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interjúEllEntmondásos évEk
Az Ó év vége, egy új év kezdete kiváló lehetőség az értékelésre, 
a tervek felvázolására. December utolsó napjaiban Pogácsás 
Tiborral, Monor város polgármesterével beszélgettünk.
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Monori Strázsa: Polgármester Úr! Szokvá-
nyos, de elkerülhetetlen a kérdés, milyen 
évet zár a város?
Pogácsás Tibor: olyat, mint általában az 
emberek. a költségek növekedése, a be-
vételek csökkenése, és a kötelezettségek 
szaporodása volt jellemző az évre. sajnos 
ma már a város működtetésének költségei 
az összes bevételt felemésztik. Így az épü-
letek, utak, járdák és egyéb tárgyi eszkö-
zök karbantartása, a fejlesztések nehezen 
végezhetők el.
•  Mire  fordítja  az  önkormányzat  a  leg-
több pénzt?
•  az alapfeladatokra, az intézményekre. 
a költségvetésünk döntő többsége bé-
rekre, és az energiára megy el. sajnos ez 
nem azt jelenti, hogy ma-
gasak a fizetések. azt jelen-
ti, hogy az állam az emberek 
munkabéréből levont, befi-
zetett adóból a kötelező fel-
adatokra - például az okta-
tásra-, a valós költségeknek 
csak a felét szánja. a töb-
bit az önkormányzatoknak 
kell, úgymond kigazdálkod-
ni. ez hosszú ideje tartó fo-
lyamat, minek következté-
ben már a helyi bevételek, a 
helyi adók is a működésre kellenek. Miköz-
ben romlanak a körülmények, egyre több 
feladat hárul az intézményekben, hivata-
lokban dolgozókra. a családok nehézsé-
gei, problémái pedig bekerülnek a bölcső-
débe, óvodákba, iskolákba is.
•  Valószínűleg  mindenki  ismeri  a  felso-
rolt  problémákat,  néhány  kivételes  hely-
zetű  település  kivételével mindenhol  iga-
zak az Ön által elmondottak. Mi mégis 
hozzászokhattunk, hogy évről évre válto-
zik a környezetünk, épül valami új. Így volt 
ez most is.
•  a központ megújítása régi adósságunk. 
több mint száz évvel ezelőtt alakult ki a fő-
utca jellege, a meghatározó épületek egy 
része. a városmag a múltunk egy darab-
ja, felújítása a funkciójának a megtalálá-
sa nem csak a külsőségek miatt fontos. ez 
igaz a Vigadóra és a Művelődési Házra is, 

melyek 90 százalékos uniós támogatással 
újultak meg. azt hiszem büszkék lehetünk 
mindkét épületre. Folytattuk a kerékpár-
utak építését, a befejezésükhöz szükséges 
a villanyoszlopok kiváltása, a megvilágítás 
kiépítése, ami tavasszal történik meg.
•  Új  tervek  is  születtek,  több  fórumon  is 
hallhattunk róluk. Mit tartalmaznak ezek, 
mikor valósulhatnak meg?
•  az eu-s pályázatokon való részvétel alap-
ja a hosszú távú tervezés, hivatalos nevén 
az integrált városfejlesztési stratégia elké-
szítése. ez a terv illetve aktuális részletei 
hivatottak arra, hogy alátámasszák az pá-
lyázatok megalapozottságát és a fejleszté-
sek tervszerűségét. ennek nem az egyéb-
ként látványos rajzos melléklete a legfőbb 

értéke, sokkal inkább az ösz-
szegyűjtött és szakemberek 
által elemzett adathalmaz, 
amely a város lehetősége-
it vázolja fel. konkrét pá-
lyázati anyagok is születtek 
a kossuth iskola felújításá-
ra, a kistói úti kerékpárút 
megépítésére, valamint a 
szennyvíztisztító telep bő-
vítésére. Folyamatban van 
a Főtér és a petőfi utca egy 
szakaszának átépítéséhez 

szükséges engedélyek beszerzése. indulni 
fogunk a kisvárosok részére kiírt városköz-
pont rehabilitációs pályázaton is. Mind-
ezek megvalósulása nagyban függ a pá-
lyázatok sikerétől.
•  A  gondokkal,  nehézségekkel  kezdtük, 
most pedig a tervek sokaságánál tartunk. 
Nem ellentmondás ez?
•  igen, ellentmondás. ezzel kell küzde-
nünk az elkövetkező időszakban. a mű-
ködképesség fenntarthatósága érdekében 
szigorú takarékosság szükséges, ugyanak-
kor a pályázatokon részt kell vennünk, és 
fejlesztenünk kell, állnunk a versenyt a ha-
sonló nagyságú városokkal. Vannak reális 
céljaink, ki kell aknáznunk lehetőségein-
ket. jó szándékkal, összefogással leküzd-
hetők a nehézségek, elérhetőek a céljaink. 
ennek reményében kívánok mindenkinek 
boldog új esztendőt! 

