen összefüggő és homogén 
etnikai tömbben élt. A nagy-
hatalmi döntés figyelembe 
vette a román, délszláv és 
csehszlovák politikai és 
katonai szempontokat, de 
figyelmen kívül hagyta az 
etnikai elvet, valamint az 
ott élő lakosság akaratát. A 
„békecsinálók” új államokat 
kreáltak, új háborúk indo-
kait megteremtve, felszítva 

  Gróf Tele-
ki Pál híres vö-
rös térképe már 
nem befolyásol-
hatta a Triano-
ni béketárgyalás 
kimenetelét. (A 
térképen piros 
színnel jelölték 
a többségében 
magyarok lak-
ta területeket.) 

Trianoni megemlékezés
Monoron 2010. június 3-án hármas meg-
emlékezésre készülünk: 90 éve történt a 
Trianoni békediktátum;  75 éve avat-
ták Monoron az országzászlós Triano-
ni Emlékművet,  10 éve avatták újra az 
emlékművet
 A megemlékezés programja: 18 órától 
Takaró Mihály irodalomtörténész elő-
adása a Vigadó dísztermében, majd 19 
órakor emlékmenet indulása a Kossuth-
szobortól a Gera kertig, utána 19.30-tól 
megemlékezés a Trianon Emlékműnél – 
beszédet mond Pogácsás Tibor polgár-
mester és Gulyás László, városunk dísz-
polgára.
 Mindenkit szeretettel várnak a szer-
vezők!
 Monor Város Önkormányzata, Vigadó 
Nonprofit Kft., monori történelmi egyhá-
zak, Ballasady Népfőiskola és az elmúlt 
tíz év megemlékezéseinek közreműködői, 
szervezői.

a nemzeti gyűlölködés máig 
ható indulatát.
 Volt második Trianon is, 
az elsőt súlyosbító, 1947-ben, 
a második háborút követően. 

Trianon össze is köt. Össze-
köti mindazokat, akik még 
nemzetben képesek gondol-
kodni. Azokat, akik féltve 
látják vergődését, pusztu-
lását, önpusztítását. A ki-
lábalást keresőket, a belső 
„trianon” ellen fellépőket. A 
magyar életet választókat itt 
és szerte a világban. Akik 
a trianoni „gyűlöletgyűrű” 
ellenében az erkölcsfölényt 
választják a megmaradás 
érdekében.
 Trianonról beszélnünk 
kell, éppen azért, hogy ne 
feledjük, hogy gondoljunk 
rá, hogy visszaszerezhessük 
önazonosságunkat, a nem-
zet lelki, szellemi talapzatát. 
Beszélnünk kell róla, hogy a 
nemzet, mint közösség újra 
épülhessen az akkor megvont 
határok között, és ezeken a 
határokon átnyúlva is.

Kondás Imre

Vásárlásról ne 
felejtsen el 

nyugtát vagy 
számlát kérni!

Monor Városi
Önkormányzat

Monor kártya elfogadó helyek:
100-as bolt, B&K Kft., B+B Böngészde, Babi-Kő Bt., Balogh Peugeot, Bekker 
László esztergályos, Boldog Napok Esküvőszervező Iroda (esküvői meghí-
vókra), Czövek Bt., Dr. Borzsák Csaba egyéni ügyvéd, Expert-Tóth Kft., Gabi 
italdiszkont (italokból, kávékból, édességekből „nagykerár”), Gemini Tele-
vízió, GEO GOLD OIL Kft. (-5 Ft az üzemanyagárból), Gyömölcs sziget (Klapka 
LTP), Forrás sori Gyros ételbár, Gyuricskó sírkő, Hitelbróker Monor, Hungránit 
Bt., Ivánszky Zoltán üveges és képkeretező, Juhász József szobafestő, Kiss 
Optika, Kofa 2003 Kft., Kolibri festékbolt, Lovass Sándor víz-gáz szerelő, 
Magócsi Ruhatisztító, Memofood (felszerelésekre 5%, eledelekre 2%), Moha 
virágbolt – Krichió Design, Nagy Tamás, Nail’s szépségszalon, Neotaxi, Pata-
ki Pékség 2002 Kft., Régió Lapkiadó Kft., Szánthó Kereskedőház Kft. (minden 
hónapban más termékcsoportra), Szem Írisz Optika Kft., Terike vegyesbolt, 
Topor János asztalos, Vigadó Nonprofit Kft., Vladár Miklós és Társa Kft., 
West-Car autósbolt (utángyártott alkatrészekre), Zsombok szoli

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

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

Reklám- és referencia�lmek  
készítése az Ön igényei szerint.

A GEMINI TELEVÍZIÓ  
az ÖN médiakapcsolata!

2200 Monor, Kossuth L. u. 88/a
Levélcím: 2200 Monor-2. Pf. 8 Vá
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Információ a Monor kártyáról: 06-70-607-4444

§Dr. Borzsák Csaba ügyvéd

Szakterület: 
  okiratok (végrendelet, vagyonközösség meg-
szüntetési-, adásvételi-, ajándékozási-, öröklési-, 
ráépítési-, telekmegosztási szerződések) készítése
  polgári- és büntetőeljárásban  
jogi képviselet, védelem ellátása
 cégalapítás már egy nap alatt

2200 Monor,  Kossuth L. u. 82.
Telefon: 06-30/931-9327 • Tel./fax: 06-29/415-927
E-mail: borzsak.csaba@monornet.hu M
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Monor kártya elfogadóhely!
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Hirdetés

Közösség

Vas-Szerelvény Bolt
2200 Monor,

Mátyás király utca 15.
Tel./fax: 06-29/412-763,

06-29/413-300 
e-mail: szantho@monornet.hu

Ajánlatunk:
Minden, ami víz-, gáz-

és központifűtés-szereléssel 
kapcsolatos, valamint:

A fenti termékek műszaki
adatai és árai miatt 

keresse fel üzletünket!

A rossz minőség emléke sokkal
tovább él, mint az alacsony ár
miatt szerzett rövidke öröm!

–  elektromos kéziszerszámok

        barkács és ipari felhasználásra

–  húzott és hengerelt vasáruk

        széles választékban
–  metrikus és menetes csavarok

        teljes körű kínálata
– kerti szerszámok
        nagy választékban

strázsahegy
Szemétvadászok
2010. március 28-án a Monori Borút 
Egyesület második alkalommal rendezte meg 
a tavaszi strázsahegyi nagytakarítást.

Kezdeményezésünket a 
Kövál Zrt. karolta fel, 
aki erre az alkalomra 

térítésmentesen három da-
rab 7 köbméteres konténert 
helyezett ki a Strázsahegy-
re, valamint lehetővé tette, 
hogy a teherautókra gyűjtött 
hulladékot beszállítsuk a 
hulladékudvarba. A szeme-
teszsákok megvásárlását az 
Ecofact Kft. által nyújtott 
támogatásból fedeztük.
 A gyülekező a Szent Or-
bán téren volt, ahol 9 órakor 
már szép számban képvi-
seltették magukat a tiszta, 
rendezett környezet iránt el-
kötelezett aktivisták. A cso-
portok felosztását követően 
mindenki elindult a maga 
területére, és hozzálátott az 
illegálisan elhelyezett hulla-
dékkupacok felszámolásához. 
A Strázsahegy belső terüle-
tein a tavalyi évhez képest 
már érzékelhetően kevesebb 

szemetet kellett összeszedni, 
de a külső részeken voltak 
kifejezetten szemetes részek. 
Itt említhető például a Be-
reki dűlő környéke, ahol az 

Uszoda Kht. markolójával 
szedték össze mezőőreink 
a több köbméternyi hulla-
dékot. 
 Hat helyszínen közel 110 
ember dolgozott a Strázsa-
hegy tisztaságért. Lényegé-
ben az egész Strázsahegy 
megtisztult, az összegyűjtött 
szemetet a konténerekbe he-
lyeztük, vagy teherautóval 
és utánfutóval a hulladék-
udvarba szállítottuk.

 A jól végzett munka örö-
me látszott a résztvevők 
arcán, amikor a megérde-
melt ebédre gyülekeztek a 
KétSzabó Pincében. A há-
zigazdák a Kerbor Kft. által 
felajánlott mangalicahúsból 
nagyszerű gulyáslevest ké-
szítettek, amely az utolsó 
kanálig el is fogyott.
 A civil lakosok mellett 
az eseményen a következő 
szervezetek vettek részt: 
Budapest Bank, Nyugdíjas 
Vasutas Klub, Monori Szi-
várvány Nyugdíjas Klub, 
Strázsa-hegyi Polgárőr 
E gye sület, 842. sz. Benedek 
Elek Cserkészcsapat, Nagy-
családosok Monori Egyesüle-
te, Ihatóbb Magyarországért 
Mozgalom, Környezetvéde-
lem Monorért Egyesület és 
a Monor Környéki Strázsa 
Borrend. 
 Munkánk eredménye szá-
mokban kifejezve: 24 ton-
nányi, közel 80 köbméteres 
hulladékhalom.
 Köszönet a fent említett 
cégek, szervezetek anyagi 
támogatásáért, valamint az 
önkéntesek szorgalmas és 
kitartó munkájáért!

Kaltenecker Andrea

ÉJJEL-NAPPAL HÍVHATÓ ÜGYELET
TEL.: 06-20-404 2172

IRODÁK: 2200 Monor, Petőfi u. 27. 
              2225 Üllő, Pesti út 164.

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

 ALAPJÁN BÁRMIKOR!

TEL./FAX.: 06-29-321 781
MŰDEKOR 2004 KFT.

Teljes körű 
temetkezési  
szolgáltatással 
állunk a lakosság rendelkezésére!

(Anyakönyvezés helyben és vidéken,  
szállítás, hatósági ügyintézés)

MEgnyiTOTTunK!

„Hat helyszí-
nen közel 110 
ember dolgo-

zott a Strá-
zsahegy tisz-

taságért. ”
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Kultúra

öröm és üröm
Ki mit tud a „Ki Mit Tud?”-ról?

„Bár a »Ki 
Mit Tud?« el-
maradt, di-
ákjaink kre-
ativitásának 

kiélésére ma-
radt még 

számos le-
hetőség.”

15 éven át hozzászokhattunk, hogy áprilisban nagy diákvetélkedés tartja 
lázban Monort. 1999-től pedig a Gemini Televízió élő, egyenes adásban 
közvetítette a produkciókat, a 29-es telefonkörzet egész területén.
2002-ben már igazi regionális eseménnyé bővült ez a rendezvény, 
amelyen az ötnapos vetélkedés során több mint 1500 résztvevő mutatta 
be tehetségét, 15 kategóriában, a 29-es körzet 31 településéről.

Hirdetés

Tavaly és azelőtt „Pest 
Megyei Ki Mit Tud?”-
dá terebélyesedett e 

vetélkedés. A monori szer-
vezők az országos rendez-
vény hiányát és a felmerülő 
szükségletet kihasználva – 
dicséretesen nagy munkával 
– igen sok tapasztalatot sze-
reztek az egyre bővülő ren-
dezésben az évek során. Ezt 
ajánlották fel Pest Megye 
Önkormányzatának, akik 
cserébe hajlandóak voltak 
megyei rendezvényként 
finanszírozni. Sinkovicz 
László úr közvetítésével és 
koordinálásával sikertörté-
net is lett. 
 A helyi és területi (Aszód, 
Érd, Gyál, Monor, Vác) selej-
tezők illetve elődöntők után 
májusban Monoron volt a 
megyei döntő is, olyan orszá-
gosan elismert személyisé-
gek közreműködésével, mint 
pl. Ókovács Szilveszter és 
Kudlik Júlia. 
 Dr. Szűcs Lajos, Pest 
Megye Közgyűlésének el-
nöke tavaly a monori megyei 
döntőn, a fellépőknek gratu-
lálva zárszavát úgy fejezte 
be, hogy: „Jövőre is derül-
jön ki, hogy ki mit tud Pest 
megyében! Jövőre ugyanitt 
találkozunk!”
 Az idén – április-május-
ban – viszont izgatott diák-
zsivajtól mentesek maradtak 
a helyi, területi és megyei 

forduló színpadai. Nem is 
jelent meg közlemény a ve-
télkedő elmaradásának oká-
ról. Sejteni sokan sejthették, 
hogy anyagi okai lehetnek a 
dolognak (gazdasági válság, 
stb.), de a részleteket és a 
jövőbeni lehetőségeket csak 
találgatni lehetett.
 Ezért Hanze lik Andreá-
hoz, a Vigadó Kulturális és 
Civil Központ Nonprofit Kft. 
(az eddigi helyi főszervező) 
ügyvezető igazgatójához 
fordultunk felvilágosítá-
sért. Tőle megtudhattuk, 
hogy mindig az előző év 
decemberében döntöttek a 
támogatásról. Most is volt 
monori szervezési felaján-
lás, de a megye halogatta 
a döntést. Közben például 

az érdiek és a gyáliak is 
folyamatosan érdeklődtek 
nálunk. A monori levelekre 
nem jött válasz, mígnem a 
megyei sajtófőnök március 
15-e előtt indoklás nélkül, 
telefonon közölte, hogy az 
idén nem kívánnak élni e 
lehetőséggel.
 Pénz Monoron erre nem 
volt betervezve a helyi költ-
ségvetésben, a monori vál-
lalkozók támogatására pedig 
nem lehet ilyen hirtelen és 
ilyen mértékben számítani. 
A szervező helyi illetékesek 
válságtanácskozásán így 
csak az lehetett a döntés, 
hogy idén elmarad – bár-
mennyire kedvenc rendez-
vénnyé vált ez az utóbbi 
időben. Egyébként is több 

hét kellett volna a szerve-
zésre, amire már idő sem 
maradt. Összecsapni nem 
akarták, színvonalesést nem 
volt érdemes kockáztatni.
 Született viszont egy 
olyan helyi elhatározás is, 
hogy jövőre a mi monori 
rendezvényünket (időben 
tisztázódó, átlátható szer-
vezési körülmények között) 
feltétlenül meghirdetnék. 
 Bár a „Ki Mit Tud?” elma-
radt, diákjaink kreativitásá-
nak kiélésére maradt még 
számos lehetőség. Például 
a helytörténeti kiállítás és 
a városi könyvtár helytör-
téneti vagy képzőművészeti 
jellegű pályázatain, vagy a 
városi vers- és prózamondó 
versenyen.
 A rendezvényekből sincs 
hiány, hiszen a Vigadó több 
neves előadót is a település-
re csábított. Az érdeklődők 
hamarosan találkozhatnak a 
100 Folk Celsius zenekarral 
és a Bojtorján együttessel, 
júniusban pedig Halász Ju-
dit is fellép majd a város-
ban.
 És végül is – átmeneti 
szünet után – újra remény-
kedhetünk majd abban, hogy 
a „Ki Mit Tud?” színpadunk-
ról indulhatnak még újra 
az országos sikerig vezető 
úton olyan tehetségek, mint 
az 1972-ben az országos tv-
döntőbe került gimnazista 
irodalmi színpadosok, vagy 
1976-ban szólóhangszerben 
győztes ifjabbik Pleszkán 
Frigyes, esetleg az 1996-
ban az MTV elődöntőjébe, 
1998-ban pedig a Magyar 
Rádió Humorfesztiváljának 
díjnyerteseként döntőbe 
kerülő parodistája: Petrik 
Balázs.

