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Akciós árak július 5-től 17-ig

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

Sertés-
máj 250,- Csirke-

szárny 490,- Csirkemell 
�lé 990,- Juhbeles

virsli 790,-

Sertés-
comb 890,- Sertés-

lapocka 890,- Pulyka 
szárny 390,-

Bőrös 
császár 590,-

Lecsó-
kolbász, 

virsli 390,-

Füstölt 
szalonna 690,- Egész

csirke 549,-

Csirke-
comb 579,- Liba

farhát gyf. 99,- Darált
pulyka 490,- Kacsa-

zúza
gyf. 590,-

kiemelt
ajánlatunk

Füstölt-
csülök 750,-
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Tovább szépül Monor központja
Önkormányzati hírek

Június 10-én nagyon rövidre sikerült a képviselő-testület 
ülése, hiszen mindössze bő másfél óráig tartott.

Folytatás a 4. oldalon

Napirendi pontok júliusban
Munkaterv szerint még két soros ülést 
tart Monor Város Önkormányzata Kép-
viselő-testülete a jelenlegi összetéte lében. 
Tervezett napirendi pontjai a követke-
zők lesznek:
 2010. július 8., 14  óra:
 1.) Interpellációk.
 2.) Javaslat a Monor Város Önkor-
mányzat 2010. évi költségvetésének szük-
séges módosítása.
 3.) Városi ösztöndíjpályázatok elbírá-
lása.
 4.) Iskolai álláshely és létszámadatok 
meghatározása.
 5.) A Kossuth Lajos Óvoda alapdo-
kumentumainak (szervezeti és működési 
szabályzat, házirend, pedagógiai program, 
minőségirányítási program) módosítása. 
 6.) Monor Város Jó Tanulója, Jó Spor-
tolója pályázat elbírálása.
 7.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 8.) Polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról.
 A képviselő-testület és bizottságai au-
gusztus hónapban nem üléseznek.
 2010. szeptember 9. 14 óra
 1.) Interpellációk
 2.) Beszámoló az önkormányzat 2010. 
I. félévi gazdálkodásáról
 3.) Iskolai álláshely és létszámadatok 
felülvizsgálata.
 4.) A téli útüzemeltetés kérdései
 5.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek
 6.) A közmeghallgatás, valamint a köz-
biztonsági fórum programjának előkészí-
tése
 7.) Polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról
 Zárt ülés keretében:
 1.) Javaslat Közbiztonsági Díj adomá-
nyozására

Mivel interpelláció nem 
hangzott el, rögtön 
a második napiren-

di pontra tértek, a fizető par-
kolás rendjéről szóló 17/2009. 
(V. 25.) számú rendelet mó-
dosítására. Tavaly az önkor-
mányzat forgalomszabályo-
zási célból úgy döntött, hogy 
a város frekventált területe-
in bevezeti a fizetőparkolást. 
Az előterjesztés tartalmazza 
mindazokat a módosításokat, 
amelyeket a törvény előír. A 
díjaknál nem kell korrigálni, 
viszont a pótdíjaknál változás 
történt. A törvény szerint csak 
önkormányzati céggel végez-
tethető a parkolási feladat, így 
mindössze a szerződés lejártá-
ig van lehetőség a Park-Ferr 
Kft.-vel együtt dolgozni. 

Elektromos kerékpárt 
kaptak a gondozók

Beszámolt a Segítő Támoga-
tó Közalapítvány, valamint a 
Monor és Környéke Mentés 
Ügyéért Közalapítvány kura-
tóriuma az elmúlt évben vég-
zett munkájáról, a pénzeszkö-
zök felhasználásáról. A Segítő 
Támogató Közalapítvány pá-
lyázaton nyert 350 ezer forint-
ból elektromos kerékpárokat 
vásárolt a gondozónőknek, ez-
zel is segítve munkájukat. A 
Monor és Környéke Mentés-
ügyéért Alapítvány életmentő 
eszközöket vásárolt a mentő-
autókba, valamint a dolgozók 
továbbképzésére használta fel 
a pénzeszközeit.
 A képviselő-testület elfo-
gadta a tájékoztatót az ön-
kormányzat első negyedéves 
gazdálkodásáról. Megállapí-
tották, hogy a teljesítés idő-
arányos. Módosították a Pol-
gármesteri Hivatal Alapító 
Okiratát: új szakfeladatokat 
építettek be.

 Folytatódik a városköz-
pont felújítása, erre ismétel-
ten pályázatot nyújtott be az 
önkormányzat, amely az első 
fordulón sikeresen túljutott. 
A pályázat megerősítéséhez 
szükséges, hogy elkészülje-
nek az építési engedélyes ter-
vek, illetve olyan beruházások, 
amelyek építéséhez nem szük-
séges építési engedély, azon-
ban a pályázat elbírálásához 
engedélyes szintű terveket írt 
elő a pályázatkiíró. 
 Következő napirendi pont 
a tűzoltólaktanya támogatási 
szerződésének megtárgyalása. 
A laktanya építésére Monor 
pályázik, a beruházás tény-
leges lebonyolítója és kivite-
lezője a Pest Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság, aki 
bevonja a tanácsadó céget és 
a műszaki ellenőrt a beruhá-
zás lebonyolításába. Az önkor-
mányzat, mint társfinanszíro-
zó vesz részt a beruházásban. 
A döntést a képviselő-testület 
hozza meg, de az építés min-
den fázisában a Pest Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság által kerül aláírásra. A 
megépült tűzoltó laktanyát 
az önkormányzat a műszaki 
átadást követően veszi át. 

Monoron is kitelepítettek 
egy családot

Az elmúlt hetek, de még in-
kább az elmúlt hónap legfon-
tosabb kérdése országszerte, 
így Monron is, a bel- és csa-
padékvíz elvezetés kérdései. 
Polgármesterünk elmondta, 
hogy a 2002-ben keletkezett 
felszíni vízelöntést követően 
a területileg illetékes vízügyi 
szakemberek felhívták a fi-
gyelmét arra, hogy Monoron 
nincs belvíz, hanem a talaj-
vízzel, illetve felszíni csapa-
dékvízzel kell számolni. Ennek 

elvezetésével kapcsolatban 
problémák adótak az eltelt 
időszakban. Egy darabig a 
vízelvezető rendszerek mű-
ködtek, a két övárok, a ke-
leti és a nyugati övcsatorna, 
amely a Strázsahegy, illetve 
a gombai dombok felől lefo-
lyó víztől mentesíti a várost, 
jól elvezette a vizet. Egy idő 
után azonban a talaj telítő-
dött, a mezőgazdasági terüle-
teken is nagy mennyiségű csa-
padék gyűlt össze, így egyre 
kevesebb vizet tudott elszál-
lítani a Gyáli-patak. 
 Vannak a városban olyan 
mély területek, amelyek a 
nagy esőzések során talaj-
vízzel telítődnek. A bejelen-
tések alapján a Kossuth La-
jos utca déli oldalán illetve a 
József Attila utcán volt sok, 
jó ideig vízzel borított mé-
lyebben fekvő telek. Gondot 
jelentett az is, hogy rengeteg 
ingatlantulajdonos a szenny-
vízcsatornába kötötte be a 
csapadékvíz-elvezetőjét. A 
szennyvíztelepen a vákuumos 
rendszer leállt, a szivattyúk 
tönkrementek, nem bírták a 
túlterhelést, ezért szippantás-
sal kellett besegíteni.
 A Széchenyi utcában egy 
alap nélküli régi ház olda-
la megindult, részben kidőlt, 
ezért a házat aládúcolták, a 
lakókat pedig elköltöztették. 
 Másodfokú belvízvédelmi 
készültséget kellett elrendelni 
a városban. Eddig több mint 
6 millió forintot használtak 
fel a kárelhárítási feladatok-
ra. A víz elszivárgása várha-
tóan lassú lesz, komoly gondot 
fog okozni a szúnyoginvázió, 
ezért a képviselő-testület a 
város belterületére megren-
delte a repülőgépes szúnyogir-
tást, ami 1600 hektárt jelent. 
A vis major keretre pályáza-

Kihirdetett rendeletek
Monor Város Önkormányzata Képvise-
lő-testülete megalkotta és kihirdeti az 
alábbi rendeletét:
 15/2010. (VI. 16.) számú: A fizetőpar-
kolás rendjéről szóló 17/2009. (V. 25.) 
számú rendelet módosításáról.
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Önkormányzati hírek

Folytatás a 3. oldalról

Pogácsás Ti-
bor megkö-
szönte azok 
munkáját, 
akik részt 

vettek a bel-
víz elleni vé-
dekezésben 

az elmúlt 
időszakban.

végeztetni, mivel az esős idő-
szakban beázások voltak. A 
képviselő-testület döntött, 
hogy a beérkezett árajánla-
tok közül a legkedvezőbbet 
fogadja el, és a három ingat-
lanon a szükséges javításokat 
elvégezteti.
 Módosították a közbeszer-
zési tervet, majd döntöttek 
három nyert pályázat vég-
rehajtása érdekében közbe-
szerzési eljárás lefolytatásáról: 
tervezési közbeszerzési eljárás 
a településközpont fejleszté-
sére, mélyépítési kivitelezési 
közbeszerzés a Dózsa György 
és Mátyás király utca felújí-
tására, magasépítési kivite-
lezési közbeszerzés a Jászai 
Mari téri Napsugár Tagóvo-
da fejlesztésére.
 A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy együttműkö-
dik Üllő Város Önkormány-
zatával gyalogos átkelőhely 
létesítése érdekében a 4. sz. 
főúton, a Hosszúberek utcá-
nál.
 A testület elfogadta a Vi-
gadó Nonprofit Kft. üzleti 
tervének módosítását. Erre 
azért van szükség, mert az 
a javaslat, hogy első lépés-
ként a Vigadó Kft. saját al-

kalmazottaival oldja meg az 
étterem üzemeltetését.
 A képviselő-testület elfo-
gadta a harmadik negyedéves 
munkatervét. A szokástól el-
térően nem félévre terveztek, 
hiszen októberben már az új 
testület fog ülésezni.

Tájékozató utcanévtáblák

A polgármesteri jelentés a két 
ülés közötti fontosabb ese-
ményekről és intézkedések-
ről című napirendi pont több 
apróbb döntést tartalmazott, 
így támogatták a Monorért 
Baráti Kör kérelmét, javasla-
tát, amelyben tájékoztató ut-
canév táblák elhelyezését in-
dítványozták úgy, hogy rövid 
ismertetőt tartalmaz az utca-
név eredetéről illetve a név-
adó személyéről. Az első táb-
lákat a Monorért Baráti Kör 
saját költségvetéséből finan-
szírozza.
 Pályázat kiírásáról hatá-
roztak a Monor Városi Ön-
kormányzat Védőnői Szolgá-
lat iskolavédőnői álláshelyére, 
majd ajándékozási szerződést 
hagytak jóvá a Pest Megyei 
Rendőr-főkapitányság és 
az önkormányzat között a 

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésé-
nek teljes jegyzőkönyve, valamint a 
rendeletek szövege a Városi Könyvtár-
ban megtekinthető. A képviselő-testü-
let nyilvános üléséről a GEMINI TV 
minden esetben felvételt készít, amelyet, 
az ülést követő második szombaton a 
Williams TV csatornáján figyelemmel 
kísérhetnek. Bővült a tájékoztatási le-
hetőségünk, így a rendeletek egységes 
szerkezetbe foglalt szövege már olvas-
ható a www.monor.hu honlapon is.

Hirdetés

tot nyújt be az önkormány-
zat, megigénylik a védekezés-
re fordított összegeket.
 Pogácsás Tibor polgármes-
ter megköszönte a közhasznú 
munkásoknak, a hivatal mun-
katársainak, a tűzoltóknak, 
a KÖVÁL Zrt. dolgozóinak 
és mindenkinek a munkáját, 
akik az elmúlt időszakban a 
város segítségére voltak. 

Októberben már  
új testület ülésezik

Több önkormányzati ingat-
lanon szükséges tetőfelújítást 

SZOLÁRIUM 
a monori uszodában

 Hogy a káros leégést elkerülje,  
alapozza meg nyári barnaságát  

ellenőrzött módon,  
biztonságos gépeken! 

Nyitva tartás:
hétköznap 8–21, 

hétvégén 10–21 óráig
Telefonos bejelentkezés:

06 20/454 3826

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

monori rendőrség működési 
feltételeinek javítására. Erre 
azért volt szükség, mert jog-
szerűen a város kapta az esz-
közöket, és így adhatta tovább 
a rendőrségnek. Összesen 20 
db számítógépet, 20 db mo-
nitort, valamint 25 db szek-
rényt, asztalt kaptak térítés-
mentesen.
 Elfogadták az önkormány-
zati intézmények 2010. évi 
tervszerű karbantartási ke-
retösszegének felhasználásá-
ról szóló tájékoztatót, majd 
a Városi Bölcsőde felújítása 
során felmerült többletmun-
kákra biztosítottak fedezetet. 
Első ütemben a bölcsőde kül-
ső homlokzat felújítása történt 
meg. Az épület megrepedése 
miatt a testület a felújítási 
összeget megemelte. A bejá-
rathoz szükséges előtető úgy 
alakítják ki, hogy összhang-
ban legyen az építés II. üte-
mével. A pályázaton elnyert 
összeg és az önkormányzat 
önrésze fedezetet nyújt erre. 
 A testület fedezetet biz-
tosított lakókocsi vásárlás-
ra, hogy vészhelyzet esetén 
a rászorulókat ki tudják köl-
töztetni.

Összeállította: Nagy Lajosné

www. 
nefritszalon.hu

Monor 
Virág u. 34.

Nefrit
 Szalon

Fodrász: Mesterházi Erzsébet: 06-30-969-9024
Kozmetika: Bazsik Barbara: 06-30-252-1973

Manikűr, pedikűr, műköröm:  
Török Zsuzsa: 06-20-36-36-267

Masszázs: Tóth Ági: 06-70-70-35-268
Szolárium: 06-30-731-89-66

Júliusi akciónk:
Szolárium bérlet 
vásárlása esetén 

25% kedvezménnyel 
próbálhatja ki bármely  

szolgáltatásunkat!

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

Monor kártya elfogadóhely!

Monor kártya elfogadóhely! Monor kártya elfogadóhely!
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Közösség

Monor
kártya Július

Érvényes: 2010. július 1-jétől 2010. augusztus 5-éig

Vásároljon Monoron, 5% kedvezménnyel!Monor, 
Katolikus nagytemplom

Vá
gj

a 
ki

, é
s m

in
di

g 
ho

rd
ja

 m
ag

án
ál

!

Információ a Monor kártyáról: 06-70-607-4444

Hirdetés Közösségi hirdetés

             

         

06-29/411-135
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-18, szombat: 8-12

    Magócsi Ruhatisztító
 Júliusban a bőrruházat tisztítására  
és festésére 20 % kedvezményt adunk!