"A működképesség 
fenntarthatósága 
érdekében szigorú 
takarékosság szük-

séges, ugyanak-
kor a pályázatokon 
részt kell vennünk, 

és fejlesztenünk kell."



testület2007. utolsó ülésE
December 13-án, Luca napján, 14 órakor gyülekeztek a képviselő-
testület tagjai az év utolsó ülésére. Összesen 31 napirendi pont 
várt határozatra, melyek között több díjmegállapítás is szerepelt. 
Szokás szerint a lényegesebb döntéseket ismertetjük.
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az interpellációk során Sinkovicz László kép-
viselő tájékoztatta a testületet, hogy a szo-
ciális és egészségügyi Bizottság legutóbbi 
ülésén a szociális keretből megmaradt kere-
tet felosztotta, így a négy egyháznak, vala-
mint a nagycsaládosok Monori egyesületé-
nek, a Cigány kisebbségi Önkormányzatnak 
tudtak adni pénzt. kifogásolta, hogy a strá-
zsa újságban megjelent naptár illusztráci-
óknál a fényképsorozatból a katolikus kis-
templom kimaradt.
 Varga Jenő képviselő tájékoztatta a kép-
viselőket, hogy december 4-én szőnyi sán-
dor képviselőtársuk megyei kitüntetést ve-
hetett át.

változó víz- és csatornadíjak

Összesen öt rendeletmódosítást fogadott 
el a képviselő-testület. közöttük hatályon 
kívül helyezték az önkormányzat jutalom-
táboráról szóló rendeletet, mivel már az el-
múlt hónapban döntöttek, hogy nem tölti 
be célját, ezért 2008-tól nem lesz táboroz-
tatás.
 Módosították a 2007. évi költségvetésről 
szóló rendeletet, ami csupán technikai jelle-
gű volt, mivel a már elfogadott határozatok 
kerültek beépítésre.
 a kÖVáL zrt. az általa végzett szolgálta-
tásokról számolt be, és egyben javaslatot 
tett az új szolgáltatási díjakra is. elsőként a 
vízszolgáltatási tevékenységet fogadták el. 
a beszámoló tartalmazta, hogy a 2007. évi 
vízfogyasztás 9,14 százalékkal haladta meg 
a tervezettet. ennek egyik oka a szokatla-
nul meleg időjárás, a másik pedig a 152 db 
új vízbekötés. jövőre több mint 29 millió fo-
rint értékben terveznek fejlesztést a vízszol-
gáltatás zavartalan biztosítása érdekében.
 a 2008-ban a vezetékes ivóvíz m3-ének 
díja: 178 Ft/m3. az alapdíj 13 mm átmérő 
esetén: 300 Ft/hó, 20-25 mm-ig: 650 Ft/hó, 
25 mm felett: 910 Ft/hó. a közkúthasznála-
ti díj: 216 Ft/m3, vízmérővel nem rendelkező 
lakásoknál: 216 Ft/m3.
 a csatorna-szolgáltatásról szóló beszá-
moló szerint a szennyvíztisztító-telep leter-
heltsége meghaladta már a 95 százalékot. a 
szolgáltató igyekezett a bejelentett hibákat 
a lehető leggyorsabban kijavítani. tovább 
sikerült csökkenteni a bűzhatással járó kel-
lemetlenségeket is. itt több mint 19 millió 
forint összegben terveznek fejlesztéseket a 
következő évben. a csatorna-használati dí-
jak a következők lesznek a 2008-ban: a köz-
csatorna használati díja 279 Ft/m3, nyomott 
rendszer esetén a kedvezmény mértéke: 10 
Ft/m3. sem a víz, sem pedig a csatornahasz-
nálati díjak nem tartalmazzák az áFá-t.

Bizonytalan a szemét sorsa

a lakossági hulladékgyűjtési tevékenység-
ről szóló beszámolót is elfogadta a képvise-
lő-testület. a 2008. évi díjmegállapítás már 
egy kicsit körülményesebb volt, hiszen a ter-
vekkel ellentétben, 2008. január 1-től nem 
fog üzemelni a ceglédi új hulladéklerakó, vi-
szont a monori szeméttelep engedélye de-
cember 31-én lejár. az üzemeltető megkér-
te a monori lerakóhely üzemeltetésének 
meghosszabbítását március végéig, de ez-
zel egy időben a ceglédi régi lerakóhelytől 
is kért befogadó nyilatkozatot, a szolgálta-
tás folyamatos teljesítése érdekében. a bi-
zonytalanságok miatt, a rendelet díjtételeit 
nem módosította a képviselő-testület, erre 
a januári ülésen kerül majd sor. 

módosították a piaci helydíjakat

a piacüzemeltetését is a kÖVáL zrt. vég-
zi 2001. december 15. óta. a Monor városi 
piac területére bevezetésre került a HaCCp 
rendszer 2005. január 15-től, amelynek al-
kalmazásával mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy a monori és környékbe-
li lakosokat biztonságos termékekkel, élel-
miszerekkel szolgálják ki a városi piacon. 
a szakhatóságok ellenőrzéseik során, hiá-
nyosságokat nem tapasztaltak.
 az üzemeltető javaslatára a követke-
ző díjakat fogadta el a képviselő-testület 
2008. évre: éves asztalbérlet 45 000 Ft/fm; 
havi asztalbérlet 4 600 Ft/fm; napijegy asz-
talon történő árusításhoz 370 Ft/fm; hely-
használati díj 525 Ft/fm; legkisebb hely-
használati díj (1 rekesz vagy kosár) 125 Ft; 
szemétszállítási átalány (üzletnagyság-
tól függetlenül) a mindenkori lakossá-
gi 120 literes gyűjtőedénynek megfelelő 
díj; takarítás, síkosság-mentesítés (az üzlet 
alapterülete alapján) 365 Ft/év/m2; terü-
lethasználati díj (üzlethelyiségekkel hatá-
ros terület) 160 Ft/m2/nap; WC használati 
díj 60 Ft. az árak áFa összegét nem tartal-
mazzák.