Bolcsó Gusztáv

  A döntő-
ben neves zsű-
ri értékelte a 
versenyzőket  

Konyhakészen elkészítve házhoz 
szállítjuk 30 000 Ft vásárlás felett. 

Fizetés: készpénzben  
és étkezési utalvánnyal!

Megrendelés: tel.: 06-20/228-7956 
vagy tel./fax: 06-1/342-6551

Esküvőre, bankettekre, ballagásra, 
névnapi és szülinapi bulikra 

tőlünk vásároljon 
sertés és marhahúst, 

baromfit valamint 
húskészítményeket, 

hidegkonyhai salátákat! 

Fig
yelem!

Megnyílt a ceglédi 

cipőbolt!
A Ceglédi Cipőgyár termékeit a PUMA-cipők magyarországi 

gyártójának hagyományaira építve újra gyártja a Kalló-Plast Kft. 
A régi helyen: Cegléd, Fűtőház úti boltunkban 

várjuk kedves vásárlóinkat megújult termékválasztékunkkal.
Ajánljuk hagyományos

sportcipőinket • munkacipőinket • papucsainkat,
amelyek továbbra is a legjobb minőségű bőrből készülnek.  

A lábegészségügyi, lábkényelmi szempontok határozzák meg
 termékeink fejlesztésének fő irányait továbbra is. 

Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. Nyitva: K-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig, H, V: szünnap
Gyermek, női és férfi modelljeinkkel várjuk Önöket.

Boltunkban rendkívül kedvező, gyári áron vásárolhatja meg kiváló minőségű termékeinket!
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Kultúra Boldog Napok
Esküvő és  
rendezvény -
szervező 
iroda

Ingyenes
esküvő- 
szervezés
és teljeskörű
lebonyolítás

  esküvői  
meghívók  
széles választéka

  megbízható  
szolgáltatók  
bemutatkozó  
anyagai

  környékbeli  
helyszínek  
ajánlatai egy 
helyen

  esküvői kellékek 
és köszönet-
ajándékok

Forduljatok 
hozzám 

bizalommal!

Gál Zoltán 
06-70/94-34-773
boldog.napok@

gmail.com

program

xxx

Nagyszabású gyereknap
Május utolsó vasárnapja Monoron is hagyományosan 
a gyereknap időpontja. Idén új helyszínen,
a Fesztiválcsarnokban kerül megrendezésre a Vigadó 
Nonprofit Kft, a Monori Nagycsaládos Egyesület
és a Strázsák Néptánc Egyesület közös szervezésében.

A helyszín mellett to-
vábbi újdonság, hogy 
idén első alkalommal 

a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületének régiós nap-
ját is a gyereknappal együtt 
tartják. Ennek köszönhető-
en az eddig is megszokott 
tartalmas, minden korosz-
tálynak szóló programok-
kal várják majd az érdek-
lődőket. A piac területén 
és a parkolóban egész nap 
lesz ugrálóvár, kirakodóvá-
sár, kézműves foglalkozások, 
gyerekjátékok Magfalváról, 
kosárhinta és fajátékok. A 
programot ezen kívül rend-
őrségi és tűzoltó bemutató 
is színesíti. A Közös Út Cu-
korbetegek Egyesületének 
szervezésében egészségügyi 

szűrésekke, tanácsadással 
várják a szülőket és nagy-
szülőket. A Művelődési Ház-
ban baba-mama szoba várja 
a pihenni vágyó anyukákat 
és babákat. A nap során lesz 
családi és egyéni pontver-

seny, családi totó, ügyessé-
gi- és sportjátékok, továbbá 
aszfaltrajzverseny is.
 A program hivatalosan 
10 órától kezdődik, a meg-
nyitót követően a színpa-
don a Vigadó saját és vendég 
csoportjainak bemutatójával. 
Fellépnek a Napraforgócs-
kák, akrobatikus rock and 
roll és fashiondance csopor-
tok, lesz baranta és társas-
tánc bemutató, továbbá fel-
lép egy nagykőrösi mazsorett 
csoport is. Ezt Süsü a sár-
kány óriásjelmezes előadása 
követi. Délután fellép a gom-
bai Lármafa zenekar, bemu-
tatkozik a Strázsák Néptánc 
Egyesület utánpótlás-cso-
portja, a Kis-Strázsák. Az 
eredményhirdetéseket köve-
tően 16 órától a Bojtorján 
együttes ad koncertet. A na-
pot a Strázsák néptáncbemu-
tatója, majd tánctanulás és 
táncház zárja.
 Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várnak a szerve-
zők május 30-án a Fesztivál-
csarnokba!

Calam

A Kossuth óvodában családi napra invi-
tálta a Monori Esthajnalcsillag Alapít-
vány a szülőket március 27-én, szomba-
ton délelőtt. A programban kézműves 
foglalkozások: tojásfestés, kopogtató ké-
szítés, írókázás és nyuszi készítés, majd 
mesejáték és táncház várta az érdeklő-
dő családokat, gyerekeket. 

Köszönjük azoknak, akik jelen voltak. 
Reméljük, legközelebb is eljönnek, hi-
szen ezáltal gazdagodik a szülői ház és 
az óvoda közötti jó kapcsolat, az anya-
gi lehetőség által pedig szépül óvodánk 
a gyerekek és felnőttek örömére.

A Monori Esthajnalcsillag Alapítvány és 
a Kossuth Lajos Óvoda közössége

program

Családi nap
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„Május 
30-án, 

a feszivál-
csarnokban.”

Az elkövetett erőszakos 
jogsértések felháboro-
dást, félelmet és ria-

dalmat váltottak ki az érin-
tett lakosság körében, és a 
média figyelmét fokozottan a 
Magyar Köztársaság Rendőr-
ségének tevékenységére irá-

nyította. Emiatt a rendőr-
ség felmérte a veszélyeztetett 
településeket és célcsoporto-
kat Pest megyében is, ahol a 
bűnügyi és a közrendvédelmi 
állomány, valamint a körze-
ti megbízottak fokozott ellen-
őrzéseket látnak el. A közte-
rületi szolgálatellátás során 
az egyedül élő, a mozgásá-
ban korlátozott időskorú sze-
mélyeknek nyújtanak segítsé-
get, és adnak folyamatosan 
felvilágosítást annak érdeké-
ben, hogy ne váljanak bűn-
cselekmény áldozatává. A ha-
tékonyság növelése céljából 
több területen szórólapokat 
terjesztettek, illetve bűnmeg-
előzési témájú előadásokat 
tartanak a települések nyug-
díjas klubjaiban. Az akciók 
során rendszeresen együtt-
működünk a helyi polgárőr 
egyesületekkel. 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

bűnmegelőzés

Az időskorú lakosok 
védelmében
Az elmúlt időszakban az ország különböző 
részein az időskorú lakosság sérelmére erőszakos 
bűncselekményeket követtek el, amelyek közül 
több esetben a sértettek életüket veszítették.
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stációk
Megújult a kálvária
2010 nagypéntekén a monori katolikus 
temetőben újra megszenteltük a Kálváriát.

Hirdetés

Kálváriának nevezzük 
azokat a megszen-
telt helyeket, ahol 

a keresztút 14 állomását 
felállítják annak az útnak 
emlékezetére, melyen az 
Üdvözítő Pilátus házától a 
Golgota hegyéig a keresztfát 
vállán vitte (via dolorosa). A 
kálvária felállításához több-
nyire valamilyen magaslatot 
választottak. Sok helyen a 
temetőkben is állítottak fel 
Krisztus szenvedését jelző 
stációkat. A stációk egyenle-
tes távolságban következnek, 
bennük kép vagy dombormű 

jelzi, hogy Krisztus urunk 
értünk mit is szenvedett.
    Monoron az 1920-as évek-
ben Kampfl József kőfaragó 
készített ilyen Kálváriát, amit 
a katolikus temetőben állítot-
tak fel. A képek időközben 
tönkrementek, egyes stációk 
is megrongálódtak. Sokáig úgy 
tűnt, ez már így is marad. Ta-
valy merült fel az igény ben-
nünk, amikor a Rácz kápolnát 
felújítottuk, hogy talán a kál-
vária felújítása sem lehetetlen. 
Kampfl János kőfaragó önzet-
len segítségével elkezdődött 
a munka. A stációk képeit 

Kampfl Márk János készí-
tette. A 14 állomásból csak 
10 állomásnak van meg az 
eredeti tartó része. 4 állomás 
ideiglenesen van kialakítva. 
Köszönet érte a készítőknek 
és a támogatóknak.
 Őszre remélhetőleg elké-
szül a 4 hiányzó stáció. Meg-
lepetésként pedig szeretnénk 
elkészíteni a 15. állomást, 
amelyet a kápolnában he-
lyezünk el. Ez a feltámadott 
Krisztust fogja ábrázolni. 
Hisszük ugyanis, hogy a ke-
resztút vége nem a sír, hanem 
a feltámadás.
    Segítsen bennünket ez a 
kálvária, hogy saját kereszt-
utunkat a feltámadás hitével 
járjuk nap mint nap.
 Isten áldását kérjük minden-
napi keresztjeink viseléséhez.

Dr. Csáki Tibor plébános

A keresztút 14 állomása:
1. állomás: Pilátus ítélete, tiszta kéz- pisz-
kos lelkiismeret.
2. állomás: Önkéntesen elfogadni a ke-
resztet annyi, mint felelősséget vállalni 
sorsunkért.
3. állomás: Nem állhatsz lábra, ha nem 
estél el. De csak azért kelsz föl, hogy foly-
tasd az utadat.
4. állomás: A szenvedés mélységeit szívvel 
lehet csak mérni, nem könnyekkel.
5. állomás: A szeretet azt jelenti: Vinni 
a felebarát keresztjét.
6. állomás: Odanyújtani a kendőt, hogy 
valaki letörölje az izzadtságot annyi, mint 
a nagy hit kis jelét adni.
7. állomás: Elesni emberi dolog. Felállni 
– még emberibb.
8. állomás: Ahhoz, hogy együtt érezz 
mással fájdalmában, először saját bűne-
id felett kell sírnod.
9. állomás: Ha felállsz az utolsó elesés 
után, az azt jelenti, hogy legyőzted a 
test vonzását.
10. állomás: Ne a kegyelem ruháját vesd 
le, hanem a bűnét.
11. állomás: A kereszt a leghatásosabb 
katedra.
12. állomás: A keresztény csak a jobb 
kereszten halhat meg.
13. állomás: „Kitartani mindvégig” azt 
jelenti: csak akkor lejönni a keresztről, 
amikor már meghaltál.
14. állomás: Jézus halála után a sírok töb-
bé már nem „örök nyugvóhelyek”.
15. állomás: A húsvét a kereszt érmének 
a szebbik oldala.
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ANGOL HASZNÁLTRUHA-ÜZLET
Monor, Kossuth L. u. 72.
(a Platán udvarban, az Ibolya ajándékbolt mellett)
Nyitva tartás: H: 9-15; K-P: 9-17; Szo: 8-12

Nagykereskedelmi értékesítés: 06-20/974-6927

www.larimar.hu

Minden féláron!
KeddenKént teljes árucsere!

cipőjavítás, cipőápolók, cipőfűzők, kések,  
késélezés, kulcsmásolás, nadrágfelvarrás,  
szoknyafelhajtás, cipzárbevarrás 

Piactéri üzletünkbe műszaki beállítottságú munkatársat keresünk. 
Jelentkezés önéletrajzzal levélben: Makrofilt Kft. 2200 Monor, 

Péteri út 014/19 hrsz. vagy e-mail: makrofilt@makrofilt.hu

a monori piactéren (A Bocskai úti bejáratnál)  

PRESSZ
gyorsszerviz

Nyitva: H, K, Cs, P: 8-18;  Sze: 7-17;  Szo: 7-11
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Hirdetés

monori emlékek
Mi történt 1848 után?
Folytatjuk az áprilisi számunkban Emlékezés a monori 1848-ra című 
cikkünket 1849-től a 19. század elejéig tartó monori történésekkel.

„A követ-
kezmények 

azonban nem 
maradtak el: 
a fővárosi új-
ságok vezér-

cikkekben 
foglalkoz-

tak az esettel, 
hosszas köz-
jogi viták in-
dultak meg 

arról, hogy a 
merénylő mi-
lyen bünte-

tést érdemel.”

Az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc után a 
monori honvédek közül 

sokakra nehéz sor várt: bujdo-
sás itthon, bujdosás külföldön, 
idegen hazában. Volt, akit csa-
ládja Monoron a Kenderesalja 
nádasaiban bújtatott; volt, akit 
rokonai csak úgy tudtak kivál-
tani a fogságból, hogy el kel-
lett adniuk szérűskertjüket; 
volt, akit közlegénynek soroz-
tak be a császári hadseregbe, 
és tizenkét év után térhetett 
csak haza, menyasszonya még-
is hűségesen várt rá.  