Belvíz
Mi sem úsztuk meg…
A Fókusz című tv-műsor június 1-jén azzal irányította Monorra az 
országos figyelmet, hogy bemutatta, a Szélmalom utcában hogyan 
tört fel gejzírként a túltelítődött csatornából a szennyvíz… 

A májusi eső aranyat ér! 
– állítja a népi tapasz-
talatok nyomán kelet-

kezett közmondás. De azt is, 
hogy: „Nem mind arany, ami 
fénylik…” Hát most valóban 
érezhettük, hogy túl sok volt 
a jóból, a szakadatlan égi ál-
dásból. Csak annak örülhe-
tünk – szolidáris érzésünk 
mellett is –, hogy nem he-
gyi patakok vagy folyók mel-
lé rendelte a sors lakhelyün-
ket. Adományaink, testületi 
és önkéntes fizikai közremű-
ködőink mellett körzetünk 
pszichológusai is próbálták 
segíteni az ottani legnagyobb 
bajban lévőket; de azért ná-
lunk is okozott elég gondot 
a belvíz.
 Ez azért nem érhetett ben-
nünket teljesen váratlanul, 

mert Monor völgyben helyez-
kedik el. A strázsa-hegyi ki-
látóról letekintve erről látvá-
nyosan meg is győződhetünk: 
a Gödöllői-dombság alatti 
vízgyűjtő terület ez. Az 1960-
as évek elején komoly gon-
dot okozott a hatalmas víz, 
majd megépítették a nyuga-
ti és keleti övcsatornát, mely 
100 cm-es átereszeivel jelen-
tősen enyhített kiszolgálta-
tottságunkon. De az utóbbi 
140 éves időszakban a mos-
tanihoz hasonló mértékű csa-
padékmennyiség nem zúdult 
ránk egyszerre. A belvízelve-
zető műveket se lehet ekko-
ra víz kivédésére tervezni.
 A generális vízelvezető 
elemek működnek, azonban 
karbantartásuk nem egészen 
megoldott. Az új József Atti-

la illetve Kossuth Lajos, va-
lamint a sétálóutcai zárt csa-
padékvíz csatornás rendszer 
megfelelően tette a dolgát. 
Sok helyen viszont a csa-
padékvizet is bevezették a 
szennyvízcsatornába, amit 
a rendszer már nem bírt el. 
Mint mindenütt, nálunk is 
sok helyen szikkasztóárkok 
vannak, amik ha esetleg nem 
is tömődtek el, alkalmatlanok 
voltak ennyi víz elnyelésére.
 Történelmileg kialakult te-
lepülésrész-neveink is mutat-
ják (pl. Kenderesalja, Békás), 
hogy melyek a legmélyebb, 
vizes, mocsaras, leginkább 
belvízveszélyes területeink. 
Falu-városunk egyharmada 
a huszadik században ilyen 
helyekre épült. Az Ady út-
tól Monorierdőig a vasút déli 

részénél, az Újtelep, Rákó-
czi (egykori Rákosi) telep a 
Detrich-tanya vidéke a Kistói 
út bal oldaláig egykor tóvi-
dék volt. Hogy miért építkez-
hettek ilyen típusú területek-
re nálunk és országszerte? 
Lobbiérdekből vagy szük-
séghelyzetben. Ezért is volt 
most veszélyhelyzet minden 
hatodik magyar helységben. 
Végleges megoldás ezekben 
az esetekben nem érhető el. 
Ha kiszivattyúzzák a vizet 
a pincékből, a fizika törvé-
nyei szerint újra jön a talaj-
víz egészen addig, amíg tel-
jesen ki nem szárad. Azt a 
kérést sem lehetett teljesíte-
ni, hogy a szikkasztóárkok-
ból kimarkolt földet hagyják 
ott a kertek feltöltésére. Az 
Esze Tamás utcából sürgő-
sen a Nyitrai utcába kellett 
szállítani, ahol családi házat 
vett körbe a víz.
 Mit lehetett így most ten-
ni? A város várható költsé-
ge a károk orvoslására nettó 
7 300 000 Ft. Ebből június 
első felében már 6 179 000 
Ft volt a kiadás; takarítás és 
helyreállítás nélkül. Jó hír-
ként tudhatták meg a tartó-
san víz alá került területek 
lakói, hogy a képviselő-tes-
tület megszavazta az egy-
szeri szúnyogirtást. A teljes 
Monorra számított összeg-
re nem futja a pénzünkből 
(ami szintén 7 millió Ft fö-
lött lenne), de a belterület 
4x4 km-es, 1600 hektáros 
részére megrendelték.
 Nekünk is le kell vonnunk 
a tanulságokat a jövőre vo-
natkozóan: ami rajtunk mú-
lik, amit megtehetünk folya-
matosan és előzetesen, azt 
ne mulasszuk el; a bekövet-
kezhető károk mérséklésére, 
a magunk érdekében.

Bolcsó Gusztáv

„Az utób-
bi 140 éves 
időszakban 
a mostani-
hoz hason-
ló mértékű 
csapadék-
mennyiség 
nem zúdult 
ránk egy-
szerre. ”
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Monor kártya elfogadóhely!
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trianon
„Szomorú-boldog nap” volt

A vásárlásról
ne felejtsen

el bizonylatot 
kérni!

Monor Városi
Önkormányzat

Monor kártya elfogadó helyek:
1 eurós bolt, 100-as bolt, B&K Kft., B+B Böngészde, Babi-Kő Kandalló Bt.,  
Balogh Peugeot, Bekker László esztergályos, Boldog Napok Esküvőszervező Iro-
da (esküvői meghívókra), Czövek Bt., Dr. Borzsák Csaba egyéni ügyvéd, Expert-
Tóth Kft., Gabi italdiszkont (italokból, kávékból, édességekből „nagykerár”), 
Gemini Televízió, GEO GOLD OIL Kft. (-5 Ft az üzemanyagárból), Gyömölcs sziget 
(Klapka LTP), Forrás sori Gyros ételbár, Gyuricskó sírkő, Hitelbróker Monor, Hun-
gránit 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, Pataki Pékség 2002 
Kft., Régió Lapkiadó Kft., Szánthó Kereskedőház Kft. (minden hónapban más 
termékcsoportra), Szem Írisz Optika Kft., Terike vegyesbolt, Topor János aszta-
los, Vigadó Nonpro�t Kft., Vladár Miklós és Társa Kft. (a Mátyás kir. utcai üzlet-
ben), 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

Takaró Mihály minősítette így a Trianon-emléknapot június 3-án
a Vigadó zsúfolásig megtelt dísztermében.

„Csak akkor 
lehet erős az 

ország, ha 
élethazug-
ságba me-
nekülés he-
lyett hinni 

tud a maga 
erejében.”

 Monor büsz-
ke lehet az elsők 
között felújított, 
és azóta is rend-
szeresen ápolt 
emlékhelyére

HirdetésKözösségi hirdetés

A Száműzött magyar iro-
dalom című nagy si-
kerű előadás-sorozata 

által megkedvelt irodalom-
történész ezúttal is gondolat-
ébresztő, érzelmi hatásokat 
kiváltó módon szólt közön-
ségéhez. Arról beszélt, hogy 
a jelenben állandóan múl-
tunk újraépítésére, igazzá té-
telére kényszerülünk, miköz-
ben a múlt olyan erős gyökér, 
amiből a jelen és a jövő is él. 
Felnőtt egy gyökértelen nem-
zedék, mely – a történelem-
könyvek hivatalos Trianonja 
után – a mindennapi, hétköz-
napi, szellemi Trianonunk. 
Legfőbb jellemzője: kultú-
ránk elvesztése, pedig ez a 
legnehezebb történelmi idő-
szakaiban is nemzetmegtar-
tó erőnek bizonyult. 
 Takaró Mihály hangsú-
lyozta, hogy jelenünkben újra 
lehetőség nyílt legyőzni tör-
ténelmi és hétköznapi Tria-
nonunkat, a vele kapcsolatos 
traumánkat. Csak akkor le-
het erős az ország, ha életha-
zugságba menekülés helyett 
hinni tud a maga erejében.
 Ennek a gondolatnak a je-
gyében, és érzékelhetően fel-
töltő energiájával indult el 
az emlékmenet a Főtérről a 
Gera-kertbe. Nem csak Tri-
anon 90. évfordulójára em-
lékeztek, hanem a monori 
Országzászlós Trianoni Em-
lékmű felavatásának 75. és 
újjáavatásának 10. évi jubi-
leumára is.
 Vásárhelyi Géza – oly sok 
emlékezetes értékmentő ren-
dezvényünk fáradhatatlan 

szervezője – most is a gon-
dosan kiválasztott kísérő jel-
képekre hívta fel a figyelmet. 
A kereszt, a nemzeti, az Ár-
pád-házi és a fekete zászló, 
valamint a dr. Fónyad Ernő 
által adományozott lobogó 
és az „Országzászló” mellett 
egy autóra szerelt harang je-
lezte a hagyománytiszteletet 
és az ünnepélyességet. Kü-
lönös értékként ismerhettük 
meg azt a szép kis harangot, 
amit id. Farkas Titusz és 
fia, valamint a Vér-, Kele- és 
Vilinszky-család felajánlása 
nyomán eredetileg a moldvai 
csángóknak kívántak ajándé-
kozni (megjárta Erdélyt is), 
de végül mégsem juthatott 
el oda. Most értük is szólt. 
Csak oda kerülhet majd a 
harang, ahol együtt van a 
templom és az iskola.
 Ott volt a rúd is, amiről a 
Főtéren ellopták azt az ere-
deti esküre emelt bronzkezet, 
mely valaha még a 75 éve fel-
avatott emlékmű (id. Kampfl 
János munkája) mellett állt. 
Szép családi hagyományfoly-
tatás, hogy a mester alkotá-
sát egy éve fia újította fel. 
(Az országos politika kitérőit 
pusztán az is jól mutathatná, 
hogy a Gera-kertben a szov-
jet katonasírok, majd a szoci-
alista alkotmány emlékműje 
után hogyan került újra visz-
sza a trianoni oszlop.)
 Több újságoldalt érdemel-
ne, hogy felsoroljuk mindazok 
nevét (több mint 100 fő), az 
előző 10 esztendő gyászün-
nepeinek közreműködőit, tá-
mogatóit, akik most közös 

szervezőként vártak minden 
érdeklődőt a Vigadó és a 
„balassady” Monori Népfő-
iskola Ökumenikus Magyar 
Kulturális Tanintézet rende-
zésében. Terjedelmi okok mi-
att itt ezt nem tehetjük. A 
Monori Dalkör és az egyhá-
zak énekkarai, valamint a 10 
éve visszatérő szólóénekesek, 
zenészek, versmondók méltó 
hangulatot teremtettek. Kü-
lönösen nagy tetszéssel fo-
gadták a megjelentek az Ady 
Úti Általános Iskola leánya-
inak az „igazi Székely him-
nuszból” készült romlatlanul 
tiszta énekes-verses összeál-
lítását.
 Pogácsás Tibor, városunk 
polgármestere és országgyű-
lési képviselője arról beszélt, 
hogy Monor büszke város. 
Büszke lehet összefogására, 
az elsők között felújított, és 
azóta is rendszeresen ápolt 
emlékhelyére.
 Takaró Mihály, aki töb-
bek között a Trianoni Szemle 
szerkesztőségének tagja, el-
mondta, hogy ezen az évfor-
dulón 98 emlékmű avatásáról 
tud az országban. Vásárhelyi 
Géza pedig a móriczi gondo-
latot úgy aktualizálta, hogy: 
„Hagyd a pártpolitikát, és 
nemzetpolitikával építkezz!”
 Monor város lelkipászto-
rai igeolvasással, áldással és 
imádsággal emlékeztek. Köz-
tük Gulyás László tisztele-
tes úr, városunk díszpolgára, 
Pál apostol korinthusiakhoz 
írt leveléből azt a gondolatot 
idézte, hogy „egy test tagjai 
vagyunk”. Ezt az egymás ke-

zét megfogó résztvevők a kö-
zös énekek, a koszorúk, virá-
gok és mécsesek elhelyezése 
közben át is érezhették. Eh-
hez a hosszú idő óta legfelsza-
badultabb megemlékezéshez 
minden közreműködő maxi-
málisan hozzá akart járulni, 
ezért is tartott az összejöve-
tel a tervezettnél hosszabb 
ideig. Aki ott volt, semmi-
képpen nem fogja elfelejteni 
ezt a napot. Köszönet érte 
minden illetékesnek.
 Szomorú nap volt, mert a 
„magyar fájdalom” nehezen 
felejthető. De boldog nap volt, 
mert a „második Trianon” 
(2004. december 5-i népsza-
vazás) sebe talán gyógyulni 
kezdhet, és múltunk igazzá 
tétele is folytatódhat.

B. G.
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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

amelyek továbbra is a legjobb minőségű bőrből készülnek.  
Továbbra is lábegészségügyi, lábkényelmi szempontok  
határozzák meg termékeink fejlesztésének fő irányait. 

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

Boltunkban rendkívül kedvező, gyári áron vásárolhatja meg kiváló minőségű termékeinket!
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Hirdetés

életerő
A megtáncoltatott nyugdíjasok fesztiválja 
Gyömrő, Maglód, Mende, Ecser, Úri – hogy a régióval kezdjük –, de Nagykőrös, a Szolnok megyei Tiszaszentimre, 
a győr-soproni Máriakálnok és Mosonmagyaróvár, a hajdú-bihari Mezősas és Hosszúpályi, Komádi, 
Hajdúszoboszló és Debrecen, a csongrádi Zákányszék, Gyálarét és Szentmihály táncos nyugdíjasai is színpadra 
léptek június első vasárnapján a monori piaccsarnokban – amely hasonló alkalmakkor fesztiválcsarnokká lép elő.

Nyolcadszorra került sor 
a találkozóra, az ilyen-
kor szokásos vidám el-

engedettségbe azonban ezúttal 
a búcsú szomorúsága vegyült. 
Dudás Jenő, a Nyugdíjasok 
Pest Megyei Szövetségének 
elnöke, a táncos találkozók 
megszervezésének első embe-
re úgy döntött: életkora miatt 
alacsonyabb fordulatszámra 
kapcsol, visszavonul. 
 A monori találkozón részt 
vett a Nyugdíjasok Országos 
Szövetségének szinte teljes ve-
zérkara: Jankovits György or-
szágos elnök a helyetteseivel, 
Németné Jankovics Györ-
gyivel, Zsuppán Lászlóval 
és Szendrődi Györggyel. Je-
len voltak a megyei elnökök 
is: Hajdú-Biharból Molnár 
Ferencné és helyettese, Hó-
dos Aladárné, Csongrádból 
Baghyné Makra Ilona, Szol-
nokról Demény Ferencné, 
Budapestről Véghné Re-
ményi Mária és helyettese, 
Király Istvánné, Fejér me-

gyéből Radács Béla, vala-
mint a nyugdíjas szövetség 
kultúrreferense, Márki Éva, 
s a Tisztelet Társaságának 
titkára, Barabás Miklósné.
E reprezentatív jelenlét, ki-
mondatlanul bár, alighanem 
Dudás Jenő búcsújának volt 
köszönhető. A nyugdíjas szö-
vetség ugyanis – amint az or-
szágos elnök szavaiból kiderült 
– olyan rendkívüli egyéniséget 
veszít a Pest megyei elnök tá-
vozásával, akinek eddigi mun-
kája elismerésére és méltatá-
sára nem a mostani találkozó 
a legalkalmasabb fórum, arra 
hivatalos formában kerítenek 
majd sort. Ám az ezúttal át-
nyújtott, bekeretezett „elkö-
szönő levél” hatása, a hosszú 
taps bőven felért egy hivata-
los elismeréssel. 
 A köszöntő beszédek – kö-
zöttük Babinszky György 
monori alpolgármester üdvöz-
lő szavai – után parádés be-
mutató vette kezdetét, amely-
ből megint csak kiderült: egy 

kis exhibicionizmus, a közön-
ség előtt való bemutatkozás 
vágya elképesztő módon képes 
megsokszorozni az életerőt. 
Hetvenes, nyolcvanas hölgyek 
és urak úgy járták a kariká-
zót, a botolót, a verbunkost, 
hogy a közönség közt az in-
kább szemlélődő, mint szere-
pelni vágyó típusú jelenlévők 
úgy érezhették: ők az első öt 
perc után egy-egy ilyen pro-
dukciótól már kilehelték vol-
na a lelküket. 
 Többnyire maguk készí-
tette jelmezekben – az ecseri, 
tündökletes népviselet volt a 
kivétel – ropták a táncosok, 
akiknek produkciói közt ne-
hezen lehetett volna minősé-
gi sorrendet felállítani. Már 
csak azért is, mert a hastán-
cosok(!) előadásának össze-
hasonlítása a country zenére 
táncoló tehenészlányokéval, az 
ír táncot járó hölgyekével, ne-
tán a monoriak profi playback 
technikával előadott nosztal-
gia slágereivel, komoly nehéz-
ségekbe ütközne.
 Akadtak azért, akik a pál-
mát annak a párosnak nyúj-
tották volna mindenképpen, 
amelynek hölgytagja fekete 

hattyúként tündökölt, míg a 
férfitáncos fehér tüll tavirózsá-
val a fején, fehér tüllben-csip-
kében, sportcipőben adta elő 
mély átéléssel a jégbe fagyó 
hattyú halálát. A helyzetko-
mikum tökéletessége úgy el-
ragadtatta a közönséget, hogy 
némelyek az asztalra felugor-
va tapsoltak és kiabáltak, mi-
közben a csarnok visszhang-
zott a nevetéstől.
 Egy idős ember tánca: visz-
szalopni valamit a nyárból – 
mondta a nyugdíjas szövet-
ség országos elnöke.
 Hát itt kétségtelenül tom-
bolt a nyár. És ez főleg azért 
volt jó, mert a pörgés-forgás-
ban már senkinek eszébe nem 
jutott Garai Gábor költő inté-
se: „ búcsúzz…/ A kert alatt 
fegyverben áll a tél.”
 Az esemény megszervezé-
sében, lebonyolításában az 
idén is jelentős szerepet vál-
lalt a Vigadó Nonprofit Kft. 
A tombola tárgyait a Monor 
Környéki Strázsa Borrend, a 
KERBOR Kft., Mészáros 
Ferenc, Csúzi László, Sza-
bó László 100 forintos bolt-
ja, Fekete József, dr. Dobos 
György és dr. Dudás Jenőné 
biztosították. 
 Ajtai György ásványvizet 
ajánlott fel a vendégek szomj-
oltására.
 A főnyeremény immár har-
madik éve a nagyatádi Hotel 
Solar három napos welness 
hétvégéje – az idén ezt egy 
zákányszéki hölgy nyerte.