Ismét elindulhat a helyi járat

elfogadták a főépítész tájékoztatóját, a tele-
pülésrendezési eszközök hatályosulásáról – 
a hivatalos megfogalmazás szerint. a főépí-
tész tulajdonképpen arról számolt be, hogy 
a rendezési tervet és a helyi építési szabály-
zatot hogyan tartják be a városban az épít-
tetők.
 köztudott, hogy megszűnt a városban 
a helyi autóbusz-közlekedés, mivel a Vo-
LánBUsz zrt. nagyon magas önkormány-

Pályázati feltételek: 
– a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV tv. 92/B (l) bekezdés alapján a 
könyvvizsgálattal, a költségvetési be-
számoló felülvizsgálatával a Magyar 
könyvvizsgálói kamara által vezetett 
könyvvizsgálói névjegyzékben szereplő  

„költségvetési” minősítésű könyvvizsgá-
lói végzettség, 

– a költségvetésben eltöltött legalább 
három éves szakmai gyakorlat,

– számítástechnikai ismeretek
Összeférhetetlenség:

– a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV tv. 92/B (2) bekezdés alapján nem 
lehet könyvvizsgáló a helyi önkormány-
zat polgármestere, képviselő-testület-
ének tagja, költségvetési szervének dol-
gozója és ezek közeli hozzátartozója (ptk. 
685.§ b.) e minősége fennállása alatt, illet-
ve annak megszűnésétől számított 3 évig. 
a pályázatnak tartalmaznia kell: 

– tárgyévi tevékenységre vonatkozó fele-
lősségbiztosítási kötvénye másolatát,

– könyvvizsgálatra vonatkohó feladatter-
vének, munkaprogramjának ismertetését,

– szakmai referenciák megjelölését.
Elvégzendő alapfeladatok a helyi ön-
kormányzatokról szóló l990. évi LXV. tv. 
92/C §- a alapján az önkormányzat és 
részben önállóan gazdálkodó intézmé-
nyei vonatkozásában:  az önkormányzat 
befektetett eszközeinek, készletállomá-
nyának, pénzeszközeinek, követeléseinek 
és kötelezettségeinek, pénzmaradvá-
nyának vizsgálata. a költségvetési és zár-
számadási rendelettervezetek vizsgála-
ta abból a szempontból, hogy azok valós 
adatokat tartalmaznak-e, megfelelnek-e 
a jogszabályi előírásoknak, továbbá 
elemzi a pénzügyi helyzetet, különösen 
az adósságot keletkeztető kötelezettség-
vállalások tekintetében. 
a pályázathoz csatolandó: 
önéletrajz és egy hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítvány.
a pályázatok elbírálása során a kiíró az 
eredménytelenné nyilvánítás jogát fenn-
tartja. 
a pályázat benyújtásának határideje: 
a Belügyi közlönyben történő megjele-
néstől számított 15 nap. 
a pályázat elbírálásának határideje: 
a beérkezést követő soros képviselő-tes-
tületi ülés.
a pályázatot zárt borítékban az aláb-
bi címre kérjük benyújtani: Monor Vá-
ros polgármestere, pogácsás tibor, 2200 
Monor, kossuth L. u. 78-80.
a borítékra kérjük ráírni: „könyvvizs-
gálói pályázat” jeligét. a pályázattal kap-
csolatos bővebb felvilágosítás kérhető a 
(06‑29) 412‑215 számon. 

Pályázat a könyvvizsgálói 
feladatok ellátására
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Monor Városi Önkormányzat képvi-
selő-testülete soron következő nyil-
vános ülését 2008. január 17-én (csü-
törtök) 14 órakor tartja a Városházán. 
tervezett napirendi pontjai:
1. interpellációk.
2. javaslat az élelmezési nyersanyag-
normákról és térítési díjakról szóló 
rendelet megalkotására.
3. a helyi építészeti örökség védel-
méről szóló helyi rendelet elfoga-
dása.
4. javaslat a 2008. évi költségvetési 
rendelettervezet megvitatására 
(i. forduló).
5. Beszámoló a park- és közterület-
fenntartási tevékenységről.
6. a 2007. évi alapítványi pályázatok 
elszámolásának elfogadása.
7. Beszámoló a közművelődési és 
oktatási Bizottság, a sport és egye-
sületi Bizottság és a szociális és 
egészségügyi Bizottság rendelkezési 
alapjának 2007. évi felhasználásáról.
8. kiemelt célok megállapítása a pol-
gármesteri Hivatal köztisztviselőinek 
teljesítményértékeléséhez.
9. kiemelt célok megállapítása a 
Monor Város Hivatásos tűzoltó-pa-
rancsnoksága dolgozói teljesítmény-
értékeléséhez.
10. Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
11. polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és 
intézkedésekről, valamint a lejárt ha-
táridejű testületi határozatok végre-
hajtásáról.

naPirendi Pontok januárban

Monor Városi Önkormányzat képvi-
selő-testülete megalkotta és kihir-
deti az alábbi rendeleteit:
26/2007. számú: Monor Városi 
Önkormányzat jutalomtáborá-
nak létrehozásáról szóló 6/2003. 
számú rendelet hatályon kívül he-
lyezése.
27/2007. számú: az önkormányzat 
2007. évi költségvetési rendeletének 
szükséges módosítása.
28/2007. számú: a víz- és csator-
nahasználati díjakról szóló 30/2003. 
(Xii. 30.) sz. helyi rendelet módosí-
tása.
29/2007. számú: a köztisztaságról 
és a szervezett köztisztasági szolgál-
tatásról szóló 4/1996. (i. 18.) sz. helyi 
rendelet módosítása.
30/2007. számú: a vásárokról és pi-
acokról szóló 28/2001. (Xi. 29.) helyi 
rendelet módosítása.