A honvédegylet zászlaja

Borzsák Endre „Emlékezés 
(1848-as hagyományok Mo-
noron)” c. művének elején van 
egy 1900 körül készült fotó, 
mely az utolsó – akkor még 
életben levő – monori hon-
védekről készült. Ezen a ké-
pen a háttérben látható egy 
zászló, amely alatt az 1867-
ben megalakult Monor me-
zővárosi Honvédegylet tagjai 
minden évben március 15-én 
felvonultak. Ez a zászló erede-
tileg Zala vármegye nemessé-
gének 1735-ben készült zászló-
ja volt, majd az 1848-1849-es 
szabadságharc idején talán a 
zalai nemzetőrök, talán egy 
honvédzászlóalj zászlójaként 
szolgált, majd a városunkon 
átvonuló seregek a bukás után 
a monori templom padlásán 
fegyverekkel együtt elrejtették, 
hogy ne kerüljön az ellenség 
kezébe. Innen került elő va-
lószínűleg 1884-ben, és lett a 
monori öreghonvédek ereklyé-
je. 1914-ben, az I. világháború 
elején a nagy háborús felbuz-
duláskor a szerb frontra indu-
ló monori katonák vitték ma-

gukkal, majd a zászló a háború 
forgatagában eltűnt.

A monori zászló affér

1889-ben Monor az országos, 
sőt az európai sajtóba is be-
került a „monori zászló affér” 
kapcsán. Ennek eseményeit 
Kocsis Gyula, volt polgári is-
kolai igazgató munkája alap-
ján ismerüjük
 Az 1880-as évek folyamán 
igen gyakoriak voltak Monor 
környékén a hadgyakorlatok, 
hisz a dombokkal váltakozó 
sík terület erre kiválóan alkal-
mas volt. Egyik ilyen hadgya-
korlat alkalmával történt az 
az esemény, amely a „monori 
zászló affér” néven még a kül-
föld előtt is ismertté tette vá-
rosunkat.
 1889. szeptember 23-án az 
őszi nagy hadgyakorlatot, a ki-
rályi gyakorlatokat szintén ezen 
a vidéken tartották. Monoron 
volt a főhadiszállás, a vezénylő 
tábornokok egyike a Bocskay-
utcában lévő Kucsera-féle ház-
ban lakott, amely az akkori 
bíró tulajdonát képezte, a má-
sik tábornok pedig a plébániá-
ra volt beszállásolva. Mindkét 
helyen előírás szerint hatalmas 
fekete-sárga zászló lengett, a 
császári hadsereg, s egyben a 
Habsburg-ház címerével. Ezt 
a zászlót sohasem nézték jó 
szemmel a magyarok, de még-
is kénytelenek voltak tisztelet-
ben tartani. 
 A monoriaknak sem tetszet-
tek ezek az idegen jelvények, fő-
leg azért, mert a magyar zász-
ló nem volt ott mellette. Egyik 
helybeli ügyvéd a Casinóban 
méltatlankodva beszélt erről 
a hadgyakorlaton résztvevő 
honvédtisztekkel, akiknek ez-

redese állítólag a következő ki-
jelentést tette: „Ha olyan nagy 
a megbotránkozástok azon a 
sárga-fekete rongyon, hát hogy 
tűritek el a házaitok tetején? 
Ti is csak beszélni tudtok, de 
tenni semmit sem!”
 Ez a kijelentés biztatás volt 
a jelenlevő fiataloknak, akik 
közül az egyik lóra pattant, 
a Kucsera-ház elé lovagolt, s 
ott a lóra felállva lerántotta a 
császári zászlót. A kíséretében 
levő fiatalok aztán a zászlót 
összetépték és a Casinó előt-
ti pocsolyában megtaposták. 
Mivel azon az éjjelen hatal-
mas vihar dühöngött, az őr-
ségben álló katonák csak reg-
gel vették észre a történteket. 
Jelentést tettek róla a hadtest-
parancsnoknak, Albrecht fő-
hercegnek és a királynak. Még 
a délelőtt folyamán 150 csend-
őr érkezett Monorra a tettes 
kinyomozásra. 
 A kedélyek lecsendesítése 
és a történtek elsimítása azért 
volt sürgős, mert ezen napon 
várták Ferenc Józsefet, aki a 
hadgyakorlatot jött megtekin-
teni. A Pesti úti (mai Ady úti) 
vasúti átjárónál hatalmas tri-
bünt építettek, és ez roskadá-
sig megtelt a járásból össze-
sereglett érdeklődőkkel, akik 
mind a királyt akarták lát-
ni. A vasúti kocsiból kilépő 
király a következőket mondta: 
„Nem hittem volna, hogy szé-
kesfővárosom közelében csalá-
dom színei ilyen alávaló módon 
megbecstelenítessenek, csalód-
tam, mert…” tovább azonban a 
király nem folytathatta, mert 
a nedves talajra épült tribün 
egy része összeomlott, s min-
denki, maga a király is – ta-
lán merényletet sejtve – gyor-
san elmenekült.

Császári és! királyi

A következmények azonban 
nem maradtak el: a fővárosi 
újságok vezércikkekben fog-
lalkoztak az esettel, hosszas 
közjogi viták indultak meg 
arról, hogy a merénylő mi-
lyen büntetést érdemel. 
 Valószínűleg a „monori 
zászló-affér” volt a kiinduló 
pontja annak az országházi 
vitának, amelynek eredmé-
nyeképpen az addig használt 
„császári, királyi” elnevezés 
az egyenrangúságot kifejező 
„császári és királyi” elneve-
zésre változott.
 Lakóhelyünkön 1901. júni-
us 9-én avatták fel – az or-
szágban huszonnegyedikként 
– Kossuth Lajos mellszobrát, 
Gerendai Béla alkotását. Az 
ünnepségen a községben élő 
Pósa Lajos: „Kossuth szob-
ránál" című költeményét ol-
vasta fel, s beszédet mondott 
Kossuth Ferenc, az elhunyt 
politikus fia is. 
 Az ő itt elmondott sza-
vainak felidézésével tudjuk 
a legméltóbban befejezni az 
1848-as monori hagyomá-
nyokra emlékező írásunkat:
 „Hallom apám síron túli 
szavait, amit most szobor ké-
pében mond nekünk. Meg-
haltam, de azok az évek, 
amelyekért éltem, örökké 
élni fognak.”

Marunák Ferenc

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

Laminálás, spirálozás, faxolás. 

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

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM
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elismerés
Monor Város Bora
A hagyományos keretek között – Megyeri István 
igazgató köszöntőjével, és ezúttal a Zsindelyes 
zenekar és Takács Etelka diákos zenés-énekes 
hangulatteremtésével – kezdődött az idei városi-
körzeti borverseny a József Attila Gimnáziumban.

A szervező Strázsahe gyi–
Szárazhegyi Hegy község, 
a Monor Környéki Strá-

zsa Borrend, és a Ker-Bor Kft., 
valamint a házigazda intéz-
mény most is elvégezte a szo-
kásos előzsűrizést. Ezúttal is 
fontosnak tartották e verseny 
célkitűzéseihez való ragaszko-
dást. Így az egymástól való 
tanulás és önértékelés lehetősé-
ge, valamint a szakmai párbe-
széd mellett az előírt szabályok 
szerinti – a továbbfejlődéshez 

feltétlenül szükséges – szigorú 
értékelést. 
 Ezért is érdemelnek köszö-
netet a zsűrizés munkáját ön-
zetlenül vállaló szakemberek: 
Kisari István, a Duna Bor-
régió titkára, Karakas János, 
a Strázsahegyi–Szárazhegyi 
Hegyközség elnöke, Klément 
György hegybíró, a ceglédi 
Unghváry László Borrend 
alelnöke, és az Albertirsától–
Tápiószentmártonig, illetve az 
egyetemről érkezett borászok: 
Gavlik Kálmán, Kiss Attila, 
Keresztes Józsefné, Molnár 
Sándor és Répás László. 
 Keresztes József, a zsűri 
elnöke, a Kunsági Borvidék 
Hegyközségi Tanácsának tit-
kára értékelésében kitért arra, 
hogy a kedvező időjárás miatt 
sokat vártak a tavalyi évjárat-
tól, savösszetételük mégsem 
sikerült optimálisan. Általában 

kiegyensúlyozott volt a mezőny 
a Kékfrankosnál és a Cabernet 
sauvignonnál. A fehérborok 
közül pedig a Rajnai rizling 
volt a legnépszerűbb. 
 A 40 fehérbor közül 4 
arany minősítést adott a zsű-
ri. A ceglédi Molnár Sándor 
Chardonnay cuvée-je, a monori 
Zátrok Károly Sauvignon 
blanc–Chardonnay cuvée-je 
és az ugyancsak helyi Szuchy 
Lóránd Rajnai rizlingje kapta 
ezt az elismerést (15 ezüst, 16 
bronz és 5 megfelelt mellett).
 A 17 rosén belül Szuchy Ló-
ránd mellett a péteri Kovács 
Róbert borát ítélték arany mi-
nősítésűnek (4 ezüst, 9 bronz 
és 2 megfelelt előtt).
 A 34 vörösborból 3 monori 
arany fokozat született: Csú-
zi László Kékfrankosa, Csúzi 
Lászlóné Kékoportója (ami kö-
zönségdíjas is lett) és dr. Varga 
János Pinot (továbbá 9 ezüst, 
19 bronz és 3 megfelelt).
 A Monor Város Bora ki-
tüntető címet Zátrok Károly 
említett cuvée-je kapta meg, 
mivel – az arany minősítés 
mellett – a rosé és a vörös kate-
gória győztesénél is magasabb 
pontszámot ért el a zsűrinél.

Bolcsó Gusztáv
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 Zátrok Károly

Könyvtári programok
A helytörténeti vetélkedősorozat képeinek, 
makettjeinek kiállítása május 15-ig megte-
kinthető a könyvtár emeleti kiállítójában.
 Május 19-én, szerdán 11 órakor megnyí-
lik a városi rajzverseny kiállítása. Ugyan-
ezen a napon délután 5 órakor Takács 
Géza Kiútkeresők. Cigányok iskolai re-
ményei című kötetének bemutatóját tart-
juk, amely a Magyarország felfedezése so-
rozatban jelent meg.
 Június 19-én szombaton, a Múzeumok 
éjszakáján Monoron először rendhagyó 
módon a kiállítás este 8-tól 10-ig láto-
gatható lesz. Ezen kívül könyvtár előt-
ti filmvetítés, kerékpáros csillagtúra, va-
lamint a kilátónál tűzugrás és mulatság 
várja az érdeklődőket. Ünnepeljük együtt 
a leghosszabb nyári éjszakát!  

Hajdú Zoltánné

A monori szavalóverseny eredményei
Az alsósoknál győztek: Édes Anna (1. 
hely), Lendvai Janka (2.), Szurok Noémi 
(3.), Kovács Nóra (4). A felősőknél: Bürgés 
Sándor (1.) Petrovits Zsolt (2. hely és kö-
zönségdíj), Koncz Veronika (3.), Vereszki 
Natália (közönség díj). A középiskolások 
kategóriájában eredményesen szerepeltek: 
Sedró Áron János (1.) Kovács Krisztián 
(2.) Bódi Judit (3.) Volák Attila (3.).
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Nyílászáró bemutatóterem

•90mm beépítési mélység
•középtömítés vízgáttal
•háromszoros gumitömítés

•Műanyag nyílászárók! 
   („A” kategóriás ) 

•Fa nyílászárók 
 •Garázskapuk, Redőnyök,  Párkányok

Május

-50%

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

 

Autós-Motoros IskolA kft.
tanfolyam indul:

május 10-én és 14-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

Monoron, a Forrás soron.

Készletünk olasz bőr pénztárcákkal bővült!

Rendelje meg Most

a BELIZo-ban!

humorsarok – vicces ajándékokkalBelizo Bizsu- és Ajándékbolt

Monor, Forrás köz 6. Telefon: 06-20/367-9854

Nyitva: H-P: 830 –1630, Szo: 730-1130

s  Gyertyák, mécsesek, párologtatók

s  Italosflaskák, cigarettatárcák, öngyújtók

s  Italos készletek, képkeretek, plüssáruk

s  Bizsu ékszerek nagy választékban és még sok 

minden más….

s  Egyedi fényképes ajándékok (bögre, 

 puzzle, egérpad stb.)

s  Digitális fotó 2 ill. 3 dimenziós formában  

üvegtestbe gravírozva
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Van-e gazdája, jövője, 
védelmezője a vasúti 
aluljáró szomszédsá-

gában ma még meglévő, de 
egyre siralmasabb állapotokat 
mutató területnek? Lesz-e ott 
valaha olyan tó, amelyben a 
horgászok is örömüket lelik, 
megmarad-e a vízi állatok 
élőhelyeként, készült-e terv 
egyáltalán a megmentésére?
 Amint Kerepeszki Ildikótól 
megtudhattuk: őt is megkeres-
ték már a Kistóért aggódók, 
ismeri azt az internetes hon-
lapot is, amelyen - egyelőre 
még bátortalan – kezdemé-
nyezésekről írnak a fórum 
levelezői: honnan lehetne 
kotrógépet szerezni, mikép-
pen lenne érdemes hozzáfogni 
az egyre jobban terjedő nád 
ritkításához.
 Az irodavezető örül a civilek 
mozgolódásának, amely a Bo-

városkép
Mi lesz veled Kistó?
Olvasói levelek nyomán kerestük meg Kerepeszki 
Ildikót, a polgármesterei hivatal műszaki-, 
városgazdálkodási és környezetvédelmi 
irodájának vezetőjét, tolmácsolva néhány, 
a Kistóért aggódó helybeli kérdéseit. 