Koblencz Zsuzsa

 A nyugdíjas 
találkozón részt 
vevő csopor-
tok a városban 
is felvonultak
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  Az ecseri 
nyugdíja-
sok tündökle-
tes népvisele-
tét mindenki 
megcsodálta

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!

VITI-VETŐ
VETŐMAGKERESKEDÉS

Ct.: VITÁLIS ISTVÁN

MONOR, 
Kistói u. 88.

Telefon: 
06-29-412-469 

06-20-9-625-984
E-mail: vitiveto@monornet.hu

Nagy választékban hazai és 
import zöldség- és virágmagok, 
növényvédőszerek, műtrágyák, 
kerti szerszámok.

Nyitva: H-P: 800-1700, 
Sz: 800-1200

VISZONTELADÓKNAK KEDVEZMÉNY!
Az aluljáró és a „víz” nem akadály! Nyitva vagyunk!

Megrendelések megbízható, gyors teljesítése 17 éve működő üzletünkben.

Nevem a garancia: 
VITÁLIS = ÉLETERŐS
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Lapunk előző számában 
még a májusi helyzet-
ről írtunk: „Monor el-

mulasztotta a kempingben 
méltó emlékhely létrehozá-
sát, jelenleg Monorierdő Ön-
kormányzatának sincs erre 
anyagi lehetősége”. Az ot-
tani jegyzőasszonytól azt is 
megtudhattuk, hogy 2009 
nyár elején – amikor szeret-
ték volna előkészíteni, meg-
szervezni az 1985. június 14-
16-i esemény jelentőségéhez 
illő jubileumi megemlékezést 
– prominens országos képvi-
selőket kerestek meg annak 
támogatására. Az egykori 
résztvevők viszont nem akar-
tak együtt leülni, mivel az 
akkori politikai helyzet nem 
tette lehetővé.
 A Monorért Baráti Kör 
képviseletében Takács Géza 
felkereste a monorierdői ille-
tékeseket, és felvetette, hogy 
közösen rövid idő alatt is 
meg tudnának szervezni egy 
emléktábla-állítást és akko-
ri hiteles résztvevőkkel való 
tapasztalatcserét. Annál is 
inkább, mert Takács Gézá-
nak személyes ismerőse (és 
egykori pedagógus kollégá-
ja) az az Elek István, aki 
annak idején a legfiatalabb 
résztvevője volt a „monori 
(monorierdői) tanácskozás-
nak”, és aki másfél éven át 
folytatott – nagy érdeklődés-
sel kísért – beszélgetéseket 
az MR1-Kossuth Rádióban 
a rendszerváltó politikusok-
kal.
 A szavakat gyors tettek 
követték. Június 12-én (va-

Monori találkozó
Mégiscsak sikerült…
…emléktáblát állítani Monorierdőn, a 25 évvel ezelőtti, 
korszakos jelentőségű ellenzéki találkozó évfordulóján.

 Bár a főszer-
vező Monorért 
Baráti Kör nem 
szerepel az em-
léktáblán, a lé-
nyeg mégis az, 
hogy végre van 
helye a meg-
emlékezésnek

lószínűleg a Labdarúgó Vi-
lágbajnokság miatt szeré-
nyebb számú érdeklődővel) 
létrejött a megemlékezés. Ju-
hász Sándor – Monorierdő 
polgármestere – az emlék-
tábla avatása kapcsán arról 
beszélt, hogy létkérdés, mi-
ként őrizzük meg kincsein-
ket, és hogyan tudjuk felmu-
tatni a világnak. Elmondta, 
hogy helysége önállóvá vá-
lása óta kiemelt feladatának 
tekinti a kemping felújítását, 
emlékhellyé tételét, aminek 
első állomásaként tekinti e 
táblaavatást. Nemeskürty 

István szavaival indokolta 
mindezt, miszerint: „A múlt 
csak akkor a miénk, ha is-
merjük”. Kiemelte, hogy a 
változások mindig – a 25 év-
vel ezelőttihez hasonló – kö-
zös beszéddel kezdődhetnek. 
Tisztelettel megemlékeztek 
az elhunyt egykori résztve-
vőkről is.
 Volt vers, dal, koszorú-
zás. Az érdeklődők számá-
ra viszont a legizgalmasabb-
nak az bizonyult, amikor 
Takács István hangulatos 
marimbajátéka után (fehér 
asztal mellett) megkezdő-
dött az egykori illegális ta-
nácskozásról való beszélge-
tés. Vezetője Orosz István 
(Elek István barátja) volt, 
aki annak idején a Beszélő 
című szamizdat folyóiratot 
nyomtatta Dunabogdányban. 
Elmondta, hogy egyre több 
ilyen összejövetel kellene, 
mert most kaptunk ismét 
olyan lehetőségeket, melyek-
kel helyben lehet tenni a vál-
tozásokért. 
 Elek István szerint a rend-
szerváltozás fogalma nem 
egyértelmű. Valamikor el-
kezdődött egy folyamat, ami-
nek a monori (monorierdői) 
találkozó fontos állomása 
volt. Szűken értve, a rend-
szerváltást ’90 tavaszától 
lehet számítani, a legfonto-
sabb évei azonban ’87-’90 
között voltak, sőt, vissza le-
het menni egészen a ’70-es 
évekig. A ’77-es Chartától 
(amit a csehekkel szolidá-
ris értelmiségiek írtak alá), 
a ’77-’78-tól induló Beszélő 
folyóirat hatásán át a Bibó-
emlékkönyv szerkesztéséig 
(aminek létrehozói szervez-
ték a „Monori tanácskozást” 
is). Néhány hónappal Gor-
bacsov hatalomátvétele után 
jöttek össze – és ültek egy 

asztalhoz először és azóta is 
utoljára – az ellenzéki irány-
zatok képviselői Monoron 
(Monorierdőn). A társadal-
mi és gazdasági válságból 
való kiútkeresés mellett, a 
cigány- és kisebbségi kér-
dés is felmerült. De utána 
megtörtént az „urbánus” és 
„népi” szakadás: Lakitelken 
1987-ben már csak a népi-
ek ültek össze, az urbánu-
sok külön szervezték a Há-
lózatot. Végül nem jött össze 
közös nevező. A kempingben 
akkor nyíltan csak 1956-ról 
beszéltek, ugyanis nem szá-
mítottak a rendszer közeli 
összeomlására. Csurka Ist-
ván egyéni, erkölcsi, csalá-
di megtisztulásra buzdított; 
rendíthetetlennek érezve a 
rendszert. Kiss János is csak 
az állam és a civil szféra szét-
választását látta akkor meg-
oldhatónak.
 A résztvevők kérdéseire 
válaszolva elhangzott, hogy 
folyamatosság azóta a né-
piesek politizálásában van. 
És hogyan lehet, hogy az 
egykor hasonlót akarók így 
szétszakadtak? „Elmentek 
a tankok, megjöttek a ban-
kok!” – hangzott a nehezen, 
bonyolultan megválaszol-
ható kérdésre a szállóigévé 
vált rövid, frappáns, de ta-
pasztalataink által igazol-
ható válasz…
 A monorierdői vendéglátók 
finom pörköltje és a monori 
Lukácsy György alkalomhoz 
méltó borai után már csopor-
tokra szakadva (majd még 
néhány fővel Takács Gézáék 
otthonában is) folytatódott 
a beszélgetés. Gondolatéb-
resztő volt. Igaza van Orosz 
Istvánnak: jó lenne, ha több 
ilyen összejövetel lenne az or-
szágban.

Bolcsó G.

Hirdetés

Magas minőségű lakások, 
megfizethető 
áron!!

Monoron 6 lakásos társasházi lakások 

2010. augusztusi 
átadással leköthetők.
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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

TAKARÉKDOBOZ
Hamarosan megérkezik!

Nálunk 5.000,- Ft 

most 60.000,- Ft-ot ér!
Az ajánlat nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. 
További részletek a kirendeltségekben!

környezetvédeleM
Felhívás parlagfűírtásra!
Felhívjuk a tisztelt kül- és belterületi ingatlantulajdonosok és földhasználók 
figyelmét, hogy a 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése alapján…

A földhasználó köteles 
az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon 

a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályoz-
ni, és ezt követően ezt az ál-
lapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenn-
tartani.
 A földhasználó ennek a 
kötelezettségnek nem tesz 
eleget, úgy közérdekű véde-
kezést rendel el a hatóság, 
melynek költsége a földhasz-
nálót terheli, valamint a nö-
vényvédelmi bírság is kisza-
básra kerül.
 A növényvédelmi bírság 
15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-
ig terjedhet, a fertőzött te-
rület nagyságától függően.
 Továbbá fent említett 
törvény és § (1) bekezdés c) 
pontja szerint a termelő, il-
letve a földhasználó köteles 
egyéb károsítók ellen véde-
kezni, ha azok más, különö-
sen a szomszédos termelők 

növénytermelési, növényvé-
delmi biztonságát vagy az 
emberi egészséget bármely 
módon veszélyeztetik, va-
lamint figyelembe venni az 
integrált növénytermesztés 
alapelveit, továbbá a környe-
zet és a természet védelmét.
 Tisztelt ingatlantulajdo-
nosok, földhasználók!
 Kérjük, kísérjék figye-
lemmel földterületeik álla-
potát, maguk és embertár-
saik egészsége, a szomszéd 

földhasználók növényterme-
lési, növényvédelmi bizton-
sága érdekében végezzék el 
a megfelelő mechanikai vagy 
vegyszeres beavatkozást a 
parlagfű virágzásának, il-
letve az egyéb károsítók el-
szaporodásának megakadá-
lyozása érdekében. 
 A gyommentesség közös 
ügyünk!

Monor Városi Polgármesteri Hivatal 
Műszaki, Városgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Iroda

Az Emberi Méltóság Tanácsa számítógépek 
adományozásával segíti a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat roma integrációs program-
jának megvalósítását a Tabánban.
 Az öt új számítógépet Lomnici Zoltán 
volt főbíró az Emberi Méltóság Tanácsa 
elnöke és Szunai Miklós ügyvezető igaz-
gató adta át június 14-én a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat Monori Szervezeté-
nek. Az átadáson megjelent Kozma Imre 
atya is, a szeretetszolgálat alapítója és ve-
zetője. Az öt újjal kiegészülve immár tíz-
re bővült a cigánytelepi hangárban lévő 
számítógépek száma, amely így már job-
ban ki tudja szolgálni az óvodaként, ját-
szóházként és tanulószobaként is működő 
„intézményt”, hiszen azt százötven gyerek 
használja rendszeresen. PJ 

integráció

Öt új számítógéppel 
gazdagodott a Tabán

Ha nem tudja nyáron hol elhelyezni gyermekét,
Ha a nagymama sem ér rá,
Ha unatkozik gyermeke otthon.

Júliustól, 5 napos heti turnusokban, 9-12 óráig 
vagy 13-16-ig várjuk szeretettel 3-10 éves korú 
gyerekeket 3 órás felügyeletre. Szakképzett 
pedagógusok  irányítják a játékot és a hasznos időtöltést.
5 nap ára 7500 Ft/ fő. Az ár tartalmaz napi 2 óra szabad 
játszást, 1 óra kötött programot, tízórait és korlátlan ital 
fogyasztást. (1 óra 500 Ft) előzetes bejelentkezés 2 nappal 
előtte. Tel.: 06-30 345-3529
Ezen felül július 5-től augusztus 20-ig  
délutáni programok indulnak:
  Muzsika hangjai (hangszerekkel való barátkozás)  
Vezeti: László István  Minden hétfőn 16:30-tól 17:30-ig  
7 alkalom 3500 Ft (1 alakalom 500 Ft/fő)
  Lurkó színpad (3-10 éves korig) Vezeti: Spengel Réka 
Minden kedden 16:30-tól 17:30-ig (7 alkalommal  
3500 Ft/fő)
  Csináld magad klub (különböző játékok, dísztárgyak, 
ékszerek készítése) Minden szerdán 16:30-tól 17:30-ig 
(Alkalmanként 500 Ft/fő)
  Játékos gyógytorna Vezeti: Lőveiné Kiss Veronika 
Csütörtök: 16:30-17:00 (1-3 éves szülővel) 17:15-17:45 (4-6 
éves) 18:00-18:30 (7-10 éves) 600 Ft/fő (6 alkalom: 3600 Ft)

Gézengúz gardírozó 
   a Katica játszóházban!
                 (Monor, 4-es főút 36-os km, a Tesco-nál)

A tábor ideje alatt a játszóház szívesen várja
a nem táborozó gyermeket is, mint eddig  
9-től 20 óráig (1 óra 900 Ft/fő).

Fo
tó

: S
hu

tte
rst

oc
k

A s
ze

rző
 fe

lvé
tel

e



10  |  Monori Strázsa 2010. 06. 29.  |   Július

Közösség

Hirdetés

 Nem boszor-
kányság: fizika

tudóspalánta
Reakcióba léptek az óvodások Marcival
„Sokszor egyetlen élmény egész életre megnyitja a fiatal lelket a zenének. Ezt az élményt nem lehet a 
véletlenre bízni, ezt megszerezni az iskolának (és az óvodának) kötelessége.” (Kodály Zoltán)

Ahogy közeledett az óvo-
dai évzáró a nagycso-
portban, egyre több 

szó esett az iskoláról. Ta-
vasz óta napirenden volt a 
téma: egyik nap iskolaláto-
gatáson vettünk részt, más-
kor a tanító néni látogatott 
el hozzánk. A könyvtárban 
iskoláról szóló könyveket né-
zegettünk. 

 Több óvodásnak van na-
gyobb testvére, akik már 
évekkel ezelőtt búcsút vet-
tek óvodánktól. A víz világ-
napján vizsgálgattuk a vizet, 
kísérleteztünk, sokat beszél-
gettünk erről a kincsünkről, 
így került szóba Annács-
ka bátyja, Mészáros Mar-
cell, aki nagyon szeret va-
rázsolni, kísérletezni. Meg 
is hívtuk óvodánkba, hogy 
mutassa be tudományát az 
ovisoknak. A kis tudós, bát-
ran nevezhetem annak, hi-
szen negyedik osztályos ál-
talános iskolás tanuló, de 
korát megelőző tudományos 
szakkifejezéseket, tudomá-
nyos magyarázatot fűzött 
a különböző bemutatott kí-
sérleteihez. Nagyon szépen, 
logikusan felépített előadást 
tartott, az ovisok szájtát-
va figyelték, mindent látni 
akartak, mindent kipróbál-
tak, amit lehetett. Érdeklőd-
ve vették körül a nagyfiút.

 Először egy mágneses kis-
autóval kápráztatta el hall-
gatóit, beszélt a mágnes 
északi és déli pólusairól, a 
vonzást kihasználva húzta 
az autót, vagy taszítva el-
lenkező irányba mozgatta, 
anélkül, hogy hozzáért vol-
na a mágnessel.
 Nagyon érdekes volt, ami-
kor az ecetes víz a szódabi-
karbóna segítségével „vulkán-
kitörést” eredményezett . 
  – Reakcióba lépett a két 
anyag – magyarázta Marci. 
 A tiszta vízben a radírgu-
mi darabkák elsüllyedtek, de 
amikor ecetet csepegtetett 
hozzá, akkor feljöttek a víz 
tetejére.
 – Így működik a búvárok 
ruhája is – csigázta tovább 
a hallgatóság érdeklődését.
 A varázsdobozból előke-
rült egy felfújt lufi, amit a 
hajához dörzsölve elektro-
mossággal töltött fel és ez-
után a lufihoz tapadtak az 

asztalon szétszórt apró pa-
pírdarabkák.
 Marci gondosan előre fel-
készült, forró vizet hozott egy 
termoszban és nagyon látvá-
nyos játék következett. Egy 
üres flakon szájára ráhúzott 
egy lufit és megkérdezte:
 – Mit gondoltok, mi tör-
ténik a lufival, ha a flakont 
beleállítom ebbe a forró víz-
zel telt edénybe?
 Találgatások következtek 
és meglepődve vették ész-
re, hogy megmozdult a lufi, 
mert „a meleg levegő na-
gyobb, mint a hideg” – ma-
gyarázta Marci.
 Büszke vagyok rá, hogy 
az óvó nénije lehettem és 
köszönöm neki, hogy ezzel 
a bemuta  tóval is felkeltet-
tük óvodása ink érdeklődé-
sét az iskola i ránt, mert aki 
már iskolás, az sok okos dol-
got tanulhat és olvashat „tu-
dós könyvekből”.