Új rendeletek

a nyilvános ülések jegyzőkönyvei, vala-
mint a rendeletek teljes szövege a Városi 
könyvtárban az érdeklődők rendelke-
zésére áll. a képviselő-testület nyilvános 
üléséről a GeMini tV minden esetben 
felvételt készít, amelyet az ülést követő 
szombaton a pátria tV csatornáján fi-
gyelemmel kísérhetnek. a rendele -
tek egységes szerkezetbe foglalt szö-
vege már olvasható és letölthető a  
www.monor.hu honlapról, ahol egyéb 
felhívásokról is értesülhetnek.

további információk

zati támogatást kért a további üzemelteté-
sért, amit a város nem tudott vállalni. sokan 
sérelmezték, és sérelmezik a mai napig is 
ezt az intézkedést. a város vezetése már ak-
kor ígéretet tett, hogy keresni fogja a meg-
oldást a helyi járat ismételt beindítására. a 
polgármester előterjesztése alapján a kép-
viselő-testület elfogadta, hogy írjanak ki 
közbeszerzési pályázatot a helyi autóbusz-
járat beindítására. Meghatározták, hogy 
maximum évi 2 millió forint támogatást ad 
az önkormányzat a pályázat nyertesének, 
az üzemeltetés biztosítására.

Új tisztségviselők

az átszervezések miatt, amiről a múlt havi 
számunkban már írtunk, módosították a 
polgármesteri Hivatal, a Gondozási köz-
pont, valamint a Gazdasági ellátó szervezet 
(Gesz) alapító okiratát.
 Újraválasztották a segítő, támogató 
közalapítvány kuratóriumának tisztség-
viselőit, így a szociális és egészségügyi Bi-
zottság javaslatára a kuratórium elnöke 
nagyné Bódis zsuzsanna, elnökhelyette-
se pálné sarok sarolta, tagjai pedig Badics 
krisztina, Gados pálné, dr. Veres ildikó lett. 
több helyen módosították az alapító okira-
tot is, így annak teljes, egységes szerkezet-
be foglalt szövegét megjelentetjük a törvé-
nyi előírás alapján.
 két általános iskola, a kossuth Lajos és 
a nemzetőr igazgatójának is lejár az 5 évre 
szóló megbízatása 2008. július 31-én. ah-
hoz, hogy augusztus 1-jétől az újonnan 
megválasztott vezető munkába állhasson, 
már most pályázatot kell kiírni, az intéz-
ményvezetői álláshelyre. a képviselő-testü-
let a pályázati kiírás szövegét, a feltételeket 
elfogadta.

Felbontott megállapodás 
monorierdővel

Már több mint egy éve volt a helyi önkor-
mányzati választás, amikor is Monorierdő 
önálló település lett, önálló önkormányzat-
tal. a monorierdei zavartalan szociális ellátás 
érdekében akkor együttműködési megálla-
podást kötött a két önkormányzat, azonban 

a monorierdei önkormányzat azóta úgy ha-
tározott, hogy a házi segítségnyújtást, va-
lamint a védőnői és ifjúság-egészségügyi 
feladatot önállóan is eltudja látni, ezért a 
megállapodásokat 2007. december 31-ével 
közös megegyezéssel felbontják.

Bizottsági javaslatok

a képviselő-testület elfogadta 2008. i. félévi 
ülésezési és munkatervét.
 a továbbiakban lakás- és egyéb ingat-
lanügyekben döntöttek. a polgármeste-
ri jelentésben több, a bizottsági üléseken 
felmerült ügyeket tárgyaltak meg. Így töb-
bek között támogatta a képviselő-testü-
let a sport- és egyesületi Bizottság javasla-
tát, hogy a továbbiakban ne vegyen részt 
az oLLé programban. ez egy pályázatot ta-
kar, műfüves pálya megépítésére. időköz-
ben azonban kiderült, hogy kedvezőbben 
is lehet műfüves pályát építtetni, és nincse-
nek olyan megkötések, mint amit a pályáza-
ti együttműködés tartalmaz.
 a közművelődési és oktatásügyi, vala-
mint a pénzügyi Bizottság is javasolta, hogy 
járuljon hozzá a testület a Vigadó nonprofit 
kft. és a MáV szimfonikus zenekar közötti 

„közszolgálati megállapodás” aláírásához. 
Már több sikeres koncertet adott a MáV 
szimfonikus zenekar Monoron. Legutóbb 
az ady Úti általános iskola Forrás kórusá-
val közösen tartott rendezvényre már álló-
jegyet sem lehetett kapni. a megállapodás 
értelmében a jövőben kamarazenei kon-
certeket is adnak, sőt játékos zenetanítást is 
vállalnak.
 szintén a Vigadó nonprofit kft. kérelme 
volt a képviselő-testület felé az elvi hozzá-
járulás a kiállítások megrendezéséhez. La-
punkban is olvashattak már arról a prog-
ramról, hogy a strázsa bemutat egy-egy 
monori művészt, a GeMini tV riportot ké-
szít, a Vigadó pedig helyet ad a kiállítás 
megrendezéséhez. ehhez kérték a tulaj-
donos hozzájárulását. Havonta más-más 
monori művész alkotásaiban gyönyörköd-
hetnek az érdeklődők.