rút Egyesület példája nyomán 
talán valóban olyan összefo-
gássá nőhet, amely védőszár-
nyai alá veszi, megváltoztatni 
segíti a városnak egy újabb, 
jobb sorsra érdemes részét. 
Az önkormányzat ugyanis, ez 
idő szerint legalábbis, ehhez 
egyedül kevés.
 A rendezési tervben ugyan 
szerepel a Kistó rehabilitá-
ciója – a város honlapján, 
településrendezés menüpont, 
integrált városfejlesztési 
stratégia almenüpont alatt 
a látványterv is megtekint-
hető – ennek megvalósítása 
azonban távlati feladat. Amíg 
pénz kerül rá, addig csupán 
a „tavas park” túléléséért le-
het küzdeni. A korábbi évek-
ben ugyan érkeztek ugyan 
javaslatok a hasznosítására 
– hogy csak egyet említsünk: 
vízi vidámparkot szeretett 

volna megvalósítani ott egy 
vállalkozó – Kerepeszki Ildikó 
szerint azonban az ötletek ko-
molytalannak bizonyultak.
 A terület a rendezési terv 
szerint tavas park marad, azaz 
inkább lesz – valamikor.
 A „túlélés” részeként kerül 
kerítés rövidesen a játszótér 
köré. Ez talán segít megvédeni 
a pusztítóktól, akik minden 
héten tönkretesznek ott va-
lamit.
 Az Uszoda Kht. minden, 
aktuálisan meglévő erejével 
azon igyekszik – mondja 
Kerepeszki Ildikó, – hogy a 
szeméttől megszabadítsa a 
nádast, a ligetet, a csatornát. 
Ehhez azonban embere sincs 
elegendő, a feladataihoz szük-
séges eszközöket, gépeket sem 
képes egyszerre beszerezni és 
csatasorba állítani. Az iroda-
vezető, amint megfogalmazza, 

sokszor sajnálja is őket, annyi 
kemény kritikával kell szem-
besülniük, miközben a város 
egyik közterületéről a másikra 
vonulva kénytelenek „lenyelni”, 
hogy amit az imént rendbe 
tettek, azt a lakók neveletle-
nebb része harmadnapra is-
mét gazdátlanná rondította.
A lakók jobb érzésű része 
ennek ellenére reménykedik 
benne, hogy a Kistót nem 
nyeli el a szemét, a nád, a sás, 
s életben marad valahogy a 
rehabilitációig, ha már ilyen 
sokáig kibírta. Ennek érde-
kében azonban a civileknek 
is a tettek mezejére kellene 
lépniük. A városgazdálkodási 
iroda örömmel fogad és segít 
minden olyan kezdeményezést, 
szándékot és ésszerű ötletet, 
amely a Kistó védelmében 
születik.

Koblencz Zsuzsa

„A lakók jobb 
érzésű része 
ennek elle-

nére remény-
kedik benne, 
hogy a Kis-

tót nem nye-
li el a szemét, 
a nád, a sás.”

Irodai asszisztens (alapfokú)
„Az EU követelményeknek megfelelő, modern vezetők munkájuk 

segítőjeként irodai asszisztenseket 
alkalmaznak, akik biztonságosan eligazodnak 

a számítástechnika útvesztőiben, a klaviatúra virtuózai, 
szakmai felkészültségükkel nagymértékben 

hozzájárulnak a kis- és középvállalatok vezetőinek sikereihez.” 
Csóréné Bene Mária

Média technológus (felsőfok)

Képes a kép, a hang és a videotechnika eszközeivel bemutatókat, 
oktatási segédanyagokat, előadásokat elkészíteni, vagyis a multimédiás 

alkalmazásokat tudja úgy alkalmazni, hogy profi módon közvetítse a 
partnerek felé a legfontosabb információkat.

FIGYELEM   FIGYELEM
A Mihály Dénes Szakképző Iskola Gyömrőn a 2010/2011-es 

tanévben is elindítja TANDÍJMENTES  OKJ-s képzéseit.

Érdeklődni: Nagy Gábornál 0670/933-6302 vagy 29/331-234, 
Szojár Gáborné (Magdi)-nál 0670/605-4700-ös telefonszámon 

munkaidőben, illetve az iskolában: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/b

Szükséges feltételek: Alapfok esetén: 10. (az 1998/99 előtt végzetteknek 
8 általános) évfolyam elvégzése. Közép és felsőfok esetén: érettségi vizsga

Költségek: 25 000 Ft beiratkozási díj, mely tartalmazza a tanévkezdés 
összes költségét (pl: pályaalkalmassági vizsgálat, alaptankönyv…)

Indokolt esetben részletfizetési lehetőség!

Jelentkezés: személyesen, más időpont előzetes egyeztetést igényel. 
Szojár Gáborné (Magdi)-nál

Beiratkozás: 2010 június 25. 900-1800-ig, illetve június 21-24-ig 1600-1900

Informatikai 
rendszergazda 

(középfok)
Az első évfolyam 

elvégzése, és a pontos 
szakirány kiválasztása után a 

választott 
szakmájától függően:

•   képes biztosítani a hálózati 
infrastruktúra biztonságos 
üzemeltetését, 

•   biztosítja a cég arculatának 
webes megjelenését és 
menedzseli azt, 

•   ellátja számítógépes hálózatok 
működésével kapcsolatos 
további feladatokat 

A cég legfontosabb 
bizalmi embere

Pénzügyi 
szakügyintéző 

(felsőfok)

„A pénzügyi szakügyintéző
 a gazdálkodó 

szervezeteknél 
(legyen az vállalkozás, 

vagy társadalmi szervezet) 
eligazodik a jogszabályok 

útvesztőiben, azzal együtt, 
hogy munkájával 

- mely az információgyűjtéstől 
a szabályozási és elemzési 

feladatokon át egészen 
a számvitelig 

széles spektrumon mozog -
 elősegíti a szervezetet 

céljai elérésében.” 

Újfalusi Éva

Ügyintéző titkár (középfok)
„Magas szinten sajátítják el az irodai ügyvezetéshez szükséges tudást, 
nélkülözhetetlen munkatársai a közép- és nagyvállalatok vezetőinek, 

képesek önállóan működtetni az irodát, irányítani 
beosztott munkatársaikat, a cég rendezvényeit szervezik, 

irányítják lebonyolításukat, teljes körű képzést kapnak az iroda 
vezetéséhez szükséges képességek elsajátításához.” 

Csóréné Bene Mária

Fo
tó

: M
on

or.
hu

Akár ilyen is 
lehetne a Kistó.
Látványterv a 
városfejleszté-
si stratégiából
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Helytörténet

Hirdetés

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

Monor, Bajcsy-Zs. u. 8.
Telefon: 06-29/411-789

Vezérműszíj-
készlet akció! 
(szij, görgők, vízpumpa)

             Csak Monor 
                     kártyával-25% kedvezmény, 
                     a listaárból!

A polgári iskola az elemi 
népiskola negyedik osz-
tályára épült. Tantár-

gyai: hit- és erkölcstan; anya-
nyelvi írástan és irodalom; a 
harmadik évfolyamon kezdve 
német nyelvtanítás; szám-
vetés, kiterjesztve a polgári 
politikai számvetésig; mértan; 
földrajz és történelem (hazai 
és egyetemes); természetrajz-
természettan; vegytan; me-
zei gazdaság- vagy ipartan; 
statisztika; köz-, magán- és 
váltójog alapvonalai; könyv-
vitel; rajz – a mértannal össz-
hangzatba véve – és szépírás; 
ének; test- és fegyvergyakor-
lat. Rendkívüli tantárgy a 
latin, a francia nyelvek és a 
zene lehetett.

Az elégedett tanfelügyelő

A 60 fős tanulóközösség 
októberben már Deák-
ünnepélyt tartott, a haza 
bölcsének századik születé-
si évfordulójára emlékezve, 
díszes és előkelő közönség 
előtt. A tanulók harmonikus 
éneke, Béhr Jolán tanítónő 
hazafias értekezése, Borzsák 
Esztike szavalata tette szí-
nessé az ünnepséget. Ez idő 
tájt Tóth József kir. megyei 
tanfelügyelő ellátogatott az 
intézménybe. „Az itt látot-
tak és tapasztaltak fölött a 
legnagyobb megelégedésének 
adott kifejezést, s a jövőre 

visszatekintés

A monoriak viselt dolgai XXV. 
A polgári iskola első évei (1903–1907)
1903 augusztusában a megnyitásra kerülő polgári fiú- és leányiskola II. osztályaiba 
is be lehetett iratkozni, elsősorban a gimnáziumi és reáliskolás első osztályt végzett 
tanulóknak. A szegény sorsú tanulókat díjmentesen felvették. Az évi tandíjat 80, 
a beíratási díjat 6 koronában, a tanítási időt 8 órától 13 óráig állapították meg.

nézve megígérte az iskola 
szíves pártfogolását.”

Önálló iskolaépület tervezése

1904 májusában Fromm An-
tal iskolaszéki elnök hirdetést 
tett közzé, melyben megfogal-
mazta, hogy a monori polgári 
iskolaszék 8 tanteremmel, ta-
nári és igazgatói szobával, 2 
szertár helyiséggel, 1 konyha 
és 1 szobából álló szolgala-
kással bíró iskolaépület fel-
építtetését tervezi körülbelül 
36 000 korona előirányzott 
költséggel. Még az év elején a 
községi közgyűlés határozatot 
hozott: „Monor nagyközség 
kész arra, hogy a monori pol-
gári iskola részére a tanügyi 
követelményeknek megfelelő 
épületet emel, ha az állam 
kötelező ígéretet tesz, hogy 
ezen községi polgári iskolát 
saját kezelésébe átveszi és 
államosítja.” E határozatot 

méltányolta a vallás és köz-
oktatásügyi miniszter, gróf 
Apponyi Albert, aki vállalta 
a kérés teljesítését. A község 
először a Kovács Gyula jegy-
ző által lakott főutcai telket 
(a mai városháza helyén állt) 
tervezte átadni az építkezés 
céljára.
 A kultuszminisztérium 
– jóindulatát bizonyítva – 
az 1904/5. tanévre utólag 
utalványozott 1500 koronás 
segélyt a monoriaknak. Mi-
közben az iskola kinőtte a 
Bekker-féle házat, s az isko-
laszék bérbe vette a Pfeffer-
féle vasút melléki palotát. 
Ebben az épületben mind a 
nyolc tanterem helyet talált 
1905 augusztusában. Ekkor 
bővült a tantestület is. Az 
iskola erőssége, Máthé Dé-
nes mellé – szeptemberben, a 
tanfelügyelő jelenlétében – az 
iskolaszék Fényhalmi Kata-
lint a természettudomány és 

mennyiségtani, Gyökös La-
jost a rajztanári, Szemerey 
Ferenc Józsefet a mennyi-
ségtani szakra nevezte ki.

Az önálló iskolaépü-
let megszületése

A községi közgyűlés hosz-
szas vita után a polgári iskola 
céljára a Pesti utcában (ma 
Ady u.) lévő szérűskertjét 
jelölte ki, melyhez a szomszéd 
Kajli Jakab-féle telekből 84 
négyszögölt még megvásá-
rolt, mivel két főbejáratot 
terveztek. 1906 júliusában 
pedig kimondja, hogy az ál-
lam által átv eendő polgári 
iskolát épít. A minisztérium 
25 000 koronás segélyét, va-
lamint Herczeg Zsigmond 
műépítész tervét és az árlej-
tés eredményeként megkötött 
építési szerződéseket elfogad-
ja. Továbbá a korábban elő-
irányzott évi 2000 koronás 
segély terhére 40 000, a Né-
meth Ágoston által hagyo-
mányozott 20 000 koronás 
alapítvány terhére 20 000 
koronás törlesztéses kölcsönt 
vesz fel. A megyei közgyűlés 
Bartha Mór kir. főmérnököt 
bízta meg az építkezés ellen-
őrzésével. Az építőmester, a 
kecskeméti Gulyás István 
az alapok kiásásával meg-
kezdte az építkezést 1906. 
július 15-én. Az új épületet 
1907. szeptember 6-án vette 
át hivatalosan a vállalkozótól 
Palcsik János községi bíró – 
az államépítészeti hivataltól 
kiküldött Pöschl műszaki 
tanácsos jelenlétében.
 Forrás: Széchényi Könyv-
tár Bp.; Monori elöljárósági 
jegyzőkönyvek 1898–1906; 
Monorkerületi Lapok 1901–
1914.

Dr. Dobos György, 
a helytörténeti kör elnöke

 A polgári is-
kola (a mai Ady 
iskola) épüle-
te 1907-ben

So
lté

sz 
Pé

ter
 gy

űjt
és

éb
ől

„Az új épü-
letet 1907. 

szeptember 
6-án vette át 
hivatalosan a 
vállalkozótól 
Palcsik János 
községi bíró.”

155/70-13 Rosava  .  .  .  .  .  .  . 5 5 0 0  . -
175/70-13 Matador   .  .  .  .  . 6 9 5 0  . -
175/70-13 Rosava  .  .  .  .  .  .  . 6 2 0 0  . -
175/65-14 Matador   .  .  .  .  .  . 7 7 0 0  . -
175/65-14 Rosava  .  .  .  .  .  .  . 6 5 0 0  . -
185/60-14 Matador   .  .  .  .  . 8 9 5 0  . -
185/60-14 Rosava  .  .  .  .  .  .  .  .7 2 0 0  . -
185/65-14 Matador   .  .  .  .  . 8 8 5 0  . -
185/65-14 Rosava  .  .  .  .  .  .  .  .7 2 0 0  . -
195/65-15 Matador   .  .  .  . 1 1 3 5 0  . -
195/65-15 Rosava  .  .  .  .  .  .  . 8 5 0 0  . -
195/70-15c Barum   .  .  .  .  .  . 15 5 0 0  . -

Tavaszi akció!

Telefon: 06-30-949-6240
E-mail: kurgyismonor@freemail .hu

KuRgyis
guMi

Autó és 
épületklíma 

szerelés, töltés
gumi szerelés, 

eladás 
Futómű állítás, 

centrírozás .
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2200 MonoR, 4-es út 34 km
(a Tesco áruház mellett)

Monor kártya elfogadóhely!
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Közösség

Monorkártya 
elfogadóhely!