Szalainé Gabi óvónéni
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Nyílászárók gyártása Monoron
Közvetlenül a gyártótól

Portalu Kft.

Nyitva:  H-P: 7-17

    Ingyenes felmérés  
                 és árajánlat-készítés.

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

a monori piactéren  (A Bocskai úti bejáratnál)  

PRESSZ
gyorsszerviz

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

Monor kártya elfogadóhely!



A programban csak Magyarországon forgalomba helyezett gépjárművek vehetnek részt. A kedvezmény más szerviz és alkatrész akciókkal nem vonható össze. A kedvezmény csak 
a programban szereplő alkatrészekre és a hozzá tartozó munkadíjakra vonatkozik. Ezzel kapcsolatos pontos információkkal a programban résztvevő márkaszervizek tudnak Önnek szolgálni. A programban részt-
vevő márkaszervizek listáját a www.peugeot.hu/fonix oldalon találja meg. A változtatás jogát a Peugeot Hungária Kft. fenntartja.

KARBANTARTÁSI KEDVEZMÉNYEK A HŰSÉGES ÜGYFELEKNEK

Ifj. Tóth János 10 éve hűséges Peugeot-jához, versenygépe pedig rali-pályafutása során bajnoki címekkel hálálta meg 
a bizalmat és a hűséget. A Peugeot is díjazza a hűséget: a Peugeot Főnix Program a karbantartási munkák eseté-
ben sávosan növekvő, akár 25%-os alkatrész- és munkadíjkedvezményt biztosít hűséges szerviz ügyfelei számára.

www.peugeot.hu/fonix

PEUGEOT FŐNIX Program:
Jutalmazzuk a hűséget!

Balogh és Fiai Kft. Peugeot Hivatalos Márkaszerviz és Alkatrész forgalmazó,
2200 Monor, Halas u 38.,
tel.:+36 29 412-292, web: www.peugeot-monor.hu

Peu_Janika_Phoenix_sajto_dealer_A4.indd   1 2010.06.22.   10:15:25
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Helytörténet

„Monor köz-
ségben, mint 
járási székhe-

lyen az ösz-
szes hivatal 
a piactér-

re települt, 
és itt tartot-

ták a heti vá-
sárokat is.”

visszatekintés

A monoriak viselt dolgai XXVII. 
Közutak, járdák az 1900-as években
„Esős tavaszi és őszi időkben nemcsak városunk lakóinak, hanem a 
vidékről vásárra, piacra jövőknek jószágai is hasig, a teherrel megrakott 
kocsik tengelyig úsznak a barátságosan marasztaló sárban.” 
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Így panaszkodik 1882-ben 
az első hetilapunk egyik 
cikkírója. Jogosan, ugyan-

is Monor kereskedelme és já-
rási hivatalainak forgalma 
(kir. járásbíróság, közjegy-
zőség, adóhivatal, pénzügy-
őrség), egyéb intézményei-
nek élete (takarékpénztár, 
iparegylet, önsegélyező szö-
vetkezet), valamint a vasúti 
közlekedés és a két gőzma-
lom tevékenysége indokolta 
a közutak fejlesztését. Mi-
közben községünk ekkor el-
készített költségvetésében a 
következő év bevétele 11 091, 
kiadása 12 675 forintot, fede-
zetlen hiánya pedig 1583 fo-
rintot mutatott. Ebből nem 
tudtak útfejlesztést tervezni 
akkori képviselőink.
 1897-ben alispáni rendelet-
re újból kijelölték a közdűlő-
ket: e sorban találjuk a kis-

tói; Strázsahegyre, Péteribe, 
Gomba felé; Csév irányában; 
Vasad felé; Bényére; a monori 
erdőbe és az ország úthoz ve-
zető utakat. Arról is rendel-
keztek, hogy minden háztu-
lajdonos vagy lakó a háza 
előtt elhaladó csatornát és 
árkot „tartozik annyira ki-
ásni és folytonosan tisztán 
tartani, hogy abban a víz 
lefolyása akadályt ne szen-
vedjen.” A következő évben 
a községi képviselőkből „út-
ügyi bizottságot” választot-
tak. Meghatározták a kive-
tendő közmunkákat, illetve 
annak megváltási összegét. 
„A kétfogatú két, az egyfogatú 
egy napot köteles szolgálni,” 
az állattal nem bíró tartozik 
négy napon kézi munkát vé-
gezni a közutak karbantar-
tásában. A megváltás össze-
ge az előbbi sorrendben 2 és 

1 forint, illetve 60 krajcár. A 
községi utak lejtfelmérését 
a vizek lefolyása érdekében 
központilag elvégeztették.
 1899-ben Pest megye tisz-
ti főügyésze kérésére elké-
szíttették a Vaspálya (Pető-
fi) utca kikavicsozását és a 
főtéren lévő járdák kikövezé-
sét. Erre a célra 50 000 forin-
tos kölcsönt vett fel az elöl-
járóság. A kikövezett járdák 
az Iskola (Mátyás k.) utcá-
tól a községházáig, a Casinó 
kert végétől (Városi Könyv-
tár) a Mendei (Acsádi) utcá-
ig születtek meg. Kötelezték 
a háztulajdonosokat, hogy a 
Gőzmalom (Bajcsy-Zs.) jobb 
oldalán a dr. Huppert Jakab 
háza végéig, (ma Kossuth is-
kolai napközi), bal oldalán pe-
dig Szabó Károly háza végéig, 
a Vaspálya utca jobb oldalán 
egész hosszban a Schlesinger 

Ignácz háza végéig (ma Mó-
ricz Zs. utcai sarok) a járdá-
kat téglával burkolják. (Az el-
lenkező oldalakon még ma is 
vannak földes járdák.)
 Monor községben, mint já-
rási székhelyen az összes hi-
vatal a piactérre települt, és 
itt tartották a heti vásáro-
kat is. Ezt figyelembe véve 
a községházán merész álmok 
születtek! Arról határoztak 
1904-ben, hogy az egész piac-
tér 330 méter hosszúságban 
és 20-22 méter szélességben 
fél kockakővel legyen burkol-
va. A döntést az is erősítet-
te, hogy ekkor már a község 
évi szükséglete 87 000 koro-
na, csekély ingatlan vagyona 
30 000 koronát jövedelmez, 
a különbözetet pótadó által 
fedezik. A következő év áp-
rilisában Palcsik János köz-
ségi bíró jelenti, hogy a Ke-
reskedelmi Minisztérium a 
piactérnek 4.5 m útszélesség-
ben makadám kővel történő 
burkolásának költségét vál-
lalta. A község ezek után a 
Vaspálya utcának lekövezé-
sét is tervbe vette. A köve-
zés 1906 tavaszán kezdődött 
el, költségét 19 000 korona 
értékben tervezték, de vé-
gül 23 000 koronába került. 
A munkát az állami építé-
szeti hivatal megbízásából 
Grünhüt József és fia vállal-
kozó két éven át végezte el. 
A községi elöljáróság tervbe 
vette a Gőzmalom utca ma-
kadámmal való kiépítését is, 
ám ez akkor elmaradt. Az itt 
felszabadult 8 000 koronából 
elvégeztették a Deák Ferenc 
jobb, a Bocskai és Vajda ut-
cák bal oldalán a járdák szi-
lárd burkolását.
 Újra szervezték a szavazási 
kerületeket, I-től VI-ig terje-
dően. 1906 júliusában a köz-
ség 57 utcája közül 29-ben 
nevet változtattak. Többek 
között: a Fő u. a Kossuth, 
a Füves Bocskai, a Teme-
tő Deák, a Vaspálya Pető-
fi, az Iskola Mátyás k., a 
Cigány pedig a Vajda utca 
nevet kapta. Ezek után nem 
csoda, hogy borkiforrás után 
sok jó monori polgár tudakol-
ta hazafelé a támogatójától: 
„hol is lakok én, komám?”
 Forrás: Országos Széché-
nyi Könyvtár, Bp.; Monor 
és Vidéke 1882; Monori elöl-
járósági jkv-ek 1897–1906; 
Monorkerületi Lapok 1901–
1914.

Dr. Dobos György,
a helytörténeti kör elnöke
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Szépítőműhely  
                 és szolárium

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

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

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

Információ: 
06-29/572-782

A Belvárosi sétány
Mindent egy helyen a belváros szívében!

SPÓROLJON  
AZ UTAZÁSSAL!
Szenzációs ajánlat!
Fizesse be utazását 
nálunk 2010. 08. 31-ig, 
és nyerjen egy két-
személyes all inclusive 
nyaralást Tunéziába
Tel./fax: 29/415-425
www.unimonor.hu

 UTAZÁSI IRODA

Töltse fel nyári ruha-
tárát üzletünkben! 
Pólók, rövidnadrágok, 
szoknyák, fürdőruhák, 
szandálok, papucsok 
gyermekeknek, höl-
gyeknek és uraknak  
is nagy választékban.

Nyitva: H-Szo: 11-23
Házhoz szállítás 11-22-ig. 
Ingyenes kiszállítás 
Monor egész területén!
Rendelés: 
06-29/610-390, 
06-20/206-3788
Accor, Sodexho, Chèque 
déjeuner, utalványokat 
elfogadunk.

Hallo Pizza 
étterem  
és Söröző

VÁSÁROLJON LAKÁST KOCKÁZATMENTESEN  
AZONNAL KÖLTÖZHETŐEN A BELVÁROS SZÍVÉBEN!
3 szintes liftes társasházban 37-80 m2 közötti  
KULCSRAKÉSZ LAKÁSOK.
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.

Az új generáció biztosítója
Ny.: H-Cs: 9-18, P: 9-15
066-30/458-7120, 
06-30/593-3030
E-mail:  bestinsurance@ 

uniqa-net.hu, 
gyorgy.urgyan@uniqa.hu

06-29/610-391, 
06-30/218-1503

Gyógygomba  
kivonatok boltja

  Pizzák: 28cm 32cm 
 1. Margherita  650.- 790.-
 2. Prosciutto  .....................................950.- 1190.-
 3. Fughi, prosciutto .......................1090.- 1390.-
 4. Hawaii ...........................................1090.- 1390.-
 5. Quattro staggioni ..................... 1350.- 1690.-
 6. Quattro formaggi ..................... 1350.- 1690.-
 7. Tonno ............................................. 1190.- 1490.-
 8. Genova .......................................... 1240.- 1540.-
 9. Del .................................................. 1190.- 1490.-
10. Vegetariana ...................................950.- 1190.-
11. Ungharese ................................... 1190.- 1490.-
12. Diabolus .......................................1090.- 1390.-
13. Frutti di mare ............................. 1190.- 1490.-
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Ha össze kellene számolnom, hányszor hívtam fel a figyelmet arra, hogy a sértetté 
válás elősegítésének legjobb módja az, ha értéktárgyainkat jószerivel közszemlére 
tesszük, szinte felheccelve a tolvajokat, akkor bizony fejvakarva kéne striguláznom, 
hiszen idestova tizenhat éve adok közre bűncselekményekről szóló írásokat.

BűnMegelőzés
A valóság és a mesék

Persze a zsaruk is felte-
szik azt a kérdést egy-
egy kocsifeltörésnél, 

hogy a sértett miért hagyott 
a járműben esetleg egy akta-
táskát kétmillió forinttal vagy 
videokamerát tokostul, vagy 
nagymamát hintaszékestül és 
horgolásostul. A válaszok elég 
sablonosak, hiszen a „csak egy 
percre hagytam ott a kocsit”, 
a „letakartam kabáttal” és a 
„nem gondoltam volna, hogy 
ellopják” elég sűrűn hangzik 
el. Az rendben is van, hogy 
nem lehet úgy élni, hogy min-
denkiben bűnözőt lássunk, de 
elég arra gondolni, mennyi 
utánajárással, idegeskedéssel 
jár pótolni az iratainkat és 
máris okot találunk a kibon-
takozó paranoiánk komolyan 
vételére. Legalábbis ezt hin-
né az ember, ám a tapasztalat 
mást mutat. Talán kényelem-
szeretet, talán csak nemtörő-
dömség, de még valószínűbb, 
hogy a világ iránti érthetet-
len bizalom az oka, hogy az 
emberek továbbra sem hiszik: 
őket is baj érheti. Ilyen illető 
lehetett az a kocsitulajonos 
is, aki Tranzitját a Monor 
melletti bevásárlóközpont 
parkolójában hagyta. Mikor 
bezárta az ajtót, minden bi-
zonnyal úgy hitte, ezzel min-
dent megtett a biztonságért. 
Nos, a tény az, hogy mintegy 
húsz perc múlva az ő bank-
kártyájáról Vecsésen már le 
is emeltek százezer forintot, 
ám nem csak a bankkártya 
volt az, ami hiányzott a lel-
tárból. Csak találomra sorol-
va néhány holmi következik. 
Személyes iratok, vezetői en-
gedély, nyugdíjas igazolvány, 
mobiltelefon, az ehhez tarto-
zó töltő, táska, slusszkulcs. 
Mindezt az alatt a fél óra 
alatt vitték el, míg a tulaj 
vásárolt. Tisztelt Hölgyeim 
és Uraim! Az a világ, amiben 
nyitva maradhattak a kapuk, 
amiben a ház elé kitett gyü-
mölcsöt becsületkasszában fi-
zették ki, amiben a gyereke-
ink bátran sétálhattak akár 
este is, hát az a világ nem ez 
a világ. Furcsa, de a nyuga-
ti országrészen még maradt 
némi nyoma a közbiztonság-

nak, de Monor nem az a te-
lepülés, melyet a béke és a 
mosoly szigeteként lehet emle-
getni. A helyi zsaruk minden 
erőfeszítése ellenére a lopások, 
rablások és más bűncselekmé-
nyek nem szűntek meg, és a 
kilátások szerint egyhamar 
nem is fognak.

Álomudvar

Ki ne szeretne olyan helyen 
lenni, ahol rátalálhat álmai-
ra? Persze, mindenkinek más 
az igénye álomügyben, hiszen 
van, aki politikai karrierről 
álmodozik, mely során meg-
nyílhat előtte a hatalomhoz, 
a dicsőséghez és gazdagság-
hoz vezető út, de van, aki 
csupán egy párt (nem pár-
tot) keres magának, kivel bé-
kében és szeretetben élheti le 
életét. Van, akinek igényei a 
kereskedelmi tévék soroza-

tainak főszereplőihez igazo-
dik, de van, akinek elég len-
ne csupán annyi, hogy néha 
libasültet ehessen. Hogy mily 
jó dolga van Attilának, soha 
nem tudjuk meg, de sejté-
sünk lehet annak a valaki-
nek a lelkiállapotáról, aki jú-
nius közepén éjjel bemászott 
egy pozsonyi utcai ház ud-
varára. Képzeljék el, hogy 
elmondanak egy varázsigét, 
Szézám ajtaja kitárul a sze-
mük előtt, és kincsek garma-
dája várja, hogy magukkal vi-
hessék. Ilyen lehetett, mikor 
a behatoló meglátta az ösz-
szekészített 35 kilogrammnyi 
alumínium vezetéket, 40 ki-
logramm rézvezetéket és még 
40 méter kábelt, melyről csak 
le kell égetni a szigetelést és 
már lehetett is a hulladékát-
vevőhöz vinni. Szóval eljőve a 
Kánaán, de az biztos, hogy a 
nyári melegben a víz szakad-

hatott róla vagy róluk, mire 
az értékes, mázsányi lopott 
holmiból néhány ezer forint 
értékű hulladék lett.