Önálló régió

a múlthavi számunkban olvashatták a pest 
Megyei Önkormányzat elnökének felhívá-
sát, pest megye önálló statisztikai régióvá 
válása érdekében. a képviselő-testület tá-
mogatta a javaslatot, hogy 2008-ban az or-
szágos népszavazás alkalmával, egyben he-
lyi népszavazásra is sor kerüljön ebben a 
kérdésben.
 a napirendek lezárása után pogácsás ti-
bor polgármester megköszönte a képvise-
lőknek és a hivatal dolgozóinak az egész 
éves munkát. 2007-ben összesen 19 alka-
lommal gyűltek össze a testület tagjai, ahol 
755 határozatot hoztak, és 30 rendeletet 
alkottak meg. Volt olyan hónap, amikor 2 
rendkívüli ülést is kellett tartani.

Összeállította: Nagy Lajosné
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2008. február 14., 14 óra

1. interpellációk.
2. a Monori sportegyesület beszámolója 
a 2007. évi önkormányzati támogatás fel-
használásáról. tájékoztató az egyesület 
2008. évi támogatási igényéről.
3. javaslat a 2008. évi költségvetési ren-
delet elfogadására (ii. forduló).
4. 2008. évi összesített közbeszerzési 
terv elfogadása.
5. pályázati kiírás a bizottságok keretei-
re.
6. pályázati kiírás a városban működő 
alapítványok számára.
7. Útépítés kérdései – földutak aszfalto-
zása, meglévő burkolt utak szőnyegezé-
se, kátyúzása.
8. járdaépítéssel kapcsolatos kérdések.
9. tájékoztató a 2007. évben benyújtott 
pályázatokról.
10. a közoktatási intézkedési terv felül-
vizsgálata, az iskolák, óvodák felvételi 
körzetére és a beiskolázás szabályaira vo-
natkozóan.
11. általános iskolai, óvodai beíratások 
időpontjának meghatározása.
12. Óvodák nyári szünetének a meghatá-
rozása.
13. a polgármesteri Hivatal pénzügyi iro-
dájának átszervezése.
14. Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
15. polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intézke-
désekről, valamint a lejárt határidejű tes-
tületi határozatok végrehajtásáról.
zárt ülés keretében:
javaslat a Monorért emlékplakett és ok-
levél kitüntetések adományozására.

2008. március 13., 14 óra

1. interpellációk.
2. javaslat az önkormányzat 2007. évi 
költségvetési rendeletének szükséges 
módosítására.
3. a temetőkről szóló helyi rendelet elő-
készítése.
4. a köztisztaságról szóló helyi rendelet 
felülvizsgálata.
5. Beszámoló a kossuth Lajos általános 
iskola elmúlt öt évben végzett munkájá-
ról.
6. Beszámoló a nemzetőr általános isko-
la elmúlt öt évben végzett munkájáról.
7. az önkormányzati intézmények 2008. 
évi tervszerű karbantartási munkáinak 
felmérése, előkészítése.
8. a monori közintézmények parkolási 
helyzetének felülvizsgálata.
9. Monor város területén fizetőparkolók 
kialakítása, parkolási rendelet megalko-
tása.

10. a parlagfűírtással kapcsolatos teen-
dők előkészítése.
11. Gyermekek napközbeni ellátása a 
nyári időszakban.
12. Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
13. polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intézke-
désekről, valamint a lejárt határidejű tes-
tületi határozatok végrehajtásáról.

2008. március 15., 9.30 óra

Ünnepi képviselő-testületi ülés:
1. Megemlékezés az 1848-49. évi forrada-
lomról és szabadságharcról.
2. Önkormányzati kitüntetések ünnepé-
lyes átadása.
3. rövid fogadás.
4. részvétel a városi ünnepségen és ko-
szorúzás a kossuth-szobornál és az eskü 
emlékműnél.

2008. április 10., 14 óra

1. interpellációk.
2. Beszámoló az önkormányzat 2007. évi 
gazdálkodásáról. (zárszámadás, auditálás.)
3. a temetőkről szóló helyi rendelet ter-
vezetének megtárgyalása.
4. az Önkormányzat 2007. évi belső el-
lenőrzéseinek éves ellenőrzési jelentése 
(a költségvetési szervek belső ellenőrzé-
séről szóló 193/2003. Xi. 26. korm. rende-
let 31. §-a szerint).
5. az önkormányzati költségvetési szer-
vek 2007. évi belső ellenőrzési jelenté-
sei alapján készített éves összefoglaló el-
lenőrzési jelentés (a költségvetési szervek 
belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. Xi. 26. 
korm. rendelet 31. §-a szerint).
6. Monori játszóterek állapotának felül-
vizsgálata.
7. Beszámoló a Monori rendőrkapitány-
ság 2007. évi tevékenységéről.
8. alapítványi pályázatok elbírálása.
9. nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérleti díjának felülvizsgálata.
10. Haszonbérleti formában hasznosított 
ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata.
11. Bérleti formában hasznosított ingat-
lanok bérleti díjának felülvizsgálata.
12. Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
13. Monor Város szabályozási tervéről és 
Helyi építési szabályzatáról szóló 11/2004. 
sz. helyi rendelet 2008. évi módosításá-
hoz érkezett kérelmek megtárgyalása.
14. polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról.
zárt ülés keretében:
javaslat a nevelési, oktatási és közműve-
lődési díjak adományozására.