5% kedvezményt adunk áruinkból.
Kivéve akciós termékek, telefonfeltöltés, Kövál zsák!

 Monor, Mátyás k. u. 53. 
(Móricz Zs. u. Mátyás k. u. sarok)

Nyitva tartás: H-P: 8-18, Szo: 8-13

szabo.laszlo@szaboszazforintos.hu 

www.szaboszazforintos.hu • Telefon: 06-20/33-55-192

10 évesek 
lettünk!

2010. május 1-jétől 
május 29-ig 

minden 3000 Ft feletti vásárlás esetén  
nyereményszelvényt adunk 

minden kedves vásárlónknak!

családi belépő 
a Fővárosi Vidámparkba (4 fő részére)
családi belépő
a Fővárosi Nagycirkuszba (4 fő részére)
családi belépő  
a Fővárosi Állatkertbe
(4 fő részére)

1. díj:
2. díj:
3. díj:

A nyereményszelvény 2010. május 29-én szombaton 10 órakor 

gyermeknappal egybekötött 
szülinapon kerül kisorsolásra 
a jelenlévők (családok) között üzletünk parkolójában.

A 3 nyertes szelvényt DUDO bohóc egy vidám műsor keretében sorsolja ki.

Hirdetés

Higiéniai üzletágunk exportmanager
 munkatársat keres

Feladata:
- a környező európai országokban viszonteladói hálózat kiépítése
- viszonteladók keresése, kiválasztása
-  partnerlátogatás külföldön valamint monori telephelyünkön  

történő munkavégzés
- piacelemzés, termékpozícionálás

Elvárásaink:
-  szakirányú egyetemi/főiskolai végzettség, épületgépészeti 

szakismeret, minimum 3 éves kereskedelmi gyakorlat
- felsőfokú, szakmaival bővített angol nyelvismeret
- Office felhasználói szintű ismerete
-  önálló munkavégzés, problémamegoldó képesség, 

terhelhetőség, határozottság, jó kommunikációs készség
- B kategóriás vezetői engedély

Egyéb:
- erre a pozícióra lehetőleg kötöttségektől mentes, megfelelő 
utazási kedvvel és gyakorlattal rendelkező munkatársat keresünk

Jelentkezés módja:
Fényképes önéletrajzokat az alábbi címekre várjuk:
B&K Kft. igazgatás 2201 Monor, Pf. 56 • hr@bandk.hu

Nyugdíjas tánctalálkozó
Tisztelettel meghívjuk a város lakosságát 
a június 6-án, vasárnap a Piaccsarnok-
ban megrendezésre kerülő VIII. Országos 
Monori Nyugdíjas Tánctalálkozóra.
 A zenés, jelmezes felvonulás 13.30-tól 
indul a Református Nagytemplomtól. A 
műsorban fellépnek: Ecser, Hosszúpályi, 
Isaszeg, Komádi, Máriakálnok, Mezősas, 
Monor, Mosonmagyaróvár, Nagykörös, 
Szeged, Szolnok, Tápiószecső és Úri 
nyugdíjas tánccsoportjai. Műsor után 
értékes tombolahúzás, majd nyugdíjas 
bál következik.
 Jöjjenek el és nézzék meg az idősebb 
korosztály színes műsorát a piaccsar-
nokban!

Babafotó pályázat
Immáron hetedik alkalommal rendezzük 
meg Anyatejes világnapi rendezvényünket.  
Idén is meghirdetjük a Babafotó pályáza-
tot, melyre június 16-ig várjuk a fényké-

peket maximálisan 
A5-ös (20 cm x 15 
cm) méretben. Min-
den gyermekről csak 
egy képet tudunk 
kiállítani, amelyet 
nem áll módunkban 
visszaadni.

Védőnői szolgálat

program
A Vigadó májusi ajánlatai
A 100 Folk Celsius
zenekar élő koncertje
Május 7. 17 óra
Művelődési Ház, udvar 
Ugye te is emlékszel a Paff 
a bűvös sárkányra, A nagy 
ho-ho-ho horgászra vagy a 
Miki Manó meséire? A 100 
Folk Celsius zenekar előadá-
sában élőben is meghallgat-
hatod a régi kedvenceket és 
az új számokat.

Közös nevező
Május 10. 17 óra,
Vigadó galéria
Tóth László festőművész ki-
állításának megnyitója

A száműzött magyar
irodalom
Május 13. 18 óra, Vigadó
Takaró Mihály irodalom-
történész előadássorozata: 
Reményik Sándor

Orbán-nap, Strázsahegyi 
pincefesztivá.
Május 22., Strázsahegy
Monori Gazdakör és a Borút 
Egyesület szervezésében

Nagy Péter zongoraestje
Május 25. 18 óra
Vigadó Díszterem
Chopin és Schumann szüle-
tésének 200. évfordulója al-
kalmából közös zongoraestet 
ad Nagy Péter, Liszt-díjas 
zongoraművész, a Budapes-
ti Zeneművészeti Egyetem 
Tanszékvezető tanára és 
növendéke, Jun Bouterey-
Ishido Új-Zélandról. A mű-
sor részeként a művészekkel 
Mocsári Károly beszélget. 
Műsoron Chopin, Schumann 
és Szkrjabin művek. 

A Forrás kórus 
évzáró koncertje
Május 28. 18 óra,
Vigadó, díszterem

Városi gyereknap és
régiós nagycsaládos nap
Május 30.,
Fesztiválcsarnok

Hősök napja
Május 30. 19 óra
Megemlékezés a világhábo-
rúkban elesett katonákról. 

Helyszín az I. világháborús 
emlékmű és a II. világhábo-
rú áldozatainak emlékmű-
ve. Imát és emlékbeszédet 
mond: Schaller Tamás re-
formátus lelkész és Dr. Csá-
ki Tibor esperes-plébános. 
Közreműködik a Monori 
Dalkör

Trianoni megemlékezés
Június 3., Belváros 

Pedagógus nap
Június 4. 14:30, Vigadó 

Strázsahegyi 
Tekerő-Kavaró Fesztivál
Június 5., Stázsahegy

Országos nyugdíjas 
kulturális találkozó
Június 6., Fesztiválcsarnok
Zenés, jelmezes felvonu-
lás 13:30 -tól a Reformá-
tus Nagytemplomtól. Szín-
padi bemutatkozó műsorok 
14 órától.

Információ, jegyrendelés:
06-29/413-212

Monor kártya elfogadóhely!
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Hirdetés

komolyzene
42 éve ugyanabban az iskolában
Véletlen, sorsszerűség vagy isteni vezérlet az, ahogyan Nagy Péter zenei 
tehetségét felfedezték hajdanán? Az minden esetre biztos, hogy 42 évvel ezelőtt 
egy pillanat alatt megváltozott az élete miután találkozott Kovács Dénessel.

Kovács Dénes, a Zene-
művészeti Főiskola 
rektora, tehetséges 

növendékeket keresett or-
szágszerte az általa alapí-
tott „különleges tehetségek 
osztályába”. Eredetileg egy 
hegedűs kisfiú miatt utazott 
le Mátészalkára, aki betegség 
miatt nem tudott előjátszani 
neki. Az utolsó pillanatban 
Dávid Margit néni, a helyi 
zeneiskola zongoratanára az 
akkor nyolcéves Nagy Pétert 
protezsálta be a nagytekin-
télyű rektornak: ha már ott 
van, ugyan hallgassa meg 
zongorajátékát. Így kezdő-
dött  Nagy Péter zongora-
művész pályafutása 42 évvel 
ezelőtt.

– A Zeneművészeti Főiskola 
elvégzése után, ahova 8 éve-
sen került, a Magyar Rádió 
1979-es zongoraversenyének 
első díja indította el nem-

zetközi karrierjét. Hogyan 
emlékszik vissza erre a meg-
mérettetésre? 
 – Nagyon is jól emlékszem! 
Rendkívül komolyan készül-
tem a versenyre. Különösen 
Brahms C-dúr szonátájának 
tanulására illetve előadásá-

ra emlékszem élénken, arra, 
hogy milyen hevülettel és 
szeretettel gyakoroltam, vár-
tam, hogy eljátszhassam. A 
Ravel G-dúr zongoraver-
seny Rádiózenekarral való 
interpretációjára is szívesen 
gondolok, ami az első nagy-

zenekarral való játékélmé-
nyem volt. Kassai István 
zongoraművésszel megosztva 
kaptuk az első díjat, ami a 
zsűri értékelésének megosz-
tottságát jelezte számomra.

– A Zeneművészeti Egye-
tem tanszékvezetőjeként 
sikerült-e olyan dolgokat 
megvalósítani az intézmény-
ben, amiket annak idején 
diákként az egyetem ok-
tatásában hiányosságnak 
érzett?
 – Diákként nem foglal-
koztatott ez a kérdés. Most 
viszont, mint tanszékvezető, 
sajnálatos módon elképzelé-
seimből csak nagyon keveset, 
vagy semmit nem tudtam 
megvalósítani. Ennek oka 
a Zeneművészeti Egyetem 
jelenlegi struktúrája és mun-
káltatói berendezkedése. 
Nem kizárt, hogy bizonyos 
elképzeléseim nemsokára 
mégis meg fognak valósulni, 
mert a felsőoktatási rendszer 
támogatási módjai elkerül-
hetetlenül változni fognak. 
Ezek a változások egyszerűen 
ki fognak kényszeríteni bizo-
nyos helyzeteket, amelyek-
ben olyan lépéseket fogunk 

Megnyitottunk!

Szem írisz  

optika Kft.

Monor, Móricz Zsigmond u. 4. 

(a sorompónál a malommal szemben)

Teljes körű szemüveg kiszolgálással

és széles keret, illetve  

lencseválasztékkal várjuk Önt

új üzletünkbe!

Nyitva: 

H-P: 9–17

Szo: 9–12
Telefon: 06-29/410-011

A nyitás alkalmából most

jelentős kedvezményt adunk az 

UV szűrős fényre sötétedő és

vékonyított lencsékből.

Szemüveget már 

akár 6000 Ft-ért is rendelhet!

Részletek az üzletben.



Monor és Vidéke
TakarékszöVeTkezeT
közel 50 éVe sTabil alapokon!
Nálunk az Ön pénzügyi problémáira 
is van megoldás!

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

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

VALÓSÍTSA MEG VELÜNK LAKÁSCÉLJAIT!
TÁMOGATOTT LAKÁSHITEL  
MOST DÍJELENGEDÉSI AKCIÓVAL!
Új lakást vásárolna, építkezne vagy korszerűsíteni 
szeretné meglévő ingatlanát? 

Válasszon minket:
•  Állami kamattámogatás igénybevételével  

kedvezőbb kondíció érhető el
•  40% - 70%-os kamattámogatás 20 éven keresztül
•  Biztonságos, mert árfolyamkockázat nélküli  

forint hitelt nyújtunk
•  35 év alatti gyermektelen egyedül álló 

magánszemélyek is igénybe vehetik
•  Korszerűsítésre korhatár nélkül igénybe vehető

2010. AuGuSzTuS 31-IG BEfOGADOTT  
HITELKÉrELMEKNÉL A HITEL ELőKÉSzÍTÉSI 

DÍJAT ELENGEDJÜK!      

  Nagy Péter 
a zongoránál
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Monor kártya elfogadóhely!



Közösség

Hirdetés

„Meggyőző-
désem, hogy 

tűzön-ví-
zen át kell 
próbálkoz-

ni a mai kor-
ban keletke-
zett darabok 
megismer-
tetéséért, 

még akkor 
is, ha ez ne-
hézségek-

be ütközik.”

megtenni, amelyek talán 
már régóta esedékesek. Itt 
szeretném elmondani, hogy 
a tanszékvezetést két okból 
vállaltam el Batta rektor úr 
felkérésére. Egyrészt, mert 
elszakíthatatlan kötődést 
érzek alma materem iránt, 
amelyhez most már lassan 42 
éve tartozom. Másrészt vol-
tak és vannak is pedagógiai, 
illetve művészi elképzeléseim, 
amelyeket nagyon fontosnak 
tartok. 

– Milyen lehetőségei vannak 
ma egy frissdiplomás ze-
nésznek hazai és nemzetközi 
porondon? 
 – Erre a kérdésre elég sö-
tét választ tudok csak adni: 
rendkívül nehéz egy mai pá-
lyakezdő helyzete. Bár sok 
zenei verseny van, de nagyon 
sok az aspiráns is a díjakra, 
amelyek esetleg egy karrier 
elindulását eredményezhetik. 
Az a benyomásom, hogy a 
„középmezőny” egyre ma-
gasabb színvonalú, de igazi 
nagy tehetségű zenész ugyan-
úgy alig akad, mint ahogy 
ez régebben is volt. Nagy 
viszont a tülekedés, a „kivá-
lasztódás” körülményei pedig 

zavarosak. Ezt úgy értem, 
hogy sok esetben a pénz és 
egy „gátlástalan” menedzseri 
munka csodákat tehet.  

– Hogyan vélekedik ön a 
kortárs komolyzenéről, és 
mennyire tudja befogadni 
a közönség ezeket a dara-
bokat? 
 – Sok kortárs zenét ját-
szom, több neves magyar 
zeneszerző darabjának bemu-
tatása fűződik a nevemhez. 
Mondhatom, nagyon kevés 
olyan zenemű van, amivel 
ne próbálnék meg legalább 
megbarátkozni, vagy kulcsot 
keresni hozzá. Nem utasítom 
el semmilyen kornak a zené-
jét, legfeljebb tanulmányozá-
sok után mérlegelem, hogy 
műsorra tűzöm-e. Meggyő-
ződésem, hogy tűzön-vízen 
át kell próbálkozni a mai 
korban keletkezett darabok 
megismertetéséért, még ak-
kor is, ha ez nehézségekbe 
ütközik. Egészen bizonyos 
vagyok benne, hogy Ligeti 
György művészete például 
maradandó lesz. Az ő zenéje 
olyan bátran és zseniálisan 
ötvözi a régit a maival, hogy 
mind előadása, mind befo-

gadása a nagy „klasszikus” 
zeneszerzők példájához ha-
sonló. 