Önérzet

Na ez az a dolog, amiből mai 
társadalmunkban túlkínálat 
vagyon. Önérzetes itt minden-
ki, kérem, még az is, aki soha 
egy percet nem tett a társa-
dalomért, ellenben annyit ült 
börtönben, hogy csak erős fej-
fájás árán tudná összeszámol-
ni az éveket. Önérzetesek a 
gazdagok, önérzetesek a szegé-
nyek, mindenkinek tonnányi 
joga van, és megkérdőjelez-
hetetlen véleménye minden-
ről, vagyis csak arról, melyet 
a médiumok ismerni enged-
nek. Mindenki ismeri azokat 
a falu esze mentalitású pol-
gártársainkat, akik lelkesen 
orbánoznak, gyurcsányoznak, 
fasisztáznak, cigányoznak, zsi-
dóznak, a közélet szereplőit 
szinte közeli jóbarátként isme-
rik, és megmondják az okos-
ságot, ha kell, ha nem. Önér-
zet kell az embernek, kell az 
országnak, de pusztán önér-
zetből nem fogunk érvénye-
sülni itt, a Kárpát-meden-
ce közepén, ez olyan biztos, 
minthogy aki soha nem lá-
tott a környezetéből dolgozni 
senkit, az nem lesz a munka 
hőse, bárhogy özönlik a lo-
pott készülékéből az illegáli-
san bekötött kábeltévé csator-
nákon az ösztönző szónoklat 
jobb- és baloldalról egyaránt. 
Nos, az önérzetre vonatkozó 
mondatok magyarázata on-
nan indult, hogy a közelmúlt-
ban a monori rendőröket egy 
olyan címre küldte az ügye-
letes tiszt, ahol éppen szok-
ványos esti program zajlott. 
A Strázsa egyik lakóhelyisé-
gében a férfi fitogtatta erejét 
nőnemű társának azon a mó-
don, mely módon az ősidőktől 
fitogtatja a férfi erejét nőnemű 
társának. Ütötte szorgalma-
san, mintegy nevelő célzattal, 
mely arra hivatott orientálni 
a hölgyet, hogy másítsa meg 
véleményét valamely témában. 
Ehelyett viszont a zsaruk ko-
pogtattak, akik iparkodtak 
ugyan konszenzust kialakíta-
ni, de kilátástalannak tűnt a 
dolog, ezért felhagytak a men-
tális presszióval, főleg, hogy a 
férfi a jelenlétükben is lökdös-
te a nőt. Felszólították a ka-
kaskodót, hogy igazolja ma-
gát, de ekkor a messze földről 
hozott virtus feltámadt az il-

„Furcsa, de a 
nyugati or-
szágrészen 

még maradt 
némi nyoma 
a közbizton-
ságnak, de 
Monor nem 
az a telepü-
lés, melyet a 

béke és a mo-
soly szige-

teként lehet 
emlegetni.”
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Hirdetés

Épphogy átadták a Szterényi József 
Szakközépiskoa és Szakiskola felújított 
épületét – melyről a Strázsa májusi szá-
mában beszámoltunk –,  máris újabb 
munkálatok kezdődtek az intézmény te-
rületén.
 A májusban átadott két új tanterem 
mellett elhelyezkedő, igencsak leromlott 
állapotú melléképületen dolgoznak, ahol 
két újabb gyakorlati oktatótermet alakí-
tanak ki. A megközelítőleg 7 millió forin-
tos beruházás nagy részét Monor Város 
Önkormányzata, kisebb hányadát pedig 
Pest Megye Önkormányzata állja. A má-
jus végén elkezdődött építkezés során te-
tőszigetelési, víz- gáz- villanyszerelési, va-
kolási és festési munkálatokat végeznek. 
A felújításban a lehetőségekhez mérten a 
diákok és dolgozók is kiveszik a részüket: 
a tanulók új nyílászárók készítésében, ja-
vításokban valamint a termek berendezé-
sében segédkeznek, az iskola férfi dolgozói 
pedig az aljzatbeton készítését vállalták, 
miután a vállalkozó másfélmillió forintos 
árajánlatát túl drágának találták. 
 Amennyiben az építkezés a további-
akban is a terveknek megfelelően ha-
lad, előreláthatólag a gépészeti és a fes-
tő szakmát tanulók már szeptembertől 
használhatják a berendezett, felszerelt 
oktatótermeket – tájékoztatta lapunkat 
Hangyásné Farkas Ágnes, a középisko-
la igazgatója.

N.R.

oktatás

(Sz)épülő Szterényi

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

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

•
06-20/230-2937, 
06-20/254-8250

•
 www.gyuricskosirko.hu

•
gyuricskosirko@
gyuricskosirko.hu

•
Minőségi, Magyar-
országon gyártott 
gránit, márvány és 

agglomerát termékek.
25 év garancia 

minden sírkőre!

Paradiso dupla 
sprengelt
Brazil gránit

Nero Memorial
Zimbabwe, 

Afrika

Aurora India
Indiai 
gránit

Cobra dupla
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

letőben, és talán a félreértett 
ombudsmani állásfoglalások is 
felderenghettek csöppet alko-
holgőzös gondolataiban, ezért 
hát közölte, hogy a rendőrök-
nek semmi közük ahhoz, hogy 
ő kicsoda és esze ágában sincs 
igazolni magát. Krúdy álmos-
könyve ugyan nem rendelke-
zik arról, hogy zsarut semmi-
be venni mit jelent, de némi 
logikával bárki rájöhet arra, 
hogy jót nem. Felmerülhe-
tett ugyan bennük, hogy a 
nyomatékosabb intézkedés 
esetleg ide vonzhatja a ke-
reskedelmi tévék jogvédelem-
ben jártas riportereit, de mi-
vel esküt tettek arra, hogy a 
törvényes rend felett őrköd-
nek, ezért megfogták az ön-
érzetes állampolgárt és elő-
állították a kapitányságra. A 
jogszabályok tiltanak, szank-
cionálnak és keretek közé fog-
lalják a társadalmi normákat. 
Tiltják például a másik em-
ber bántalmazását, ugyan-
akkor kötelezővé teszik azt, 
hogy a rendőr felszólításá-
ra igazoljuk magunkat. Nem 
muszáj egyetérteni a jogsza-
bályokkal, hiszen a jogai vo-
natkozásában mindenki át-
lag feletti módon képzettnek 
hiszi magát, de még mielőtt 
teljesen felborulna az amúgy 
is példátlanul fura rend az 
országban, szólok, hogy jobb 
kevés önérzettel jogkövető-
nek lenni, mint túl önérzete-
sen elítéltnek.

Pedagógia

Nem értekezés következik a 
mai magyar iskolai helyzet 
visszásságairól, a pedagógia 
cím csupán arra utal, hogy 
korunk gyerekkorúi néha túl-
szárnyalhatják az idősebb bű-
nözői réteg ötletességét. Két 
példa következik arra, hogy 

hová juthatnak azok a srá-
cok, akikkel vagy túl keveset, 
vagy túl sokat törődnek. Jú-
nius másodikán érkezett be-
jelentés arról, hogy egy csa-
ládi házból több értékes tárgy 
tűnt el. Ez még nem volt elég 
trauma a családnak, de eltűnt 
az alig első évtizedét betöltött 
gyerek is, aki hamarosan tele-
fonált a szülőknek, hogy nem 
megy soha többé haza. Bein-
dult a gépezet, megkezdődött 
a gyerek felkutatása, aki rö-
videsen szerencsésen meg is 
került épségben. Következ-
tek a kihallgatások, melyek 
során fény derült arra, hogy a 
srácnak része volt a lopásban 
oly módon, hogy szándékosan 
nyitva hagyta a házat, ezzel 
elősegítve azt, hogy idősebb 
társai ki tudják pakolni. Az 
édesapák és - anyák, megért-
hetik azt a szülőt, akinek ez-
zel a ténnyel kell szembenéz-
nie. Kereshetik azt a pontot, 
ahol kisiklott a nevelés, keres-
hetik a kiutat, de ez az ese-
mény örökre kísérteni fogja a 
karácsonyi vacsorákat és más 
családi ünnepeket is.
 A másik példa nem ennyire 
vájkál a családok életébe, de 
elemeit tekintve jóval cifrább. 
Egy hajnali órán feltűnt vala-
kinek, hogy két gyerek mász-
kál az utcán. A rendőrök ha-
mar meg is találták őket, a 
két gyerekkorú pedig olyan 
történetet ismertetett, hogy 
akár filmet is lehetett volna 
forgatni belőle. Elmondták, 
hogy ők gyanútlanul sétáltak 
az utcán, mikor megállt mel-
lettük egy autó, és egy férfi 
rábeszélte őket, hogy menje-
nek vele. A modern cukros bá-
csi azonban nem szénhidrátot 
akart rájuk sózni, hanem egy 
furcsa tablettát, melynek be-
vételét szorgalmasan szorgal-
mazta. Elautóztak valami is-

meretlen helyre, ahol egyikük 
be is vette a tablettát, majd 
megint autózás következett, 
melynek végén ismét lakott 
területen találták magukat, 
ahol kiszálltak a kocsiból, a 
férfi pedig elment autóstul.  A 
tablettát bevett gyerek mond-
ta is, hogy nagyon furán érzi 
magát, ezért a mentő hamar 
be is vitte a kórházba. Az ott 
maradt másik gyereknek kel-
lett azokra a kérdésekre vá-
laszolni, hogy az esti sétához 
mi szükség van a baseballütő-
re meg egyéb érdekes szerszá-
mokra. Mivel a gyerek még 
nem szerzett akkora rutint, 
hogy hosszú távon fenn tud-
ja tartani a rémmesét, ezért 
rövidesen kiderült az igaz-
ság. Az apró duó úgy tervez-
te, hogy – bár nem olvasták 
Hemingway novelláját az öreg 
halászról és a nagy halról – 
mégis megpróbálnak a horgá-
szat nemes sportjának hódolni. 
Ehhez azonban – mivel a he-
lyi horgászbolt éjjel nem tart 
nyitva – drasztikus eszközök 
kellettek, ezért szerelkeztek 
fel mindenféle szerszámmal. 
A kitűzött cél végrehajtását 
viszont az álmatlan bejelen-
tő hiúsította meg azzal, hogy 
értesítette a rendőrséget, az 
anderseni horrormese pedig 
csak arra szolgált, hogy meg-
próbálják más vágányra terel-
ni a nyomozást.
 Nos, tisztelt szülőtársaim, 
azt hiszem, itt az ideje annak, 
hogy átértékeljük csemetéink-
kel kiépített viszonyunkat, és 
itt az ideje annak is, hogy ke-
ressük azokat a jeleket, me-
lyek arra utalhatnak, hogy 
gyerekeink a munkával szer-
zett jövedelem helyett a bű-
nözés izgalmasabb és egyelőre 
kifizetődőbb módján építsenek 
karriert maguknak.

Sipos Tamás

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

Monor kártya elfogadóhely!
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könyvtári prograMok
Makettezés és tűzugrás
Véget ért a Városi Könyvtár és a Helytörténeti Kiállítás tavaszi-nyár 
eleji eseménysorozata. Több programból állt: szavalóverseny, húsvéti 
kézműves foglalkozás, Gallai Attila és Takács Géza könyvbemutatói 
mellett a Tavaszváró kiállítást, a Helytörténeti vetélkedőt, a Városi 
rajzpályázatot is rendeztünk, a sort pedig a Múzeumok Éjszakája zárta.

A Tavaszváró kiállítás 
rendhagyó módon mo-
bil, folyamatosan vál-

tozó izgalmas anyaggá állt 
össze. Sokan hoztak be kü-
lönböző technikájú, anyagú 
műveket. Minden korosztály 
képviselte magát, óvodástól 
nyugdíjasig. Nagy tetszést 
arattak Pongrácz Sándor 
fűfonatai.
 A Helytörténeti vetélkedő 
április 25-én zárult. 24 csa-
pat és körülbelül 100 fő vett 
részt a munkában. Ez a ve-
télkedő 3 hónapon keresztül 
mozgatta meg szabadidejük-
ben a gyerekeket. Épületeket 
kellett megtalálniuk, régi tár-
gyakat fotózniuk, feladatsort 
megválaszolniuk és makettet 
készítenük. 
 Régi tárgyakról 280 fotó 
érkezett. Felkutatták a pad-
lásokat, fészereket, pincéket. 
Sok izgalmas tárgy került 
lencsevégre, nem kis fejtö-
rést okozva az eredeti funk-

ció kitalálásában. A maket-
tek elkészítésénél hat csapat 
élt a felajánlott lehetőséggel, 
hogy a Helytörténeti Kiállí-
tás termeiben készítsék el 
művüket. Két hónapon ke-
resztül jártak szorgalmasan, 
a határidőhöz közeledve már 
nap mint nap. Nagyon szép, 
igényes munkák születtek. A 

fotók egy része (40 darab) és 
a makettek 2 hétig látható-
ak voltak a Városi Könyvtár 
kiállítóterében. 
 A négy forduló eredmé-
nyeit összesítve két első he-
lyezett lett holtversenyben: 
a Nemzetőr Általános Isko-
la BMF csapat és a Csilla 
néni csillagai csapat. Máso-
dik helyezett a Jászai isko-
la 6b-7a csapata, a harma-
dik pedig a Kossuth iskola 
HTV csapata lett.
 Az első helyezettek jutal-
ma egy mozgalmas kirándu-
lás volt. A Magyar Nemzeti 
Galériában érdekes tárlat-
vezetésen vettek részt, majd 
délután bejárták a Pálvölgyi 
és Szemlőhegyi barlang lá-
togatható járatait.
 Sajnos díjat nem minden 
csapat kaphatott, de minden 
gyerek sokat nyert a részvé-

tellel: mozgalmas, jókedvű 
órákat, az alkotás örömét, a 
felfedezés, kutatás izgalmát.
 A rajzversenyen minden 
monori iskola képviselte ma-
gát, sőt Péteriből is neveztek 
tanulók. Több száz munka 
érkezett, amely feladta a lec-
két a zsűrinek. A kiemelkedő 
alkotások készítői (majd fél-
százan!) oklevelet, sőt néhá-
nyan csokoládét is kaptak. A 
kiállítás a nyár végéig meg-
tekinthető a könyvtárban.
 A Múzeumok Éjszakája 
június 19-én, szombaton zaj-
lott. Bekapcsolódtunk az or-
szágos programsorozatba, így 
sokan értesültek a rendez-
vényről. Nem csak monori, 
de külhoni vendégeink is vol-
tak. A Helytörténeti Kiállítás 
termeit sokan meglátogatták 
és feladatlapokat töltöttek ki. 
Nagy érdeklődéssel keresgél-
ték a válaszokat, a nyertes 
jutalma egy szép könyv volt. 
A kerékpáros csillagtúra is 
sok érdeklődőt vonzott, szí-
vesen indultak felfedező útra  
családok, baráti társaságok, 
gyerekek.

„Egyik részt-
vevő így 
nyilatko-
zott: »Na-

gyon jól érez-
tem magam, 

de rájöt-
tem, meny-
nyire kevés-
sé ismerem 
Monort.«”
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 Részlet a Ta-
vaszváró ki-
állításról

 A Helytör-
téneti vetélkedő 
három hónapon 
keresztül moz-
gatott meg kö-
zel száz gyereket

 A rajzversenyre több tucat alkotótól több száz munka érkezett
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Monor, Kistói u. 86. Az aluljáróval szemben!

Tel.: (29) 413-255

Nyitva tartás: K–V: 9–20  Hétfő szünnap

        
                  Terasszal, saját parkolóval!                  
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket! 
Helyben készült  
cukrászsütemények,  
torták, sós és édes sütemények,  
főzött fagylalt, kávé, üdítő  
nagy választékban kapható!

 Egyik résztvevő így nyilat-
kozott: „Nagyon jól éreztem 
magam, de rájöttem, mennyi-
re kevéssé ismerem Monort.” 
A túra egyik kérdése a Kugel 
pincében látható kiállításra 
vonatkozott, így mindenki 
megnézte Dénes Imre mű-
veit és performanszát. A Vá-
rosi Könyvtár előtt eközben 
filmvetítés zajlott. A strázsa-
hegyi kilátónál csúcsosodott 
ki az esemény, itt zajlott 21 
órától a II. Kárpát-meden-

cei Tűzugró Fesztivál, így a 
két program összefonódott. 
A jó hangulatról a Zsinde-
lyes és a Lármafa zenekar 
gondoskodott, miközben a 
Strázsák táncosai és a ven-
dégek táncoltak. Szalonna, 
bor, víz várta a résztvevőket, 
amit megköszönünk a Vasúti 
Hentesüzletnek, a bort Kugel 
Györgynek és a Monori Bo-
rút Egyesületnek, szikvizet 
Ajtai Györgynek, kenyeret 
a Pékmester Bt.-nek.