testület

A képvIsElő-tEstülEt 
I. FélévI munkAtErvE

2008. május 8., 14 óra

1. interpellációk.
2. javaslat az Önkormányzat 2008. évi 
költségvetési rendeletének módosítására.
3. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
beszámoló.
4. kossuth Lajos általános iskola intéz-
mény-vezetői pályázatának elbírálása.
5. nemzetőr általános iskola intézmény-
vezetői pályázatának elbírálása.
6. polgármesteri beszámoló az egyes 
önkormányzati társulások 2007. évi te-
vékenységéről, pénzügyi helyzeté-
ről, a társulási cél megvalósulásáról, a 
kistérségi fejlesztési tanács munkájá-
ról (a helyi önkormányzatok társulása-
iról és együttműködéséről szóló 1997. 
évi CXXXV. törvény 6. §, 10. § (5), a te-
lepülési önkormányzatok többcélú kis-
térségi társulásáról szóló 2004. évi CVii. 
törvény 6. § (3) bekezdése és a terület-
fejlesztésről és a területrendezésről szó-
ló 1996. évi XXi. törvény 10/F.  § (4) be-
kezdése szerint).
7. taggyűlési hatáskörben eljárva: 
Beszámoló a Monor Uszoda kht. 2007. 
évi gazdálkodásáról (a gazdasági társa-
ságokról szóló 2006. évi iV. törvény 141. 
§ (2) bek. szerint).
8. taggyűlési hatáskörben eljárva:  
Beszámoló a Vigadó kft. 2007. évi gaz-
dálkodásáról (a gazdasági társaságokról 
szóló 2006. évi iV. törvény 141. § (2) bek. 
szerint). témafelelős: az előadó.
9. a téli útüzemeltetés tapasztalatai
10. a józsef attila, a kossuth Lajos és az 
ady endre utcák zárt csapadékvíz-elve-
zető rendszereinek felülvizsgálata.
11. döntés „az év Bora Monoron” cím 
adományázásáról.
12. Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
13. polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról.

2008. június 12., 14 óra

1. interpellációk.
2. általános iskolák heti óraszámának és 
álláskeretének meghatározása.
3. augusztus 20-i ünnepség előkészítése.
4. Önkormányzati közalapítványok (se-
gítő támogató közalapítvány, Monor és 
környéke Mentés Ügyéért közalapítvány, 
Monor és környéke közbiztonságáért 
közalapítvány) kuratóriumainak beszá-
molója.
5. Belvíz- és csapadékvíz-elvezetés kér-
dései.
6. Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
7. javaslat a képviselő-testület 2008. ii. 
félévi munkatervének jóváhagyására.
8. polgármesteri jelentés a két ülés közöt-
ti fontosabb eseményekről és intézkedé-
sekről, valamint a lejárt határidejű testü-
leti határozatok végrehajtásáról. 
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ÚJ ÉV – ÚJ ÉLET!

Segítek Neked elkezdeni, Veled leszek 
a kritikus időszakban és a kívánt súly 
megtartásánál sem hagylak Magadra.  

Ingyenes és kötelezettségmentes  
állapotfelmérés, további információk:

 MOST TÉNYLEG LEFOGYOK!

 www.fogyjvelem.com
 szhorvath@monornet.hu

a novemberi közgyűlésen elbúcsúzott a 
megyei  rendőrfőkapitány.  Dr. Ignácz István 
megköszönte a pest Megyei Önkormány-
zat támogatását,  majd elmondta hogy há-
rom  pest Megyei közgyűléssel dolgozott 
együtt a rendőr-főkapitányságon eltöl-
tött hét éve alatt.  ignácz istván  az elmúlt 
időszak legnagyobb eredményénének azt 
tartja, hogy ez idő alatt a megyében elkö-
vetett bűncselekmények száma 14 000-rel 
csökkent.
 „nem voltam  könnyű  helyzetben, ami-
kor kiszemelt erre a posztra az országos 
rendőrkapitány.  Fel kell kötnöm a fehér-
neműt, hogy méltó utódja lehesek ignácz 
istvánnak, hiszen ő egy karizmatikus egyé-
niség” – jelentette ki  pest megye új főkapi-
tánya, dr. Ármós Sándor. A rendőr dandár-
tábornok azt is hangsúlyozta, hogy azon 
az úton kíván haladni, amit elődje már ki-
taposott.

  pest Megye Önkor-
mányzatának köz-
gyűlése is támogat-
ta  ármós sándor 
megyei rendőr-főka-
pitánnyá történő ki-
nevezését, mivel a 
rendőrségről szóló 
törvény arról rendel-
kezik, hogy a megyei 
ö n ko r m á ny z ato k 

képviselő-testületének véleményét is ki kell 
kérni a rendőr-főkapitányság vezetőjének 
kinevezésével kapcsolatban.
 ármós sándor rendőr-dandártábornok 
egyébként 2007. november 15-től irányítja 
a főkapitányságot, korábban pedig a nóg-
rád Megyei rendőr-főkapitányság vezetője 
volt. ignácz istván rendőr-dandártábornok 
nyugállományba vonult, ezért volt szükség 
új rendőr-főkapitány kinevezésére. 