– Mit tart eddigi karrierje 
legkiemelkedőbb eredmé-
nyének? 
 – Talán két legutóbbi ese-
ményt emelnék ki: a Ligeti 
Zongoraverseny tavaly má-
jusban, a Művészetek Palo-
tájában elhangzott előadását, 
és a szintén tavaly júniusban 
elnyert stuttgarti Zenemű-
vészeti Főiskolai professzori 
állásomat. Itt 178 pályázóból 
esett rám a választás, így 
jelenleg Budapest és Stutt-
gart között ingázom, hogy 
az itthoni zeneakadémiai, il-
letve az ottani feladataimat 
is ellássam. 

– Mit hallhat a közönség a 
monori koncerten?
 – Chopin és Szkrjabin 
prelűdöket fogok játszani, 
valamint első számnak J. S. 
Bach Kromatikus Fantázia 
és Fúga c. darabját. Úgy ér-
zem, hogy egy olyan műsort 
viszek Monorra, amelynek 
minden hangjában benne 
lesz a meggyőződésem és hi-
tem. A Chopin és Szkrjabin 

darabok párosítása hangne-
mi lesz, azaz ugyanabban a 
hangnemben íródott prelű-
döket fogok eljátszani pár-
ban. Választásom teljesen 
szubjektív, mégis nagyon 
nyilvánvalóvá vált a pá-
rosítások keresése közben, 
hogy Szkrjabin tökéletesen 
ismerte Chopin művészetét. 
Komponálási technikájában 
rengeteg chopini elem kö-
szön vissza, amelyek szinte 
kommentálják és megerősí-
tik a mellettük megszólaló 
Chopin műveket. Én rend-
kívüli élvezettel tanulom és 
játszom ezeket a darabokat. 
Remélem, hogy ez az érzés 
a közönségre is átárad. 

Nagy Renáta

 Zongoraest a Vigadóban
Május 25-én, Chopin és Schumann szü-
letésének 200. évfordulója alkalmából a 
Vigadó dísztermében közös zongoraestet 
ad Nagy Péter, Liszt-díjas zongoramű-
vész, a Budapesti Zeneművészeti Egyetem 
Tanszékvezető tanára és növendéke, Jun 
Bouterey-Ishido Új-Zélandról, a Vigadó 
díszteremében. A műsor részeként a mű-
vészekkel Mocsári Károly beszélget.

Széles borválasztékkal,  
különleges röviditalokkal,
egyedi névre szóló ajándékokkal,  
ajándékkosarakkal és minden héten 
új akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Béka Italdiszkont
Különleges italok üzlete
Monor, Bajcsy-Zs. u. 6. (az udvarban)

Nyitva tartás: H–P: 8–18, Sz: 8–13

Dr. Újfalussy Ilona reumatológus főorvos
 Rendel: kedden 1700–1800

Dr. Kereszturi Imre nőgyógyász-onkológus főorvos
 Női-férfi rákszűrést végez! 
 Rendel: hétfőn 1730–1900

Dr. Rados Mária családorvos
 Rendel: hétfőn és szerdán 1500–1830

Dr. Mikes Csaba sebész adjunktus modern kórházi háttérrel
 Tel.: 06-30/242-3351 Rendel: kedden 1700–1800

Dr. Heitler Csongor munkaalkalmassági (üzem) orvos
 Tel.: 06-30/953-5091
Dr. Csajbók Réka fül, orr, gégész, allergológus adjunktus
 Tel.: 06-20/996-8336 Rendel: csütörtök 1700–1830
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Családi vasárnap! 
                   Minden vasárnap 12–18 óráig  
 ételeink árából -30% kedvezmény!

Nicolette
             étterem – panzió

A hét minden napján változatos napi 
menüvel várjuk kedves vendégeinket!

Helyben fogyasztva: 580 Ft
Kiszállítás: +50 Ft

2200 Monor  
Ady Endre u. 38.  

Telefon:  
06-29/414-524

Nyitva: H–Cs: 7–23, 
P, Szo: 7–24

Nyílászárók gyártása Monoron
Közvetlenül a gyártótól

Portalu Kft.

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

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

    Ingyenes felmérés  
                 és árajánlat-készítés.
Beépítés 50% kedvezménnyel!
Ajándék fix szúnyoghálók.
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„Szellemi ta-
nítómeste-

remnek a ter-
mészetet 

tartom. Tud-
ja és őrzi a lét 
derűjét, a te-
remtés tör-

vényét: a 
rendet, har-

móniát, szép-
séget.”

Az ön alkotásain hogyan 
értelmezhetjük a mű-
vészetekben egyébként 

gyakran fellelhető maszk 
szimbólumot? 
 – A maszk számomra az 
ember. Nem konkrétan valaki, 
hanem általában az ember. A 
hármas tagolás, mely gyakran 
fellelhetők rajtuk, a földi lét, 
vagyis a test, a lélek és a szel-
lem hármasságát jelenti, illet-
ve arra emlékeztet. Gyakran 
megfeledkezünk erről manap-
ság. A halotti maszk szerepe a 
vonások megőrzése az utókor 
számára. A kultikus maszkok 
feladata pedig a hagyományok, 
rituálék, szellemi identitások 
őrzése, továbbmentése, vagyis 
az örökkévalóság hirdetése.

– Mennyire befolyásolja 
személyes döntéseit és mű-
vészi önkifejezését az aszt-
rológia?
 – Asztrológiai tanulmá-
nyaim az önismeret és azon 
keresztül más emberek meg-
ismerése, megértése szem-
pontjából voltak fontosak 
számomra. Napi életemben 
nem használom prognosztizá-
lásra, hiszen pont azt tanul-
tam meg általa, hogy nem az 
események a fontosak, hanem 
az, hogyan éljük meg azokat, 
hogyan járulnak hozzá tanulá-
si, önnevelési folyamatainkhoz. 
A legfontosabbak az általunk 
generált események, mert ott 
lehet hibázni, vagy valami jót 
cselekedni.

– Régi kultúrák jelképrend-
szerei is gyakran megjelen-
nek a kerámiáin. Melyik az a 
letűnt kor, amelyik leginkább 
megérintette önt?

– Általában az archaikus kul-
túrák, melyekből a nagy vi-
lágvallások fejlődtek ki. Ezek 
a természet és isten fogalmát 
még egységben értelmezték. 
Az ős egyistenhívők temp-
loma maga a természet volt, 
melynek része, nem pedig ura 
volt az ember. Szellemi taní-
tómesteremnek a természetet 
tartom. Tudja és őrzi a lét de-
rűjét, a teremtés törvényét: a 
rendet, harmóniát, szépséget. 
Igyekszem tanulni tőle. Én 
nem vagyok egy korszerű al-
kotó, mert nem a kort szeret-
ném tükrözni, hanem azt, ami 
abban érzelmileg, szellemileg 
emberi, azaz örökkévaló. Hogy 
hitelesek legyenek a dolgaim, 
maximálisan az ösztöneimre 
kell hallgatnom. Hinnem kell 
abban, amit csinálok, külön-
ben lélektelen lenne.

– Mikor kezdett el hinni 
abban, hogy alkotásai nem 
lélektelenek?
 – A manuális, kreatív te-
vékenységek, a rajzolás, fes-
tés kora gyermekkorom óta 
legkedvesebb tevékenységem 
volt. Mondhatnám, mindig 
is alkotói pályára készül-
tem. Egy kis vargabetűvel, 
de végül sikerült. A lengyel 
plakátművészet szerelmese-
ként érettségi után három 
éven keresztül sikertelenül 
jelentkeztem Iparművésze-
ti Egyetem reklám-grafika 
szakára, majd elvégeztem a 
szegedi Juhász Gyula Tanár-
képző matematika-rajz szakát. 
Hat éven keresztül tanítottam, 
de közben már kerámiával 

is foglalkoztam, autodidakta 
módon. 1983 óta saját műter-
memben dolgozom. 1988-ban 
találkoztam Kun Éva kerami-
kus iparművésszel, akit mes-
teremnek tartok. 1996-ban  
MAOE-tagként  hivatásos 
alkotó lettem. Az alkotás, az 
agyaggal való munkálkodás 
életformám. Rendszeres ki-
állító vagyok, tárgyaim galé-
riákban megtalálhatók a fő-
városban és vidéken, továbbá 
Bázelben is.

– Milyen technikákkal készíti 
alkotásait?
 – Az alapokat a fazekasság 
adta, de tárgyaimat leginkább 
redukciós eljárásokkal, azon 
belül is raku-technikával ké-
szítem. Ez az égetési módszer 
teszi hozzá tárgyaimhoz azt, 
amit a legfontosabbnak tartok: 
az időt, illetve időtlenséget, 
valamint a változatosságot. 
Ami pedig a témákat illeti, 
szeretem a konkrét temati-
kus kihívásokat. Legutóbb 
2009-ben a tatabányai Kor-
társ Művészetek Galériájában 
szerepeltem, melyet Csontvári 
emlékének szenteltek. Az ott 
szereplő faliképemet, melynek 
Az örökkévalóság kapuja a 
címe, Monorra is elhoztam. 
A tavalyi év más szempontból 
is eredményes volt számom-
ra: az Oktatási Minisztérium 
Csokonai-díjjal tüntetett ki a 
Magyar Kultúra Napján. Ez 
azért kiemelkedő, mert ez a 
legmagasabb állami kitüntetés, 
amit a magamfajta művészeti 
egyetemet nem végzett alkotó 
kaphat.

                                                                                                       
– Manapság renge-

teg különféle művészi 
társaság létezik. Az OKIT 
miben különbözik a többi 
alkotókat tömörítő egyesü-
lettől? 
 – Az Országos Képző-és 
Iparművészeti Társaságnak 
1990-ben alapító tagja voltam, 
2001-óta pedig az elnöki fel-
adatokat is ellátom. Négyszáz 
nem hivatásos magyar alkotót 
fogunk össze és képviseljük 
érdekeiket. A mi társaságunk 
az egyetlen ilyen feladatot 
ellátó szervezet hazánkban. 
Pályázatok és a tagdíjak adják 
a működés anyagi hátterét. 
Tagja lehet minden alkotó, ki 
alapszabályunkat elfogadja.

– Mit kell tudnunk a monori 
kiállításáról? 
 – A kiállításom része az 
OKIT tagjait bemutató éves 
kiállítás sorozatnak, melyet 
a Vigadóval együtt Koday 
László monori festő, az OKIT 
alelnöke szervez. A sorozat 
első kiállítója Csobaji Zsolt 
festő volt, aki engem kért fel 
a megnyitásra. Ennek én szí-
vesen tettem eleget, de úgy 
gondoltam, kölcsön kenyér 
visszajár, így kértem meg őt 
az én kiállításom megnyitásá-
ra. Először megijedt, de aztán 
később elvállalta. 

– Hol lesznek láthatóak mun-
kái a jövőben?
 – Következő kiállításom 
Kiskunfélegyházán lesz má-
jus végén, a városalapítás 
évfordulója ünnepi esemény-
sorozatának részeként. Erre 
társkiállítónak meghívtam 
Csobaji Zsoltot. Szeptem-
berben a keszthelyi Balatoni 
Múzeumban, az OKIT 20 
éves jubileumi kiállításán is 
szeretnék részt venni, vala-
mint ősszel Budapesten az 
Olaf Palme Házban a Magyar 
Keramikusok Társasága éves 
őszi tárlatán.

Nagy Renáta

Schéffer Anna pályáját az idő, a természet és az ember ábrázolása 
kíséri végig. Ihletet merít az archaikus kultúrák és az asztrológia 
szimbólumrendszeréből, de felhasznál fantázia szülte jeleket is. Kultikus 
maszkjai hármas tagolásúak: a test, a lélek és a szellem egységét tükrözik.

közös nevező

Kultúra

Az időtlenség megformázója
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Szépítőműhely  
                 és szolárium

Max-Immun Rák 
és Immunkutató Kft. 
termékei:  
Immunerősítőktől, 
a szív- és érrendszeri 
problémákra, 
cukorbetegségen át, 
a daganatos 
megbetegedésekig 
természetes segítség 
a szervezetnek. 
A betegségekkel  
kapcsolatos  
TV-interjúk az üzletben 
megtekinthetők.

Nyitva tartás: 
H-P: 11-17-ig, 
Szombaton: 9-12-ig.
06-29/610-391, 
06-30/218-1503

Tavaszi kollekcióval 
várjuk kedves 
Vásárlóinkat! 
Blézerek, pólók, 
tavaszi cipők 
nagy választékban.

SPÓROLJON  
AZ UTAZÁSSAL!

Miért utazna 
Budapestre több ezer  
forintért, ha nálunk 
mindezt megspórolhatja?
Több mint 50 ismert, 
megbízható  
utazásszervező iroda 
AKCIÓS ajánlatával  
várjuk irodánkban!  
Akár az internetről,  
akár katalógusból  
választ úticélt, a  
befizetéskor semmilyen 
plusz költséget nem  
számítunk fel!
Március 31-ig hatalmas 
kedvezményekkel,  
FIRST MINUTE árakkal 
várjuk vásárlóinkat!
Üdülési csekket  
elfogadunk.

Minőség vonzó áron: 
Tel./fax: 29/415-425
www.unimonor.hu

Kozmetika  Fodrászat 
Műköröm, Pedikűr, 
Manikűr
Bejelentkezés: 
06-30/323-5010

Gyógygomba  
kivonatok boltja

Csempék, padlólapok, 
kádak, kabinok, egyéb 
fürdő szoba-be ren de zé sek 
és kiegészítők. 
Hitelügyintézés  
a helyszínen.

Tel.: 06-29/413-721, 
        06-30/952-3269

VÁSÁROLJON LAKÁST A BELVÁROS SZÍVÉBEN!
Azonnal költözhető kulcsrakész lakások a sétányon kialakí-
tott 3 szintes, liftes társasházban 37-80 m2 között.
A lakások szerkezetkészen is megvásárolhatóak nagy árengedménnyel.

ELADÓ-KIADÓ PARKOLÓHELYEK a sétány alatt találha-
tó mélygarázsban.