 A túrázók között ajándé-
kokat sorsoltunk: a Zátrok 
pincéből a „Város Borát”, és 
művészek (Czibor Éva, Dé-
nes Imre és Kovács Buddha 
Tamás) által készített póló-
kat, melyeknek nagy sikere 
volt.
 Reméljük, jövőre is meg 
tudjuk majd rendezni prog-
ramjainkat, és hagyománnyá 
válhatnak városunkban.

Városi Könyvtár
és Helytörténeti Kiállítás

 A Múzeumok Éjszakája programjai a kilátónál csúcsosodtak ki, mivel  itt zajlott a II. Kárpát-medencei Tűzugró Fesztivál is

 Július 2. 15 óra, Vigadó
Semmelweis-nap 
 Július 5. 18 óra, Vigadó galéria
Közös nevező kiállítás-sorozat
Somogyi Sándor keramikus kiállításának 
megnyitója.
 Július 12–16., Művelődési Ház
Képzőművészeti napközis tábor
Részvétel kizárólag előzetes jelentkezés 
alapján.
 Július 9. 17 óra, Vigadó, oktatóterem
Nekem nagyon gyanús a feleségem!
Karinthy kabaré egy felvonásban, az Ik-
rek Stúdió előadásában.
 Augusztus 2. 18 óra, Vigadó galéria
Közös nevező kiállítás-sorozat
Csizmár István festőművész kiállításá-
nak megnyitója.

Információ, jegyrendelés:
06-29/413-212-es vagy
a 06-30/655-55-41-es telefonszámon.
E-mailben a vigado@vigadokft.hu címen.
További információk honlapunkon:
www.vigadokft.hu

2010. július

A Vigadó  
programajánlója

ÜGYFÉLFOGADÁS: hétfőtől péntekig
délelőtt: 9–12 óráig, délután: 16–18 óráig

Előzetes telefonegyeztetésre más időpontban is! Tel.: 06-30/618-6666

 Végrehajtások kiváltása
  Szabad felhasználású, építési- és felújítási hitelek
 Vásárlás és lakáslízing akár 0% önerővel, 
  Személyi kölcsönök minimális feltételekkel  
(hitelbírálat helyben azonnal)

  Adósságrendezés

Kezdje 
az évet 
kedvezőtlen 
hitelei 
kiváltásával, 
összevonásával!

M O N O R       K F T .

HITELBRÓKER IRODA MONOR
Cím: 2200 Monor, Móricz Zs. u. 4. Telefon: 06-30/618-6666

  Ingatlanforgalmazás  
Eladó ingatlanok 40–50% -kal a piaci ár alatt  
(több száz ingatlan országszerte). 
Új építésű, mediterrán stílusú társasházi lakások 
2010. augusztusi átadással leköthetők!  
Ár: 11–15 M Ft között.

10év 15év 20év
1 M 12 400 Ft 9 500 Ft 8 200Ft

2 M 24 400Ft 19 000Ft 16 500Ft

5 M 61 000Ft 47 600Ft 41 200Ft

10 M 122 000 Ft 95 200Ft 82 500Ft

MINŐSÉGI BÉBI- és 
GYERMEKRUHÁZAT
a születéstől  
10 éves korig, 
széles választékban  
magyar készítőktől

Monor, Piac tér 16.
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A KÖVÁL Zrt., mint a Monor és Térsége 
Társult Települések Szennyvízcsatorna és 
Tisztítótelep Tulajdonközösség  tulajdoná-
ban lévő csatornamű üzemeltetője felhív-
ja minden csatornaszolgáltatást igénybe-
vevő állampolgár szíves figyelmét, hogy a 
38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 21.§. (10) be-
kezdése szerint  „…szennyvízelvezető műbe 
csapadékvizet… juttatni nem szabad.” 
 Nagyobb mennyiségű csapadék esetén 
annak jelentős része a szennyvízelveze-
tő csatornán keresztül a szennyvíztelep-
re kerül, és a telep működésében súlyos 
üzemzavart okoz, melynek következtében 
a tisztítás hatásfoka nem éri el az enge-
délyezett szintet. Az illetékes hatóságok 
ezért a szennyvíztelep üzemeltetőjét bír-
ságolják, egyben kötelezik, hogy az illegá-
lis csapadékvíz bevezetéseket a szolgálta-
tó a megbízó önkormányzatok segítségével 
számolja föl. A csapadékvíz mozgatása és 
tisztítása jelentős többletköltséget is ered-
ményez. A KÖVÁL Zrt. 2009. októberében 
megtett figyelemfelhívását ezúton megis-
métli, és kéri a csatornaszolgáltatást igény-
bevevőket, hogy ellenőrizzék az ingatla-
nukon keletkező csapadékvíz és talajvíz 
elvezetésének módját, és amennyiben az 
a szennyvízcsatornába kerül, úgy sürgő-
sen intézkedjen ezen szabálytalan csapa-
dékvíz-kibocsátás megszüntetéséről.
 Részvénytársaságunk speciális beren-
dezést vásárolt annak kiderítésére, hogy 
a rejtett módon szennyvízcsatornába ve-
zetett csapadékvíz kimutatható legyen. 
 Ennek kiderítésére 2010. július 1-jétől 
helyszíni ellenőrzéseket végezünk, és a sza-
bálytalanság bizonyítottsága esetén a tár-
saságunknak, és rajtunk keresztül minden 
szabályos csatornahasználónak okozott 
károk megtérítése iránt intézkedünk.
 A jogszabályok biztosította kereteken 
belül az éves csapadékmennyiséget, az 
így érintett felületet és a visszamenő-
legesen érvényesíthető időintervallumot  
figyelembe véve a kiszámított vízmeny-
nyiség szennyvízdíját megtérítettjük, és 
szabálysértési eljárást kezdeményezünk. 
A szabálytalan csatornahasználat visz-
szaszorítása érdekében kezdeményeztük 
helyi rendelet alkotását is.

KÖVÁL Zrt.

A KÖVÁL Zrt. felhívása!

Hazaút  
Sofőrszolgálat
Felhőtlen szórakozás 
kockázat nélkül!

Biztonságos hazaérkezés  
a saját autójával esküvőkről, 
bulikról és rendezvényekről.
hazaut.soforszolgalat@gmail.com
Telefon: 06-20-321-0597

Retro gépi fagylalt
a MONORI piactéren!

Gépkocsival könnyen 
megközelíthető

Nyitva: K, Cs, P: 10–17 óráig
a GSM bolt mellett.

Piacnapokon  
a piac területén 8–16-ig.

A nyitva tartás az időjárás 
függvényében változhat!Tel.: 06-20/411-5129

10 éves a Borrend
„Együtt örülnek a tagok mind”
A Monori Református Nagytemplomban ünnepelte a Monor 
Környéki Strázsa Borrend megalakulásának 10 éves jubileumát.

Gulyás László megha-
talmazott lelkipász-
tor, tiszteletbeli bor-

rend tag Pál apostolt idézte: 
„Ha megbecsülésben részesül 
egy tag, vele együtt örülnek 
a tagok mind.” A borászok is 
sok tag egy testben; egy az 
érdeklődési körük, ezért ösz-
szetartoznak. A szőlőműve-
sek – folytatta – mindenütt 
a világon egyfajta mozdula-
tot végeznek. Első a meghaj-
lás a szőlőtőke előtt, második 
a fölfelé nézés, jó időt várva. 
Harmadik az együttérzés és 
gondolkodás (tanácskérés, ta-
nácsadás). Isten csak a be-
csületes, pontos, rendszeres 
munkát áldja meg. Áldásként 
adja a bort, hogy mértéklete-
sen fogyasztva az ember szíve 
megteljen örömmel. Bízva a 
Zakariás könyvében vágyott 
állapot eljövetelében: hogy 
egyszer mindenki meghívja 
majd barátját a szőlőtőkéhez 
arról meditálni, hogy lehet bé-
kességben az ember számára 
többet, jobbat nyújtani.
 A tiszteletes úr 10 évvel ez-
előttiekhez hasonlóan emelke-
dett szavai után a felszabadult 
derű pillanatai következtek. 
Az ünnepi műsorba meghívott 
világjáró pécsi Vivát Bac-
chus Énekegyüttes pillana-
tok alatt remek, vidám han-
gulatot teremtett. Az öt jó 

hangú és humorú fiatalem-
ber német és angol feldolgo-
zásai mellett saját, ízig-vérig 
magyaros temperamentumú 
szerzeményeivel nagy sikert 
aratott a bordalokat igazán 
kedvelő közönség előtt.
 Dr. Babinszki György al-
polgármester városunk veze-
tői nevében arról szólt, hogy 
nagyon megható volt ugyan-
ott a 10 évvel ezelőtti meg-
alakulás. Most is ilyen érzé-
se volt, és azt kívánta, 10 év 
múlva is találkozhassanak.
 Dr. Terts András, a Ma-
gyarországi Borrendek Or-
szágos Szövetségének elnöke 
is megtisztelte jelenlétével e 
jeles jubileumot. Jó volt hal-
lani, hogy köszöntője hiva-
talos és személyes részében 
is elismeréssel szólt borren-
dünk tevékenységéről, az or-
szág 44+5 társult borrendjé-
vel való összehasonlításban 
is. Példaértékűnek nevezte 
honlapunkat, sokirányú prog-
ramjainkat, helyi társadalmi 
kapcsolatainkat. Úgy fogal-
mazott, hogy Monor büszke 
lehet a borrendre, és a bor-
rend is a városra. Hiszen ez 
nemcsak egy összetartó ba-
ráti társaság, hanem egyben 
a magyar borrendi paletta 
értékes tagja is. A szövetség 
főtitkára, Bíró Mária évfor-
dulós emlékszalagot kötött a 

borrend zászlajára. Ezután 
– a már megszokott szertar-
tás rituáléja szerint – ünne-
pélyesen borlovaggá avatták 
Kovács Róbertet, aki előző-
leg már megfelelt a hagyomá-
nyos próbatételnek.
 A hivatalos program a tisz-
teletes úr áldásával, jókíván-
ságaival zárult. A meghívást 
elfogadó Baranyai Borászok 
és Szőlőtermelők Egyesületét 
és a kecskeméti, ceglédi bor-
rendek és országos szövetség-
beli képviselőit a helyi tagok 
a KERBOR Kft. szárazhe-
gyi vendégházába invitálták, 
ahol igazi házigazdaként fo-
gadták őket szürkemarhapör-
költtel, Generosa és Kadar-
ka borokkal.
 A szervezők pályáztak kár-
pát-medencei borrendek tag-
jainak meghívására, kapcso-
latfelvételére is. Ezúttal ez 
most nem járt sikerrel, hi-
szen többen aktuális politikai 
okok miatt nem tudtak eljön-
ni a határmenti területekről. 
Horvátországból (Vörösmart 
és Csúza helységből) viszont 
itt voltak, és jó volt halla-
ni, milyen szépen énekelték 
– velünk együtt – a magyar 
nótákat.
 Egyszer talán majd min-
denki meghívhatja minden 
barátját szőlőtőkéjéhez…

B.G.
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Tabac 
Dohány, ajándék
 cigaretta, dohányok
 töltők, sodrók  
 cigarettahüvelyek, -papírok 
 szűrők széles választéka

Öngyújtók, cigarettatárcák 
gravírozását vállaljuk!
Monor, Deák F. u. 2.

közügy
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 Tóth Lász-
ló: Napsüté-
ses ta nya udvar
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közös nevező
A gyalupadtól indult
Az érdeklődők június közepéig láthatták Tóth
László munkáit a monori Vigadóban. 

Tóth László nagy utat 
tett meg a bognár-
inasságtól a gyártás-

technológiai vezetői pozíció-
ig. Életét mégsem elsősorban 
karrierjének építése határoz-
ta meg, hanem a festészetbe 
vetett hite, elkötelezettsége 
a szépség és a képzőművé-
szet iránt.

– Nagyon szép karriert futott 
be civil szakmájában.
 – Apám bognár kisiparos-
ként kereste a család kenye-
rét, anyám meghalt, amikor 
én három éves voltam. Ezt 
követően gyakorlatilag a gya-
lupadon nevelkedtem. Csinál-
tam szekeret, kereket eleget, 
azonban amikor tanulmánya-
immal végeztem, beláttam, 
hogy a gazdasági helyzet meg-
változott, szekér a kutyának 
sem kell. Ekkor egy szál ak-
tatáskával Budapestre köl-
töztem, asztalos lettem. Itt 
közben elvégeztem a faipari 
technikumot, majd a soproni 
egyetemen faipari szakon sze-
reztem diplomát. Ötven évig 
egy helyen dolgoztam, az új-
pesti Iskolabútor- és Sport-
szergyárban. Az intézmény 
alapításától egészen a bezárá-
sáig folyamatosan a cég mun-
katársa voltam. Gyakorlatilag 
tőlem függött, hogy milyen 
iskolapadban ülnek a gyere-
kek, ennek a technológiáját és 
gyártásfejlesztését vezettem. 

– Életének története mégis 
inkább a festészetről szól?
 – 1957-ben meghirdettek 
egy képzőművészeti szakkört. 

A 150-160 jelentkező vezeté-
sével Nagybányai Nagy Zol-
tán festőt bízták meg. Ez a 
csapat az idők során szépen 
lassan megfogyatkozott, azon-
ban kialakult egy olyan tíz-
tagú társaság, amelyik mai 
napig együtt van. Most már 
mindnyájan hetven-nyolcvan 
év körül vagyunk, de kisebb-
nagyobb rendszerességgel még 
mindig tartjuk egymással a 
kapcsolatot, egymás iránti ba-
rátságunk egy életen át elkí-
sért bennünket. 

– Minek köszönhető az, hogy 
a tíztagú társaság sok évti-
zeden át kitartott egymás 
mellett?
 – Mesterünk, Nagybányai 
Nagy Zoltánnak fontos sze-
repe volt ebben. Nem csak a 
festészetével, de személyiségé-
vel is hatni tudott az embe-
rekre. A feleségemmel is eb-
ben a szakkörben találkoztam. 
Szuggesztív személyiségét a 
legjobban az példázza, hogy 
ezt a tíz embert ötven éven 
keresztül együtt tudta tarta-
ni úgy, hogy különösebb sze-
mélyes érdek senkit sem kö-
tött a társasághoz.

– Ezek szerint nem magá-
nyos festőként alkot a mű-
vészet elefántcsonttornyá-
ba vonulva? 
 – Mindig is úgy éreztem, 
valahova tartozni kell. Ezért 
is vagyok tagja az Országos 
Képző- és Iparművészeti Tár-
saságnak, melynek elődje, az 
Szabad Képző- és Iparmű-
vészek Országos Szövetsége 
1990-ben Csepelen jött lét-
re Dulity Tibor vezetésével. 
Végső soron a Magyar Mű-
velődési Intézetből szakadt 
ki a társaság, majd a kétez-
res évek elején vette fel a mos-
tani nevét. Megalakulása óta 
többé-kevésbé a vezetőség-
ben tevékenykedem. Mi nem 
valljuk magunkat hivatásos 
művészeknek, nem is törek-
szünk ilyenre, nem akarunk 
mindenáron művészek len-
ni. Mi csupán élni akarunk 
azzal a lehetőséggel, tehet-
séggel, amit kaptunk. Ezzel 
odáig jutottunk, hogy a fes-
tészet számunkra életformá-
vá vált. Olyan szerencsés hely-
zetben voltam mindig, hogy 
soha nem kellett a festészet-
ből megélnem. Azért csiná-
lom, mert szeretem. 

– Mi különbözteti meg az ön 
tevékenységét egy hivatásos 
festőétől?
 – Ha egy festőművész eb-
ből szeretne megélni, mindig 
szem előtt kell tartania az ak-
tuális divatot, a piacot, arra 
kell törekednie, hogy amit csi-
nál, eladható legyen. Engem 
ez a szempont nem izgat, a 
napi divat egyáltalán nem be-
folyásolja a tevékenységemet. 
Úgy festek, ahogyan jónak lá-
tom, ahogyan szeretem, nem 
törekszem arra, hogy a napi 
trendnek megfeleljek. Elol-
vasom, megnézem, tájékozó-
dom ugyan a legújabb irány-

zatokról, és természetesen ki 
is alakítom róluk a saját vé-
leményemet.  