ÚJ rEndőrFőkApItány
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Dr. Ármós Sándor

a pest Megyei kéményseprő és tüze-
léstechnikai kft. értesíti a lakosságot, 
hogy a kötelező kéményseprő-ipa-
ri közszolgáltatás körébe tartozó fel-
adatokat Monor közigazgatási határa-
in belül, 2008. január 2-től június 30-ig, 
arcképes igazolvánnyal rendelkező 
dolgozóik látják el, akik díjat is szednek.

ÉrtesítÉs

két héttel kilencvenharmadik születés- és 
névnapja előtt fejeződött be a világszer-
te elismert tudós élete. „Önként vállalt 
kötelességemet tettem és teszem min-
dig.” ez a mondat határozta meg tudo-
mányos munkáját, emberi magatartását. 
elért eredményeiről a Magyar tudomá-
nyos akadémia, az oktatási és kulturális 
Minisztérium, az eLte valamint az eötvös 
Collégium által kiadott gyászjelentés-
ben olvashattunk: hazai és külföldi egye-
temek professzora, díszdoktora, hazai és 
európai tudományos díjak kitüntetett-
je. az ókortudománnyal és a latin nyel-
vészettel foglalkozott. „az antik nyelvek 
jelentésfejlődésén keresztül, nyomon kö-
vethetjük az emberi gondolkodás fejlődé-
sét. nem ismerek ennél szebb feladatot” 

– vallotta. Már huszonkét évesen az egye-
temen tanított. Melynek nem volt más 
alapja, mint az, hogy fiatal korától kezd-

ve keményen 
f e g y e l m e z t e 
önmagát. nya-
ranta, a többi-
ek szórakozá-
sában is csak 
akkor vett részt, 
amikor már a 
maga által ki-
jelölt napi fel-
adatokat telje-
sítette. szerette 
a munkáját, s 

mindvégig voltak tervei. kórházi ágyán, 
néhány nappal halála előtt is említette, 
mit kíván még megírni. de senki ne gon-
dolja, hogy élete sima, akadálynélküli 
volt. 1957-ben, őt is elérte a „tisztogatás”.
 nem lett követője a magasra emelke-
dett emberek elzárkózottságának. akik 
ismertük, megéreztük nyitottságát. talán 

Elhunyt BorZsák István Megemlékezés
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Dr. Borzsák István

azért, mert soha nem felejtette el, hon-
nan indult. „tudom mi a lukas cipő, a té-
likabát hiánya.” több éven át pénzbe-
li adományával is segítette Monor négy 
általános iskolájának szerényebb anyagi 
körülmények között élő, de tehetséges 
tanulóit. Megbecsülte őseit, akik másfél 
évszázadon át, mint egyházi tanítók szol-
gáltak. az élőket pedig számon tartotta. 
általuk és velük a várost is szerette.
 kérésünkre szívesen beszélt a tegnapi 
Monorról, régi házakról, mindezt átsző-
ve humorral. és ami sokak számára ter-
mészetes lett volna, tudása ellenére sem 
fordított hátat egyházának, gondolt vele, 
mind itt, mind Budapesten. római refor-
mátusnak nevezte magát. Örökölt vallá-
sa „református”, munkája pedig a „római” 
kultúrához kötötte. Borzsák istván életé-
re is áll, hogy a tudós eszméiben, a tanár 
tanítványaiban, a hívő lélek a boldog fel-
támadás reménysége alatt él tovább, ha 
földi sátorháza elbomlik is.

Gulyás László 

az általános iskolák közül az ady Úti álta-
lános iskola tartott egész napos munkabe-
szüntetést. a tanárok száz százaléka, vala-
mint a technikai dolgozók is részt vettek a 
sztárjkban. a pedagógusok nem tartották 
meg a tanítási órákat, de a gyerekeknek 
szakszerű felügyeletet biztosítottak. 
 a józsef attila Gimnázium és közgaz-
dasági szakközépiskolában, miután az 
iskolavezetés előzetesen egyeztetett a 
szakszervezettel, kétórás szolidaritási 

sztrájkot tartottak a reggeli órákban. a ta-
nárok több mint kétharmada vett részt a 
tiltakozásban, melynek során az első két 
tanítási órát nem tartották meg, a diákok  
felügyeletét azonban ez idő alatt is ellát-
ták. 
 a szterényi józsef középiskola peda-
gógusai – a monori iskolák közül egyedü-
liként – már a korábbi két figyelmeztető 
sztrájkhoz is csatlakoztak, melynek során 
a tanárok egy része kettő, majd négyórás 

VisszatekintéssZtráJk kÖrkép munkabeszüntetést tartott. december 
17-én már a pedagógusok nagyjából het-
ven százaléka fejezte ki tiltakozását két-
órás munkabeszüntetéssel. 
 – szeptember elsejétől a pedagógu-
sok fizetését tíz százalékkal csökkentet-
ték. nagyon fontos az, hogy a legféltet-
tebb kincseinket, a gyerekeinket milyen 
nevelőkre bízzuk. Ha viszont a tanáro-
kat úgy minősítik, mint a mai pedagógu-
sok társadalmát, vagyis nemhogy emelik 
a fizetésüket, hanem tíz százalékkal csök-
kentik, akkor emellett nem szabad szó 
nélkül elmenni, főleg nem az érintettek-
nek – mondta a strzsának Szőnyi Sándor 
pedagógus.  