CSATLAKOZZON SÉTÁNYUNK CSAPATÁHOZ!
KIADÓ ÜZLETHELYISÉG 107 m2, IRODÁK 30-100 m2 

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG 17 m2 Kossuth L. u. 77. szám alatt 
(Takarékszövetkezet épületében),  

ugyanitt KIADÓ-ELADÓ BEÁLLÓHELYEK sorompóval lezárt 
parkolóban.Információ: 

06-29/572-782

Üdvözölje a tavaszt  
a Hallo Pizzéria  
és Söröző teraszán!
Rendezvények és állófogadások 
lebonyolítását vállaljuk.
Rendelje kedvenc ételeit nálunk!
(Pizza, frissensültek, sáláták) …  
Mi elkészítjük, és Monoron  
ingyen kiszállítjuk! 
(ACCOR, SODEXO, Chéque Déjeuner  
utalványokat és Üdülési Csekket is elfogadunk.)
Hallovonal: 06-29/610-390 
Hallomobil: 06-20/206-3788

A Belvárosi sétány
tavaszi ajánlata

   utazáSi irodaMegérkezett a 
NYÁRI KOLLEKCIÓ
Szerezd be nálunk a 
nyár legdivatosabb 

papucsát!
Ha május 3–15 között 
teszed, 10%–30% ked-

vezménnyel és további 
meglepetéssel várunk 

Téged!
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művészet
Tehetséges új generáció a városban
Közösség

Hirdetés

V  arga Virág is azok közé 
tartozik, akik már be-
mutatták művészetü-

ket a Vigadó galériájában, és 
aki 2010 januárjában Buda-
pesten már mint a Magyar 
Alkotóművészek Országos 
Egyesületének tagja vehetett 
részt a Premier című kiállítá-
son. Ugyancsak diákfestőként 
ismerhettük meg Kiss Adélt 
is, akinek az utóbbi három 
évben különösen megszapo-
rodtak a sikerei. Egy éve az 
országos média is kiemelte 
a fővárosi „Elefánt Parádé”-
ra készített – és jótékony 
célra jó áron elkelt – eredeti 
alkotását. Legutóbb pedig a 
Monar Galériával párhuza-
mosan egyszerre volt sikeres 
kiállítása pl. a Madách Szín-
ház Galériájában is. 
 Tényként örülhetünk te-
hát annak, hogy az előző 
generáció elismert festőmű-
vészei – Balogh Gyula és 
Koday László – után immá-
ron beérnek, beérkeznek a 
fiatalabbak is. Velük együtt 
hallhattuk-láthattuk először 
annak idején ugyanott Orosz 
Dávidot, mint az akkor pest-
lőrinci Tűzedzők Körének 
előadóját, aki a Magyar 
Versmondók Egyesületének 
tagjaként Radnóti-díjban 
is részesült. A Vígszínház 
drámastúdióját elvégezve, a 
18. kerületi általános iskolá-
sokkal szerzett tapasztalatait 
felhasználva alapította meg 
2009 májusában Monoron az 

A 2002-ben – a Vigadó még jelenleg is kihasználatlan éttermi részében – megnyílt 
Művész Kávéház és Művészeti Galéria üzleti vállalkozásként nem bizonyult sikeresnek. 
Lehetőséget biztosított viszont olyan kreatív fiatalok bemutatkozására, akiknek 
tehetsége mostanra kezd igazán kibontakozni. Többen azóta már nem csupán az 
épület egy fentebbi szintjén bizonyítottak, hanem országos elismerést is elértek. 

Ikrek Stúdióját. A végzett 
és jelenlegi gimnazistákból 
alakult csoport már tavaly 
bemutatta a budapesti Ró-
zsa Művelődési Házban a 
vezető-rendező tragikomédiá-
ját. Április 12-én a költészet 
napján a próbáiknak is szí-
vesen helyet biztosító Városi 
Könyvtárban mutatták be 
versmontázsukat. A Gördülő 
versek című műsoruk azért 
jelentett pozitív meglepe-
tést, mert tagjaik eredeti, 
színjátékszerűen kimunkált 
alakformálással, hatásosan 
tudták elgondolkodtatni a 
nézőket a költészet mibenlét-
ének megítéléséről. Ez az elő-
adás (amit egyébként a pilisi 
Móricz Zsigmond közösségi 
Házban is sikerrel adtak elő 
április 17-én) azért is érde-
kes volt, mert előadóit több 
más művészeti területről is 
ismerhették az érdeklődők.
 Nem csak Orosz Dávid, 
hanem a főszereplő Bürgés 
Tamás, valamint Bajkai 
Tamara, Sedró Áron és 
Zainkó András is sikeres 
tagja a  felnőtt színjátszó-
kat foglalkoztató Merlot 
Társulatnak. A Vigadó 
szervezésében, a Szterényi 
Középiskola tanárnőjének, 
Vereczkei Gabriellának a 
vezetésével 2009 márciusától 
működő csoport egyre jobb 
előadásainak tapsolhattunk 
a Művelődési Házban. Neki 
köszönhetjük azt is, hogy 
már egy évtizede újra sike-

res diákelőadásokat, hagyo-
mányos amatőr színjátszást 
láthatunk Monoron. 
 A városunk történetében 
búvárkodók, illetve az idő-
sebb visszaemlékezők tud-
hatják, hogy az 1920/30-as 
években híres műkedvelő cso-
portok működtek Monoron. 
1929-ben még Móricz Zsig-
mond is látta itt Nem élhetek 
muzsikaszó nélkül című da-
rabjának bemutatóját, és írt 
is róla a Színházi Élet című 
lapjában. De tudhatunk az 
1950-es évek hasonló emlé-
keiről is.
 Remény látszik arra, 
hogy legifjabb generáció is-
mét és tartósan fellendíteti 
Monoron is (pl. Gyömrőhöz 
és Vecséshez hasonlóan) 
ezt az egyéniséget kiteljesí-
tő, közönségteremtő hagyo-
mányt. 
 A bevezetőben említett 
2002-es megnyitón ismer-
hettük meg (többek között) 
annak a Kovács Istvánnak a 
papírszobrait és Dénes Imré-
nek a grafikáit is, akik 2009 
októberében – a Kiss Ernő 
utcában akkor induló Monar 
Galériában – újra találkoz-
tak, és azóta is hozzájárulnak 
az alkotó generációk közötti 
kontinuitáshoz. Kovács Ist-
ván – az új bemutatóhely 
tulajdonosa – először Dénes 
Imre képeit állította ki, aki 
a megnyitón gondolatébresz-
tő performance-szal lepte 
meg (festményei mellett) a 

megjelenteket. Sokan talán 
nem tudják, hogy Kovács 
István is – képzőművész te-
vékenysége mellett – több 
mint 120 helyen lépett már 
fel performance-aival Euró-
pa számos országában, és a 
Távol-Keleten is. A követ-
kező, Kiss Adél-kiállításon 
pedig az a Zainkó András 
adott elő ugyancsak ötle-
tes performance-ot, aki a 
Merlot Társulatnak és az 
Ikrek Stúdiójának is tagja. 
Ez a művészeti ág újnak szá-
mít Monoron, amit a Monar 
Galéria több más új, fiatalo-
kat vonzó kreatív kísérlettel 
együtt, tudatosan szeretne 
a kiállításokhoz kapcsolva 
megismertetni. E galéria 
megnyitóin ott voltak az 
Ikrek Stúdiója tagjai, akik-
nek Kiss Adél készítette a 
plakátját, de megjelentek a 
Rajziskola növendékei, Kiss 
Adél tanítványai is.
 E csoportoknak ez az 
egymást segítő tevékenysége, 
és a generációk ilyen példás, 
gyümölcsöző együttműködé-
se igazán biztatónak látszik 
a jövőre nézve. 
 Ha ehhez hozzátesszük, 
hogy az egykor oly híres – 
40. évfordulóját is megélő – 
„Ébredj Dalkör” után már a 
határokon túl is sikereket ért 
el az utóbbi években Forrás 
Kórusunk, akkor optimis-
ták lehetünk. Ahogy azért 
is, mert a Monori Strázsák 
néptáncegyüttes éppen most 
ünnepli (sok-sok szép helyi, 
hazai és nemzetközi szerep-
lést is megélve) megalakulá-
sának 15., jelenlegi nevének 
pedig 10. évfordulóját.
 Tehetséges új generáció 
folytatja – megújult formák-
ban – az elődök szép hagyo-
mányait.

Bolcsó Gusztáv

„E csopor-
toknak ez az 
egymást se-

gítő tevé-
kenysége, és 
a generációk 
ilyen példás, 
gyümölcsöző 
együttműkö-
dése igazán 
biztatónak 
látszik a jö-
vőre nézve.”

Francia autók
szervize
Monor, Halas út 38.
T: (29) 412-292
peugeot-monor.hu
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Válassza a szőrtelenítés XXI. századi  
módját, a 4. generációs Apolló IPl géPPel 

végzett villanófényes kezelést. Gyors, garantáltan  
hatékony és fájdalommentes.

További ajánlataink:  - problémás bőrök kezelése kőolaj 
származék mentes, organikus anyagokkal 

- 24 K ARANY, fekete iszap, gyümölcssav a szép bőrért
 Családi kártya, ajándékutalvány kapható. A tisz tító 

kezelések árából diákigazolvánnyal 20% kedvezmény.

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

A hirdetés felmutatójának a villanófényes kezelésből 

10% kedvezmény!

„Tehetsé-
ges új gene-
ráció folytat-
ja – megújult 

formákban 
– az elődök 
szép hagyo-

mányait.”

Monor kártya elfogadóhely!
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MEMO HOBBI ÁllatElEdEl
és fElszErElés szaküzlEt

MOnOr, ady EndrE út 47–49.

ÖN JÁRT MÁR NÁLUNK?
Szaküzletünkben egyedülálló, széles választékkal várjuk 

kedves vásárlóinkat, ahol mindent megtalál kedvence  
részére, és már bankkártyával is rendezheti számláját.

Célunk, hogy Ön elégedetten lépjen ki üzletünkből!
nE UtazzOn, VÁsÁrOlJOn HElyBEn!

Monor kártya elfogadóhely

MEMO-FOOD Kft. 
Tel./fax: 06-29/411-050

Nyitva tartás 
a nyári időszámítás 

ideje alatt:
Hétfő–Péntek: 730–1900 

Szombat: 730–1400  

Vasárnap: zárva

Monor 
Ady Endre út 47–49. Monor

kártya Elfogadóhely

Vásároljon Monoron 5% kedvezménnyel!

tel./fax: 06-29/411-050

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

gránit ablakpárkányok 3 600,- Ft/m-től
gránit egyes síremlékek 250 000,- Ft/garnitúrától
gránit dupla síremlékek 400 000,- Ft/garnitúrától

   temetői felállítási költséggel

Quality • Design • Reliability • Style • Innovation

Mystique stone
investMent group

web: www.granitsirko.hu
Telefon.: 06-30/431-5858

Monorierdő, 4 sz. főút 42.

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

Hirdetés

Transzportbetonok teljes választéka • betonszállítás • betonszivattyúzás 
23 m-től 48 m-ig, igény szerint csőtelepítés • szaktanácsadás 
minőségi tanúsítvány kiállítása • próbakockavétel, -törés stb.

Továbbá cégünk magas színvonalon gyárt térköveket, útszegélyköveket és magasépítési elemeket. 
(Térkövek esetében bővebb információ:  06/30-535-8542, 06/29-547-282)

 Bugyi Betonüzem Monor Betonüzem Központi Iroda
 2347 Bugyi külterület 2200 Monor, Ady E. út 62. 1053 Bp. Ferenciek tere 2.
 Tel: 06/30-200-9990, Tel: 06/30-200-9990, Tel: 06/1-483-3550,
         06/29-547-281         06/29-613-251         06/1-483-3545

Minőség és garancia

www.kavicsbeton.hu
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A monori máltaiak kérése
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Monori 
Önkéntes Csoportja (MMsz) 20 éve fog-
lalkozik adományok gyűjtésével és továb-
bításával, szegény családok gyerekeinek 
segítésével, táboroztatásával. Az MMSz 
2005 óta működteti a Tabáni Integráci-
ós Programját. 
 2007 óta Gondviselés Háza néven szoci-
ális szolgáltatásokat működtet: fogyatéko-
sokat támogató szolgálatot, fogyatékosok 
napközi otthonát valamint szenvedélybe-
teg segítő szolgálatot. 
 Az MMSz mindezt térítésmentesen teszi. 
Adója 1%-ának felajánlásával Ön is segíthet 
abban, hogy ezek a szolgálatok továbbra is 
segítsék a hozzájuk forduló rászorulókat. 
 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat adó-
száma: 19025702-1-43

színészi hajlamok
Monori Ikrek Stúdiója
A Monori Ikrek Stúdiójának története 2009 májusában kezdődött, 
amikor Orosz Dávid író, és három színészi hajlamokkal megáldott fiatal 
elhatározta, hogy közösen létrehoz valami újat, valami jót, valami igényeset. 