– Mennyiben segíti elő művé-
szi fejlődését az alkotótábo-
rokban való részvétel?
 – Nagyon sokat segít, hi-
szen olyan szerencsés helyzet-
ben vagyok, hogy válogatni 
tudok a különböző meghí-
vások között. Több táborba 
meghívnak, és oda megyek, 
ahol nekem a legkedvesebb. 
Idén Kőszegre indulok egy 
hétre, majd Tőserdőre. Utána 
hivatalos vagyok Tiszalökre, 
végül Egerbe. Mindenhol nagy 
barátsággal fogadják az alko-
tókat, akik az ellátás fejében 
egy-egy, a hét során készült 
alkotást adnak ajándékba. 

– 2005-ben Dulity Tibor 
emlékéremmel tüntették ki. 
Kik nyerhetik el ezt a kitün-
tetést?
 – Az emlékérmet az kaphat-
ja meg, aki az általa alapított 
SzKIOSZ-ban, illetve annak 
jogutódjában, az OKIT-ban 
jelentős és maradandó mun-
kát végez. Szavazással dönte-
nek az emlékérem odaítéléséről, 
melyben a társaság körülbelül 
négyszáz tagja vehet részt az 
ország minden részéről. 

– Hat évvel ezelőtt már volt 
kiállítása a Vigadóban. Mi 
a különbség az akkori és a 
mostani tárlat között?
 – Korábban a Vigadó étte-
rem galériájában tekinthették 
meg az érdeklődők a képei-
met. Most azonban teljesen 
új anyaggal jöttem. A bőröm-
ből nem tudok kibújni, nem is 
akartam. A most látható kiál-
lításon mindenki betekintést 
nyerhet az általam képviselt 
útba, amelyen járok. 

Nagy Renáta

„Olyan sze-
rencsés hely-
zetben vol-

tam mindig, 
hogy soha 

nem kellett a 
festészetből 
megélnem. 
Azért csiná-

lom, mert 
szeretem.”

6 elemes konyha  mosogatóval
Akció! 49 900 Ft

3-1-1garnitúra
84 500 Ft

Leó gardrób
26 500 Ft

Berta étkező
69 900 Ft

Panama sarok
rugós, 238x150 cm

84 500 Ft
egyedi konyhabútorok 

verhetetlen áron!

Lakberendezés Kft.

Monor, Ceglédi út 78. 
Telefon: 29/ 411-311 

Nyitva: H-P: 9-1730,  Szo: 9-12    
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közös nevező
Az emberi lélek festője
Amikor Reisz Ilona kiállítását megnéztem, nagy műgonddal 
kidolgozott portréit látva pedagógusösztönöm azt súgta, hogy festőjük 
biztosan régóta kiváló mesterektől tanulja a szakma csínját-bínját. 

„Nyitott va-
gyok az em-
berek felé, 
szeretem, 
tisztelem 

őket, talán 
ezért jelent 

élményt szá-
momra egy-
egy arc fel-

fedezése, 
redőinek, 
tekinteté-

nek megörö-
kítése.”

Kitől tanulta a portré-
festészet ilyen magas 
szintű művelését?

 – Festészettel már felnőtt-
ként találkoztam, úgy 12-13 
éve, nagyon érdekes módon. 
Egy külföldi tévécsatornán 
fedeztem fel egy festőisko-
la sorozatot, amit lelkesen 
néztem, és arra ösztönzött, 
hogy magam is kipróbáljam 
az ott látottakat. Addig in-
kább csak rajzolgattam, és 
minden fajta kézimunkával 
kapcsolatos tevékenységet 
folytattam. Amikor feste-
ni kezdtem, a simontornyai 
könyvtárból nagy örömöm-
re megkaptam öt darab kise-
lejtezett orosz könyvet, me-
lyeket a mai napig szívesen 
lapozgatok. Tanulmányokat 
nem végeztem, lépésről-lépés-
re jöttem rá minden techni-
kai megoldásra. Mivel au-
todidakta módon képeztem 
magam, így mesteremnek 
sem említhetek senkit, va-
gyis inkább mindenkit, akik 
egy-egy művészeti könyv-
ben szerepelnek. Ugyanis 
e kiadványokat böngészve, 
tanulmányozva gyűjtöttem 
az információkat, melyekből 
megtanultam, hogyan is kell 
egy festményt felépíteni.

– Mégis, ki gyakorolta mű-
vészetére a legnagyobb ha-
tást?
 – Rembrandt művésze-
te, abból is a portrék gya-
koroltak rám nagy hatást. 
Tetszett a színvilága, a sö-
tét háttérből kivillanó ar-
cok. Mai napig is gyakran 

nézegetem, forgatom azokat 
a művészeti kiadványokat, 
melyekben e kor festői szere-
pelnek, de szeretem még az 
1800-as évek orosz festőit is. 
A magyar festők közül volt 
szerencsém találkozni egy 
alkalommal Mácsai István-
nal, aki meghívott műter-
mébe, és pár festményemet 
véleményezte. Szívesen vet-
tem tanácsait, mert a port-
rék egyik nagy mesterének 
tartom.

– Miért a portrékat válasz-
totta művészete fő irányá-
nak?
 – Ezt magam sem tudom 
megmagyarázni, hiszen az 
arcok ábrázolásának szere-

tete belülről fakad. Ha visz-
szaemlékszem általános is-
kolás éveimre, már akkor is 
szerettem ismerőseim, osz-
tálytársaim és a hírességek 
képmását megrajzolni. Nyi-
tott vagyok az emberek felé, 
szeretem, tisztelem őket, ta-
lán ezért jelent élményt szá-
momra egy-egy arc felfede-
zése, redőinek, tekintetének 
megörökítése. A portrék egy-
ben emberi sorsokat is ábrá-
zolnak, így alkotás közben 
mindig törekszem a szemek 
tökéletességére, hogy vele az 
ember lelkét is vissza tudjam 
adni.

– Mit tükröz portréinak 
sötét színvilága, illetve az, 
hogy főleg idős emberek sze-
repelnek képein?
 – Említettem már Remb-
randt rám gyakorolt hatását. 
Nekem egy portré akkor tet-
szik igazán, ha sötét a hát-
tér, így jobban kiemelődik 
a téma, az arc sokszínűsé-
ge. Az idős emberek megtört 
ráncai adják meg a karak-
tert, amit szívesen ábrázo-
lok. De hozzáteszem, hogy 
számos gyermekportrét is 
készítek, ami épp a beleka-
paszkodó redőktől mentes, 
ezáltal nagy kihívás jelent 
számomra.
 

– Hogyan választja ki mo-
delljeit?
 – Első sorban az arc ka-
raktere, az ember tekintete 
fog meg. Tulajdonképpen a 
magam kedvtelésének felelek 
meg ezzel, ugyanis a mai di-
vat szerint a modern lakás-
ba nem épp ezeket a fajta 
képeket vásárolják. Sajnos 
a megélhetésem miatt kevés 
időt fordíthatok a hobbimra, 
nem festek napi szinten. Még 
olyan is előfordul, hogy hó-
napok is eltelnek, mire újból 
ecsetet fogok. A mai gazda-
sági válságban egyre nehe-
zebb képet eladni, már an-
nak is örülni kell, ha egy-egy 
megrendeléssel a ráfordított 
költségeket visszakapja az 
ember. De természetesen ha 
kiállítani hívnak, vagy meg-
rendelést kapok, az ösztön-
zőleg hat rám.

– Egyik országos pályázaton 
elért sikere is Rembrandt 
nevéhez fűződik.
 – Igen, a Mit festene 
Rembrandt 2010-ben című 
pályázaton harmadik helye-
zést értem el az Öreg című 
pasztell képemmel. Egy in-
ternetes művészeti portál, a 
Tollinga pályázatán a rajz-
művészet kategóriában pe-
dig első helyezést értem el a 
Gyász című pasztell alkotá-
sommal. Ezek olyan megmé-
rettetések voltak, ahol arra 
voltam kíváncsi, hogy a zsű-
ri miképp értékeli az álta-
lam készített műveket. Nagy 
eredménynek vettem azt is, 
hogy a Fehérvár szalon kiál-
lításán amatőrként profi mű-
vészek között szerepelhettem 
a Lantos című festményem-
mel.
 
– Mit mondana el a most 
látható kiállításáról, mely-
nek a monori Vigadó galé-
riája ad otthont?
 – A monori kiállításon ti-
zennégy festményem látha-
tó, mely válogatás a nemrég 
készült portréim és aktjaim 
közül. Koday László monori 
festőművész meghívására ér-
keztem, mivel mindketten 
tagjai vagyunk az Orszá-
gos Képző és Iparművészeti 
Társaságnak. Megtisztelte-
tés volt számomra, hogy az 
OKIT sok tagja közül rám 
esett a választása. Nagy tisz-
telője vagyok munkásságá-
nak, és örültem, hogy vállal-
ta a tárlatom megnyitását.

Nagy Renáta
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Hirdetés

erő és tudás
Ady lett a legsportosabb
A Sport és Egyesületi Bizottság a tanév kezdetén hirdeti meg 
a versenysorozatot, majd a tanulók ősztől tavaszig összesen hat sportágban 
mérik össze erejüket, tudásukat a testnevelő tanárok vezetésével.

A cél, hogy tömegeket 
mozgasson meg, telje-
sül, hiszen ha például 

csak a futóversenyt nézzük, 
több száz iskolás vesz rajta 
részt rendszeresen.
 Ebben a tanévben is a 
streetball mérkőzésekkel kez-
dődött a sorozat, és a hagyo-
mányokhoz híven, a futás volt 
a befejező versenyszám. Az 
egyéni és csapatverseny ered-
ményeinek összegzése után 
dőlt el, hogy melyik iskola 
tudhatja magáénak ebben az 
évben a Monor Város Leg-
sportosabb Iskolája megtisz-
telő címet.
 Versenyeredmények:
 Streetball: 1. Kossuth La-
jos Általános Iskola (további-
akban: Kossuth), 2. Ady Úti 
Általános Iskola (továbbiak-
ban: Ady), 3. Nemzetőr Ál-
talános Iskola (továbbiakban: 
Nemzetőr), 4. József Attila 
Gimnázium és Közgazdasá-
gi Szakközépiskola (további-
akban: JAG).
 Váltóverseny: 1. Ady, 2. 
Kossuth, 3. Jászai Mari Ál-
talános Iskola (továbbiakban: 
Jászai), 3. Nemzetőr, 4. JAG.
Úszás: 1. Ady, 2. Jászai, 3. 
Nemzetőr, 4. Kossuth, JAG. 
Labdarúgás: 1. Kossuth, Nem-
zetőr, 2. Ady, 3. Jászai, JAG.
Futás: 1. Ady, 2. Kossuth, 3. 
Jászai, 4. Nemzetőr. 
 A Strázsahegyi futóverseny 
kisebb-nagyobb döccenőkkel 
indult, mert bár a futás nap-
ján kedvező volt az időjárás, az 
előző napokban leesett nagy-
mennyiségű eső fellazította a 

talajt. Mindenki arra számí-
tott, hogy több elcsúszásos 
baleset lesz, de a gyerekek na-
gyon ügyesek voltak. 
 Több száz diáktól volt han-
gos a Strázsahegy. Négy kor-
csoportban, külön a fiúknak 
és külön a lányoknak rendez-
ték a versenyt. Korcsopor-
tonként és nemenként több 
mint ötven induló volt. Kö-
szönhetően a szervezőknek 

és a gyerekek fegyelmezett-
ségének, gördülékenyen sike-
rült lebonyolítani ezt a záró 
versenyszámot is.
 Egyéni eredmények:
 II. korcsoport: Fiúk: 1. Fá-
bián Dániel (Ady), 2. Bokros 
Szilárd (Jászai), 3. Pásztor 
Martin (Jászai). Lányok: 1. 
Bokros Blanka (Nemzetőr), 
2. Darázsi Szabina (Ady), 3. 
Makara Viktória (Kossuth).
 III. korcsoport: Fiúk: 1. 
Kókai Márk (Ady), 2. Fehér 
Mátyás (JAG), 3. Kovács Dá-
niel (Jászai). Lányok: 1. Bódi 
Barbara (Kossuth), 2. Ágos-
ton Éva (JAG), 3. Lendér 
Lilla (Nemzetőr).
 IV. korcsoport: Fiúk: 1. 
Czövek Roland (Kossuth), 2. 

Pónyi Péter (Ady), 3. Ka-
pás Gábor (JAG). Lányok: 
1.Bacskai Csilla (Ady), 2. 
Füri Mónika (Ady), 3. Sza-
bó Klaudia (Nemzetőr).
 V. korcsoport: Fiúk: 1. Lázár 
Zoltán (JAG). 2. Galamobos 
Erik (Szterényi József Szak-
középiskola és Szakiskola – 
továbbiakban: Szterényi), 3. 
Kovács Krisztián (JAG). Lá-
nyok: 1. Joseffi Dóra (JAG), 2. 
Bánkúti Dóra (Szterényi), 3. 
Murvai Mercedesz (JAG).
 Az összesített végeredmény 
szerint, a Monor Város Leg-
sportosabb Iskolája címet, és 
ezzel a vándorserleget, az Ady 
Úti Általános Iskola nyerte. 
Második helyezést ért el a 
Kossuth Lajos Általános Is-
kola, harmadik lett a Nem-
zetőr Általános Iskola, ne-
gyedik pedig a Jászai Mari 
Általános Iskola. A két kö-
zépiskolát, mivel nem minden 
versenyszámban vettek részt, 
külön értékelték, és az össze-
sítésben egyforma eredményt 
értek el.
 Juhász László képviselő, a 
Sport és Egyesületi Bizottság 
elnöke, az eredményhirdetés 
és díjkiosztás alkalmával kü-
lön köszönetet mondott a di-
ákoknak az aktív részvéte-
lért, a felkészítő tanároknak 
a lelkiismeretes munkájukért, 
a szervezőknek és képviselő-
társainak, akik tevékenyen 
részt vettek a versenyek le-
bonyolításában.
 Gratulálunk a szép ered-
ményekhez!

Összeállította: Nagy Lajosné

Natura bolt
Ahol az egészség  

polcairól válogathat!

Monor, Piac tér 
Tel.: 06-20-424-3071

   Gránátalma juice 100% 500 ml 2980,-
   Papaya konc. 500 ml 3470,-
   Jégzselé 250 gr 1100,-
   Fuss balzsam 250 ml 1200,-
   Lóbalzsam 500 ml 1200,-
  Rozmaring krém dupla cs. 900,-
  Vadgesztenye krém dupla cs. 1000,-
  Stevia csepp 50 ml 2500,-
  Pollengrape kapszula 1500,-
  Lúgos víz (5 l) már  850 Ft-tól

20 000 Ft feletti vásárlás esetén az árut  
kérésre kiszállítjuk Monor vonzáskörzetében.

Nyári akciók

Gyömrő adott otthont május 21-én a ta-
nulásban akadályozott gyermekek futó-
versenyének. A Teleki kastély parkjában 
üzemelő iskola és diákotthon ismét egy  
színvonalas sportnapot szervezett. Érd, 
Szentmártonkáta, Gödöllő, Gyömrő és 
Monor speciális iskolái küldték el diákja-
ikat a megmérettetésre. 
      A monori Nemzetőr Általános Iskola 
Speciális Tagozatáról nyolc diákot küld-
tünk: Oláh Erika, Kolompár Márió, Ko-
lompár Lajos, Kállai Richárd, Plesóczki 
Nándor, Kolompár Viktor, Bagi Balázs 
és Seres Gábor tanulókat. 
      A monori diákokra életkoruknak 
megfelelő futótáv várt. Márió a 600 mé-
teren második helyezést ért el. Erika első 
alkalommal versenyzett, és 600 méteren 
nyolcadik helyen teljesített. 800 méteres 
futásban négy tanulónk állt a rajtvonal-
hoz. Nándi jól rajtolt, majd magabiztosan 
nyerte az idei futamot is, boldogan vehet-
te át aranyérmét és oklevelét. Viktor szin-
tén sikeresen rajtolt, majd  harmadikként, 
bronzérmesként ért  a célba, Lajos nyol-
cadik, Ricsi hetedik helyen érkezett. Az 
1200 méteres távon Gábor és Balázs he-
tedik és nyolcadikként ért be.
 Minden diák a tőle telhető maximális 
teljesítményt nyújtotta a versenyen, és ezt 
köszönjük nekik. Köszönjük továbbá kol-
légánknak, Szilágyi Máténak a felkészí-
tést, aki javaslataival, tanácsaival igyeke-
zett jobb teljesítményre ösztönözni őket.
      A szervező iskola dolgozóinak külön 
köszönjük, hogy gyermekeinknek lehető-
séget nyújtottak a sportszerű verseny-
zésre, barátkozásra, saját teljesítményük 
megismerésére.
 Szintént gratulálunk Kolompár Viktor-
nak és Roznoviczki Tamás hetedik osz-
tályos tanulóknak, akik Abonyban a Fo-
gyatékosok Pest Megyei Sportszövetsége 
által szervezett asztalitenisz bajnokságon 
szép eredményeket értek el. Viktor a 11. 
helyen, míg Tomi két győzelem és két ve-
reség után a 8. helyen végzett.

A Nemzetőr Általános Iskola pedagógusai

speciális

Mezei futóverseny 

 

AUTÓS-MOTOROS ISKOLA Kft.
TANFOLYAM INDUL:

JÚLIUS 7-ÉN ÉS 12-ÉN 17 ÓRAKOR
számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára

részlet�zetési lehetőség
díjmentes elsősegélynyújtó tanfolyam

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

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

Bronzérmes lányok 
Női bajnoki mérkőzés, 18. (záró) forduló: 
Híd-Unió Budapest–Monor SE 1-5.  
 – Majd kétéves munka eredménye kere-
kedett ki a bajnokság folyamán – mondta a 
mérkőzés után Nagy László edző. – Tartot-
tam az utolsó meccstől, persze nem az ered-
mény miatt, hanem a lányok testi épségét fél-
tettem. Aggodalmam alaptalannak bizonyult, 
ellenfelünk sportszerűen vette tudomásul azt, 
hogy a Monor a jobb csapat. Az 5-1 magáért 
beszél. Olyan dolgokat csináltak a lányok a 
pályán, hogy tátva maradt a szám. Nagyon 
büszke voltam rájuk. Gratulálok minden já-
tékosomnak az egész év folyamán mutatott 
alázatért és játékért. Szép volt lányok! 

Labdarúgás, NBIII. 26. 
(záró) forduló: Monor 
SE- Százhalombatta 

3-1 (1-1). Monor, 400 néző. 
Monor SE: Tóth- Herbály, 
Kinder, Gálhidi, Juhász- 
Erős, Morauszki, Csikós 
(Cselőtei 87.), Gaggia (Mé-
száros 46.)–Csőke (Payeta 
70.), Bán. Edző: Erős 
Károly, Herbály Gábor.  
Százhalombatta: Nagy E.- 
Nagy G., Gyurkovics, Szép, 
Sárdi (Károlyi 70.)–Henrik 
(Akli 89.), Gyurácz, Ribényi 
(Ihos 46.), Hegedűs- Bakó, 
Móra. Edző: Varga László. 
Gól: Bán 11. (1-0), Hegedűs 
51. (1-1), Csikós 86. (2-1), 
Cselőtei a 90.- percben (3-1). 
Kiállítva: Szép a 84.  perc-
ben. Szöglet: 7:4 (1:2)
 Mivel a félidőben több 
utánpótlás és felnőtt női csa-
patunknak is átadták az ér-
meket, így sok néző és remek 
hangulat mellett feszülhetett 
egymásnak a két Pest megyei 
csapat a záró fordulónak. A 
tikkasztó hőség ellenére remek 
iramban kezdett mindkét gár-
da. A 10. percben Csőke feje-
se a kapufán csattant, majd a 
szöglet után Kindert buktat-
ták, így jöhetett a jogos 11-
es. A labda mögé Bán Zsolt 
állt, aki hidegvérrel bombá-
zott a hálóba (1-0). 
 A gól megfogta a vendége-

Pest Megyei Csapatbajnokság II. forduló
Eredményeink: Bokros Blanka: 100m 
mell és 200m hát 1. hely. Kovács Esz-
ter 100m mell 7. hely, 200m hát 6. hely. 
Varga Bernadett 100m pille 7. hely, 133m 
vegyes 9. hely. Verebélyi Sára 100m pil-
le és 133m vegyes 5. hely. Bacskai Csil-
la 100m pille 2. hely, 100m mell és 100m 
gyors 4. hely. Fenyvesi Roland 100m 
gyors 3. hely. Ponyi Patrik 100m mell 
2. hely. Kovács Patrik 100m gyors 5. 
hely, 100m mell 7. hely. Bacskai Attila 
200m gyors és 133m vegyes 1. hely. Leé 
Ádám T. 100m hát és 100m gyors 2. hely 
, 100m pille 1 hely. Ponyi Péter 100m 
gyors 5. hely. Séllei Gergő 200m mell 3. 
hely. 4x66m lány vegyes váltó 4. helye-
zést ért  el. (Bokros Blanka, Verebélyi 
Sára, Varga Bernadett, Kovács Eszter).                                                                                                                                      
4x66m fiú vegyes váltó 3. helyezet lett. 
(Kovács Patrik, Ponyi Patrik, Bacskai 
Attila, Fenyvesi Roland).

IV. Szarvas Meghívásos Úszóverseny
Eredményeink: Bokros Blanka 100m 
gyors, hát és mell 1. hely. Botka Ani-
ta 100m gyors 2. hely, 100m hát 1. hely, 
100m mell 4. hely. Botka Dóra 100m 
gyors 3. hely, 100m mell 2. hely, 100m hát 
4. hely. Varga Bernadett 100m gyors 9. 
hely , 100m mell és hát 8. hely. Verebélyi 
Sára 100m gyors 2. hely, 100m mell 1. 
hely és 100m hát 3. hely. Bacskai Csil-
la 100m gyors 5. hely, 100m mell és hát 
6. hely. Ponyi Patrik 50m mell 1. hely. 
Fenyvesi Roland 50m gyors 2. hely. Ko-
vács Patrik 100m gyors 2. hely, 100m 
mell 5. hely, 100m hát 3. hely. Bacskai 
Attila 100m gyors 3 hely, 100m mell 5 
hely, 100m hát 1. hely. Bokros Belián 
100m gyors és mell 2. hely, 100m hát 1. 
hely. Leé Ádám T. 100m gyors 3. hely, 
100m mell 2. hely, 100m hát 1. hely. 4X50 
mell mix váltó 2. hely (Botka Anita, 
Botka Dóra Ponyi Patrik, Bacskai At-
tila). 4X50m lány vegyes váltó 1. hely 
(Botka Anita, Verebélyi Sára, Bokros 
Blanka, Botka Dóra). 4X50m fiú mellvál-
tó 2. hely (Séllei Gergő, Bokros Belián, 
Leé Ádám T., Ponyi Péter).

NBIII góllövőlista monori helyezettjei
3. Csikós Ferenc, Monor SE (13); 25. Mé-
száros Tamás, Monor SE (4); 25. Bán 
Zsolt, Monor SE (4); 43. Boros Gábor, 
Monor SE (3); 43. Payeta Petro, Monor 
SE (4); 100. Balázs Tibor, Monor SE 
(1); 100. Erős Károly, Monor SE (1); 100. 
Gálhidi Gergő, Monor SE (1); 100. Bok-
ros Sándor, Monor SE (1); 100. Cselőtei 
Erik, Monor SE (1); 100. Farkas Nor-
bert, Monor SE (1).

Parafa Kupa
Úszáseredmények: Ponyi Patrik 50m 
mell 1. hely. Bacskai Attila 100m pille 
3. hely, 100m hát 5. hely, Bacskai Csil-
la 100m pille és 100m hát 7. hely, 100m 
mell 8. hely

ket, Csőke a 12. percben kis 
híján kettőre növelte az előnyt, 
de Nagy Endre parádésan vé-
dett. Teljesen beszorult a ven-
dégegylet, így nagy mezőny-
fölényben játszott Monor. A 
29. percben mégis majdnem 
egyenlített a Batta, de Tóth 
remekül védett és a róla fel-
pattanó labda kétszer is a fel-
ső kapufán pattanva hagyta 
el a játékteret. A 45. percben 
ismét egy gyors monori akció 
indulhatott volna, az egyedül 
kilépő Bán Zsoltot azonban 
elgázolta Móra, aki csak sár-
ga lapot kapott.
 A szünetben serdülő és 
U11-es csapatunk mellett lá-
nyaink kapták meg a kupát 
és az érmeket, így már karne-
váli hangulattal indult a foly-
tatás, amelyre egy alaposan 
felpörgetett Batta érkezett. 
A 47. percben 11-eshez jutot-
tak, de Móra a kapufára vág-
ta. Az 51. percben pedig az 
NBIII-ban bemutatkozó ki-
tűnő fiatal kapusunk hálója 
rezdült. Gyurácz futott el a 
szélen, a középen érkező He-
gedűsnek pedig nem okozott 
gondot a hálóba passzolni a 
labdát (1-1).
 A gól után egy újabb ven-
déghelyzet alakult ki, azonban 
az 54. percben Tóth félelmetes 
bravúrral hárította Hegedűs 
próbálkozását. Innen átvette 

laBdarúgás
Háromszor csapott le a Monor

a játék irányítását csapatunk. 
Sorban jöttek a monori helye-
zettek, majd a 73. percben az 
újabb gól, azonban Mészáros 
pazar találatát érvénytelení-
tette a bíró, aki előnyszabály 
helyett visszafújta a szabály-
talanságot és szabadrúgást 
adott a Monornak…
 Egyre paprikásabb lett a 
hangulat, teljesen felborult 
a pálya, a vendégek foggal-
körömmel őrizték kapujukat. 
Bán Zsolt tört be ismét a bün-
tető területre, ezúttal is buk-
tatták, jött az újabb büntető, 
valamint a piros lap. A lab-
da mögé Csikós állt, és nem 
kegyelmezett. A 85. percben 
újabb gólt ért el a Monor, amit 
ezúttal les címén érvénytelení-
tett a bíró. Azonban játékosa-
ink nem álltak le, a 90. perc-
ben a csereként beállt Cselőtei 
Erik parádés góljával, megér-
demelten nyerték meg a mér-
kőzést.
 Összességében egy re-
mek hangulatú derbin, csa-
patunk a szezon egyik leg-
jobb játékával búcsúzott a 
2009/2010-es szezontól. A ta-
lálkozó után jó volt hallani a 
több percen át zúgó vastap-
sot. Így az utolsó fordulóban 
három helyet előre lépve, vé-
gül a 8. pozícióban zárt csapa-
tunk. Gratulálunk ezért a re-
mek tavaszért! Szép volt fiúk! 

A sportrovatot összeállította:
Szalai Zsolt és Ecsedi Dávid

Kupabajnokok lettek
A Monor SE kosaras lányai bajnoki mérkő-
zéseket befejezve sem pihengettek sokáig, 
hisz még hátra voltak a Pest Megyei Kupa 
mérkőzései. Itt sem akadtak olyan ellenfélre, 
akik akár csak egy mérkőzés erejéig legyőz-
ték volna őket, hisz egyenesen, diadalt dia-
dalra halmozva meneteltek az alsóházi mér-
kőzésektől az elődöntőn keresztül egészen a 
döntőig, ahol a tavaly még NBI/B-s  Gyön-
gyöst kapták ellenfélnek. A két mérkőzésen 
át tartó csatából mindkettőt megnyerték. Az 
elsőt 77-65-re, míg a visszavágót 63-53-ra. 
A monori kosaras lányok igazán megérdem-
lik a dicséretet, hisz vereség nélkül mindent 
vittek idén, amit csak lehetett. 
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A Strázsahegy legszebb részén, téglából 
épült, tetőteres, lakható, jó állapotú pince, 
örök panorámával eladó. 
Irányár: 3,2 millió forint.
Tel.: 06-30/9455-509

Kispesten 60 m2-es családi házrész alacsony 
rezsivel, saját mérőórákkal, gázkonvektoros 
fűtéssel, gépkocsi beállási lehetőséggel, jó 
közlekedéssel hosszú távra 
60 E Ft + rezsiért kiadó. 
Tel.: 06-30/467-7216

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Csöndesné Gizike

június 7-én 85 éves korában hirtelen itthagyott 
minket. Emlékét szívünkben őrizzük.

A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
szeretett édesanyánk, nagymamánk, 

özv. Magócsi Lászlóné 
temetésén részt vettek, fájdalmunkban osz-

toztak, sírjára virágot helyeztek.
A gyászoló család

Apróhirdetés

Ajánló

Köszönetnyilvánítás

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

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

FIGYELEM, 
FIGYELEM!
Szakképzéseket indít  

a Mihály Dénes Szakképző Iskola  
a monori Kossuth Lajos Általános Iskolában!

Érdeklődni: 
Hajdú Ákosnál a 06-70/933-6312-es  

vagy 06-29/331-234-es, 
illetve Szojár Gábornénál (Magdinál) 

a 06-70/605-2700-as telefonszámon lehet.

Szükséges feltételek:
 

10. (az 1998/99 előtt végzetteknek  8 általános)  
évfolyam elvégzése.

 
érettségi vizsga.

Költségek:
 25 000 Ft beiratkozási díj

Beiratkozás:
2010. augusztus 25. 9:00-18:00-ig

Cím: 2200 Monor, Kossuth L. u. 98.

Informatikai 
rend szer gazda 

(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

Teljes körű szemüveg kiszolgálás
Egészségpénztári és bankkártyás �zetés

 

Akció!

Nézzen be, érdemes!  Tul.: Törökné Kövesdi Zita

                             Most az UV szűrős fényre 
sötétedő lencsék    30% engedménnyel kaphatók!

Nyugdíjas és �atalkorú vásárlóknak   
a szemüvegkeretek árából                           20% engedményt adunk!

IRISZ OPTIKA  Monor, Egészségház 1. em. 105.  Ny: H–P: 815–1700

SZEM ÍRISZ OPTIKA  Monor, Móricz Zs. u. 4.  Tel.: 06-30/9619-706 
(a vasútállomás utcájának sorompó felőli végén)  Ny: H–P: 900–1700, Sz: 900–1200

Üzletek:

Hirdetésfelvétel - a szerkesztőség elérhetőségei: 
Tel.: 06-30-467-7216, Fax: 06-29-410-767
E-mail: szekerka.janos@monornet.hu 

Cím: Monor, Kossuth L. u. 65–67. ( Vigadó I. em.)
Hirdetések leadása minden hónap 20-ig.
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa

Monor kártya elfogadóhely!

Monor kártya elfogadóhely!



Fogorvosi központunk az Airport Hotel Budapest ****  
szállodában működik, ahol kellemes környezetben az egyszerű 

fogászati kezelésektől a legbonyolultabb szájsebészeti 
beavatkozásig minden felmerülő problémájára megoldást kínálunk. 

Fő pro�lunk a fogászati implantátumok beültetése, 
amihez az Európában harmadik legnagyobb múltra visszatekintő 

Denti® Implantációs rendszert használjuk.

Nyári AKCIÓ!  Fogfehérítés -15 %
Kérjen időpontot az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Cím: 2220 Vecsés, Lőrinci út 130/a.
Tel: 06/29-55-7255  Fax: 06/29-55-7256  Mobil: 06/30-601-9022

E-mail: info@dentident.hu  Skype: dentiimplantclinic
Web: www.dentident.hu

Nyerje vissza egészséges 
     mosolyát Ön is!

Látogasson el fogászati centrumunkba, megéri!

Mert a mosoly mindenkié...

Akciónk keretében 
minden kedves vásárlónk 
annyi kedvezményt kap a 
dísznövények árából, 
ahány fok a hőmérséklet!

Itt a nyár! 

Oázisunk
 csak 

 önre vár!
Hűsítő árak 
kertészetünkben!

Július 2., 3. és 4-én

Minimum kedvezmény 24%
Várunk minden kertbarátot!

Oázis Monor 4-es főút 32 km.
Nyitvatartás:
H-Szo.: 8-18-ig, Vas.: 8-16-ig

Tel.: 06-70/610-4112

25

20

35

30

Computeres szemvizsgálat,  
kontaktlencse illesztése és rendelése

Szemüveghez és kontaktlencséhez kapcsolódó tartozékok  
széles választékban, szemüvegkészítés, -javítás megvárható.

MONOR

KISS OPTIKA

Márkázott fényre sötétedő  
és napszemüveglencse                      

AKCIÓ! 

A 2050%os 
NAPSZEMÜVEG AKCIÓNKAT 
A NYÁRI IDŐSZAKRA IS 
MEGHOSSZABBÍTOTTUK!

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

A lencsék 100% -os UV 
védelemmel ellátottak! 

Újdonság!   Napszemüveglencse 
előtéttel ellátott szemüveg keretek.

Monor kártya elfogadóhely!