Azóta a tagok személye 
és száma ugyan válto-
zott, de a cél ugyanaz 

maradt. Hirdetni a szép be-
szédet, a szép kiejtést versek, 
monológok tolmácsolásával, 
valamint prózai színdarabok-
kal (komédia, tragikomédia 
dráma, vígjáték, bohózat) 
szórakoztatni a közönséget. 
A stúdió kezdő és leendő szí-
nészek, színházértő fiatalok 
nevelését tűzte ki céljául, akik 
mind a színházban, mind a 
hétköznapi életben képesek a 
múlt értékeire támaszkodva 
utat törni a jövő felé. Elő-
adásaival lehetőséget kíván 
adni minden értékteremtő- és 
megőrző művészi gondolat-
nak, túl a napi aktualitású 
divatirányzatokon, keresve 
és ápolva mindazt, ami a 
színházban, a művészetben 
örök és egyetemes.
 A M.I.S. tagjai, akik egyéb-
ként mindannyian a monori 

József Attila Gimnázium és 
Közgazdasági Szakközépis-
kola jelenlegi és volt diák-
jai, a stúdióban folyamatos 
képzésben részesülnek a 
beszédtechnika, a színpadi 
mozgás, valamint a színház-
elmélet terén, hiszen többsé-
gük a gimnázium elvégzése 
után színészi pályára készül. 
Vannak azonban olyanok is, 
akik kezdőkként jelentkeznek 
a stúdióba, hogy itt sajátít-
sák el az azokat az alapokat, 
amelyekre feltétlenül szüksé-
gük lesz színházi ismereteik 
későbbi bővítéséhez.
 Főhadiszállásuk a Monori 
Városi Könyvtár olvasóterme. 
Itt zajlanak a megbeszélések 
és a próbák. A stúdióba fo-
lyamatosan zajlik a felvételi, 
15 éves alsó korhatárral. A 
követelmény minimum 3 fej-
ből tudott irodalmi anyag, 
műfaji megkötés nélkül. A 
leendő növendékek elsajátít-

hatják a színészmesterség és a 
színpadi improvizáció minden 
csínját-bínját; megtanulhatják 
a színpadi beszédet és a reto-
rika szerepét; hangképzésben, 
valamint színpadimozgás-
ta ní tásban részesülhetnek,  
tanulhatnak színház- és 
drámatörténetet, valamint 
dramaturgiát, rendezéselmé-
let és rendezéstörténet. Ezen 
kívül pódiumi előadóművészi 
ismeretekre is szert tehetnek, 
és magukévá tehetik a vers-
mondás művészetét. 
 Az érdeklődők a stúdió we-
boldalán: www.ikrekstudioja.
blogspot.com sok és hasznos 
információt találhatnak a 
tervezett előadásokról és 
a stúdió munkásságáról, a 
www.tubarozsa24@gmail.com 
e-mailcímen keresztül, pedig 
a stúdió vezetőjével, Orosz 
Dáviddal is felvehetik a kap-
csolatot.

Reigl Angéla

Monor kártya elfogadóhely!
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Az ifjú titán
Jó hír a monori sportok kedvelőinek, a tár-
saik eredményeire büszke monori diákoknak, 
hogy Bajkai Ábel, aki tavaly harmadik volt 
súlycsoportjában a diákolimpián, az idén, 
áprilisban Szentesen már győzött a 1999-
2000-es születésű „diák 2” korosztályban 
a 41 kilogrammosoknál.  Harminchatan 
voltak a súlycsoportjában, s ő négy első-
második menetes tussal jutott a döntőbe, 
ahol ugyan „csak” pontozással, de maga-
biztosan győzött.
 A győztessel és édesapjával Vasadon be-
szélgetünk. Az eredményre tehát nemcsak 
az MSE Birkózó Szakosztálya és a Kossuth 
Iskola, ahová Ábel jár, hanem Vasad is 
joggal büszke lehet, hiszen itt lakik a család 
már évek óta. A fiú öt éve birkózik, minden 
héten négy „komáromiasan” kemény edzés 
a jó teljesítmény titka, no meg persze a 
család, az apa, Bajkai Lajos, aki maga is 
remek birkózó volt annak idején. Pista bá-
csinál életre szóló tartást szerzett, és minden 
edzésen, versenyen ott van a fiával, az erő 
és elszántság jelentős része az övé. Meg az 
édesanyáé, aki meg az iskolai harcokat vívja, 
hogy ott is versenyben legyen a fiú, nap-mint 
nap, mert aki győzni akar, annak bizony 
áldozatokkal, lemondásokkal teli az élete. 

Országos másodikok 
lettek a JAG-os fiúk
A 2009/2010-es tanév Középiskolai Amatőr 
Kosárlabda Diákolimpia országos döntőjében 
a Monori Gimnázium fiú csapata ezüstérmet 
szerzett.
 Erre a versenyrendszerre az országból közel 
200 iskola nevezett, a JAG-os fiúk veretlenül 
nyerték a Pest Megyei Diákolimpiát, így ke-
rültek az országos döntőbe, ahol 20 csapat 
(19 megyebajnok, továbbá a budapesti első 
helyezett) vett részt. Az ottani csoportmérkő-
zések megnyerése után elődöntőt játszhatott a 
JAG a békési Szegedi Kis István Református 
Gimnázium csapatával, amelyen egy rendkívül 
izgalmas mérkőzésen, 47-37-re győzött.
 Március 28-án, vasárnap a Bp. Honvéd Tor-
nacsarnokban a budapesti Nikola Tesla Szerb 
Tanítási Nyelvű Gimnázium ellen játszotta a 
döntőt a csapatunk. Sajnos itt már nem tudta 
hozni a csapat a selejtezőkön és elődöntőkben 
nyújtott kiemelkedő formáját, így 41-29-es 
vereséggel a második helyen végzett
 A csapat játékosai: Gyuricskó András, 
Bürgés Gábor, Kárpáti Csaba, Poncz Lajos, 
Bódi Miklós, Magyar Kálmán, Verovszky 
György, Horváth Bence, Ellenpacher Márton, 
Bihari Viktor, Kapás Gábor, Béky Gyula. A 
csapat edzői: Zátrok Tamás, Zátrok Károly
 Gyuricskó András a mérkőzéseken nyújtott 
kimagasló játékával a torna legeredményesebb 
játékosa, az „All Star” válogatott tagja lett.

Zátrok Tamás 

Tavaszváró nemzetközi úszóverseny 
Március 20-21-én Hódmezővásárhely 
adott otthont a már hagyományos ta-
vaszváró úszóversenynek. Eredménye-
ink: Botka Anita 3. hely (200 m hát), 
Botka Dóra 2. hely (200 m pille), 5. hely 
(200 m vegyes), 6. hely (200 m gyors), 7. 
hely (200 m és 100 m mell), Városi Bri-
gitta 2. hely (200 m mell), 7. hely (200 
m és 400 m vegyes), Bacskai Csilla 3. 
hely (200 m pille), 5. hely (200 m hát), 
7. hely (200 m vegyes és 200 m mell), 
Bacskai Attila 1. hely (200 m pille), 2. 
hely (200 m vegyes), 5. hely (200 m mell 
és 200 m hát), Leé Ádám 4. hely (400 
m vegyes, 6. hely (200 m mell), 7. hely 
(200 m pille).

MSE Úszószakosztály

Eredményes szinkronúszók
A monori Vénusz Szinkronúszó Egyesület 
2007. február 1. óta tart edzéseket a monori 
uszodában. Az székesfehérvári Orka ku-
pán, április 10-én a kezdők között az előírt 
gyakorlatsorban Papp Liliána 1., László 
Réka 2. helyezést ért el. A gyermek kor-
osztály zenés kűrjében Molnár Rebeka 2. 
helyezést szerzett. Az utánpótlás korosz-
tályban kűrjében Sutus Réka 1. helyezést 
(ő lett a zenés kűr kategória abszolút győz-
tese is),  Dodó Boglárka 2. helyezést, Fé-
nyes Kitti 3. helyezést ért el.

Győztünk a Kecskemét ellen 
A labdarúgó NBIII 19. fordulójában gyors 
akcióval nyitott csapatunk a Kecskemét el-
len, de a 33. percig kellett várni az első gól-
ra, amit Payetta értékesített. A gól után 
szinte rögtön egyenlíthetett volna KTE, de 
Mezei jól védett. Az első félidő végén a le-
vegőben lógót a második gól, mégis a ven-
dégek egyenlítettek egy elkerülhető öngóllal. 
A fordulás után a győzelem érdekében ki-
támadtak a vendégek, ez nagyon is jól jött 
nekünk hiszen egy újabb gyors kontra után 
Csikós fejezte be az akciók (2-1). Lüktetett 
a játék mindkét fél előtt adódott újabb le-
hetőség, de amíg a Kecskemét csak szög-
letig, mi újabb gólig jutottunk! A 64. perc-
ben Csikós Ferenc bal oldali beadás után 
állította be a végeredményt (3-1). 

Fruzsina, Ábel gimnazista nővére ugyan 
nem jutott szóhoz, de látszott, hogy neki 
is öröm az öccse jó szereplése. A lovakat 
az istállóban és a karámban már a teljes 
család mutatta be, adott a közös hangnem. 
A közeli erdő, a mozgás, a szabadság, az 
embert nemesítő lovak gondozása, nevelése, 
barátsága: a lovaglás, a fogathajtás közös 
szenvedélyük. 
 Jövőre Ábel serdülő korosztályba kerül, 
hogy ott mire jut majd, az nem tudható, 
de a tartás, a feszes váll, a hajlíthatatlan 
nyak, a nyílt arc, a bátor tekintet, ami 
édesapjáéval olyan nagyon rokon, az máris 
életre szólóan az övé.

Takács Géza

             

         

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

    Magócsi Ruhatisztító
 Szőnyegek tisztítása májusban
                                 20% kedvezménnyel!

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű-tisztítás
Háztól házig szőnyegtisztítás, 

ingyenes szállítással
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Monor kártya elfogadóhely!
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4267 nm-es telek eladó Monoron. 
József Attila u. (Gombai úton) sorházakkal szem-
ben. Közművek az utcán.
Tel.: 06-20-338-3329

Monori szépségszalonba fodrászt felveszek!
Egyedi munkakörülmények!!!
Tel: 06-20- 46-46-848

Fiatal szakácsot keresünk monori étterembe!
Tel.: 06-29-413-602. Érd. hétköznap 8-11-ig.

Nail’s szépségszalon: Pedikür; Manikür; 
Műköröm; Fogékszerkészítés; Fodrászat 
Monor Bajcsy Zs. Utca 14.
Tel: 06-20- 46-46-848

S.O.S. Dugulás elhárítás és lefolyó 
rendszerek tisztítása!
Tel.:  06-30-292-56-44

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

A Strázsahegy legszebb részén, téglából épült, 
tetőteres, lakható, jó állapotú pince, örök pano-
rámával eladó. Irányár: 3,2 millió forint.
Tel.: 06-30-9455-509

Dohányzás leszoktatás a Natura boltban!
Érdeklődjön személyesen a helyszínen!

Megbízható, gépkocsival rendelkező középko-
rú hölgy betegápolást, takarítást, gyermekfel-
ügyeletet vállal. Tel: 06-20-492-50-11

Újdonság a Himalája szépségszalonban!
UV-mentes garantált barnulás szolárium 
nélkül mindenkinek.
Bejelentkezés: 06-20-542-68-40

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól! Alumí-
nium és műanyag redőnyök, napellenző, relu-
xa, mobil és fix szúnyogháló ajtók. Újdonságok. 
Azonnali felmérés, 30 éves tapasztalat. 
Garancia. -10% nyugdíjas kedvezmény. 
Tel.: 06-30-401-1029

Magyar állampolgárrá váltak: 
Molnár Imre és Molnár Ibolya, 

Román Ferenc Gergely, Jókay-Bara Beáta, 
Antal Elisabeta Ildikó. 

Házasságot kötöttek: 
Biró Ivett-Iyalekhue Francis .

Monoron hunyt el: 
Nagy Imréné (Petrovai Julianna). 

*Az érintettek hozzájárulásával

Apróhirdetés

Ajánló

Kőbe vésve örökké élünk
Sírkő-bemutatókert Monoron, 

a 4-es főút 34-es kilométerénél a Tesco mellett

Nyitva tartás: 
H-P: 9-18, Szo: 9-13

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

E-mail: gyuricskosirko@gyuricskosirko.hu
Minőségi, Magyarországon gyártott gránit, márvány és agglomerát termékek.

25 év garancia 
minden sírkőre!

Váza, mécses, alap, járda, és állítás az árba belefoglalva. Szállítás 30 km-en belül ingyenes. 

Paradiso dupla 
sprengelt
Brazil gránit

Nero Memorial
Zimbabwe, 

Afrika

Aurora India
Indiai 
gránit

Cobra kettes
Indiai 
gránit

970 000 Ft

750 000 Ft 880 000 Ft

650 000 Ft 620 000 Ft

480 000 Ft 690 000 Ft

570 000 Ft

Telefon: 06-30/47-57-823

KonyhabúTorGyárTás
Expert-Tóth Kft.
2200 Monor
Vasadi út 1/b 
(A Shell 
benzinkút  
mögött)

Monor
kártya Elfogadóhely

Vásároljon Monoron 5% kedvezménnyel!

3D 

látványterv

készítése

Női, férfi és 
gyermek papucsok 

széles választéka!

Fashion Box 
Monor, Petőfi u. 21.

Ugorj fe
jest

     
     

    a
 nyárba!

Anyakönyvi hírek*:
A szerkesztőség elérhetőségein
Tel.: 06-30-467-7216, 
Fax: 06-29-410-767
E-mail: szekerka.janos@monornet.hu 
Cím: Monor, Kossuth L. u. 65–67. 
(a Vigadó első emeletén)
Hirdetések leadása minden hónap 20-ig.
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa 

Hirdetésfelvétel

Monor kártya elfogadóhely!

Monor kártya elfogadóhely!



Orlik 

ajándék
szűrő

Monor, Ceglédi u. 28. 
4-es főút
06-29/414-684
H-P: 8-17, Szo: 8-13

Monor, Liliom u. 70.
Homoksori bolt
06-29/417-517
H-P: 8-17, Szo: 8-12

A piacvezető autóalkatrész-kereskedők áraiból  
20% kedvezményt biztosítunk a nálunk vásárolt 

alkatrészekre (Interneten akár az üzletben is ellenőrizhető)
20 000 Ft feletti vásárlás esetén a 20% kedvezményen felül, további árengedmény!

Autóalkatrészek raktárról, vagy 3–4 órán belüli beszerzéssel.
További kérdéseikre, érdeklődésükre készséggel válaszolunk!

Amennyiben 
olajcseréjéhez 

üzleteink egyikében 
vásárolja meg 
a motorolajat, 
az olajszűrőt 

ajándékba kapja! akció!

11 480,-
helyett

7 900,-
9 510,-
helyett

6 800,-
11 200,-
helyett

7 900,-
9 500,-
helyett

6 900,-
16 800,-
helyett

9 900,-
5900,-
helyett

4 400,-