A monori iskoláknak mintegy fele csatlakozott  
a december 17-i országos sztrájkhoz. 
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közalapítvány

tének, adománygyűjtési, rendezvényszervezési és pályázati 
rendszerének, valamint vállalkozási munkájának és gazdál-
kodásának részletes szabályait a közalapítvány szervezeti és 
Működési szabályzata (szMsz) állapítja meg. az szMsz-t, fi-
gyelemmel a jelen alapító okiratra, az alapítványokra, illet-
ve azok gazdálkodási rendjére vonatkozó jogszabályokra, a 
kuratórium dolgoztatja ki és fogadja el. az szMsz szabályai 
nem állhatnak ellentétben a jogszabályokkal és a jelen ala-
pító okirattal. 
 b) az iratokba való betekintést – erre irányuló előzetes ké-
relem alapján – a kuratórium engedélyezheti. a kuratórium 
a betekintésre akkor adhat engedélyt, ha megítélése szerint 
a közalapítvány működésének nyilvánossága más módon 
nem biztosítható. a betekintésre irányuló kérelmet, illetve a 
betekintésre adott engedélyt írásba kell foglalni. 
 11. a közalapítvány felügyelő szerve: az alapító a közala-
pítvány gazdálkodása, törvényességének és célkitűzésének 
ellenőrzésére Felügyelő Bizottságot hoz létre. a közalapít-
ványnál háromtagú Felügyelő Bizottság működik. a Fel-
ügyelő Bizottság tagjai:
 Huszthy tamás 2200 Monor, dózsa György út. 1.
 kampflné thámm Vera 2200 Monor, Bocskai u. 17.
 dr. Babinszki György 2200 Monor, Mártírok u. 18/A.
 a Bizottság tagjait az alapító jelöli ki és hívhatja vissza a ku-
ratóriumi tagok visszahívására vonatkozó szabályok szerint. 
a Bizottság tagjainak kinevezése határozatlan időre szól. a 
Bizottság tagjai közül elnököt választ. a Bizottság feladata, 
hogy ellenőrizze a közalapítvány működését és gazdálkodá-
sát. ennek során tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, to-
vábbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekint-
het, azokat megvizsgálhatja. a Bizottság tagja a közhasznú 
szervezet kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal részt 
vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat 
így rendelkezik. a Bizottság köteles a kuratóriumot tájékoz-
tatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez 
tudomást, hogy: 
 a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés 
vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő ese-
mény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratóri-
um döntését teszi szükségessé;
 b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény 
merült fel. a kuratóriumot a Bizottság indítványára – annak 
megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hív-
ni. e határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv 
összehívására a Bizottság is jogosult. 
Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érde-
kében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Bizottság 
köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyele-
tet ellátó szervet. 
 a Bizottság testületi szervként működik, üléseit szükség 
szerint, de legalább évente kétszer tartja. Határozatait egy-
szerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az 
elnök szavazata dönt. a Bizottság akkor határozatképes, ha 
az ülésén valamennyi tag jelen van. 
 a Bizottság a működését tartalmazó ügyrendjét maga ál-
lapítja meg. 
 12. Összeférhetetlenség: az alapítvány szervezeti és sze-
mélyi összetétele megfelel az 1997. évi CLVi. törvény 8.§ és 
9.§-aiban meghatározott összeférhetetlenségi követelmé-
nyeknek. ennek alapján a kuratórium határozathozatalá-
ban nem vesz részt olyan személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója (ptk. 685.§ b) pont), élettársa (a továbbiak-
ban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség 
vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben 
részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként ér-
dekelt. ezen túl a Felügyelő Bizottságnak nincs olyan elnöke 
vagy tagja, aki a kuratórium elnöke vagy tagja, a közhasznú 
szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifej-
tésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irá-
nyuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem 
rendelkezik, illetve a közhasznú szervezet cél szerinti jutta-
tásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igény-
be vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi 
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyúj-
tott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, il-
letve a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozó-
ja. a tisztségviselők kijelentik továbbá, hogy nem töltöttek 
be olyan közhasznú szervezetnél – annak megszűntét meg-
előző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely 
az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlítette ki. 
 v. Egyéb rendelkezések
 1. a közalapítvány céljai elérése érdekében kész együtt-
működni minden olyan szervezettel, amelynek tevékenysé-
ge törvényes, s nem ellentétes a közalapítvány céljaival. 
 2. a közalapítvány a jogszabályok szerinti alapítványi be-
vételeit és a vállalkozási tevékenység nettó eredményét a 
működésének feltételeire, a céljaival és feladataival össze-
függően az szMsz-ben meghatározott elvek és módszerek 
szerint a tevékenységi célokra fordítja. 
 3. a kuratórium a közalapítvány tevékenységéről évente 
tájékoztatja az alapítót és a városi havilap útján a nyilvános-
ságot. 
 4. a közalapítvány megszűnése: A Közalapítvány a Ptk.-
ban meghatározott esetekben illetve a 2006. évi LXV. tör-
vény 1. § (3) bekezdése szerinti esetben szűnik meg. a köz-
alapítvány megszűnése esetén meglévő vagyonát az alapító 
Monor Város Önkormányzat a Családsegítő és Gyermekjólé-
ti szolgálata részére, a család- és ifjúságvédelmi célra kell fel-
használnia, adományozás útján. 
 vi. Záró rendelkezések
 1. a közalapítvány érvényességéhez a pest Megyei Bíróság 
nyilvántartásba vétele szükséges. 
 2. az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a 
polgári törvénykönyv, illetve az alapítvány tevékenységé-
re vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok, valamint a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVi. tv. rendelke-
zései az irányadók. 
 3. jelen okiratot az alapító a mai napon aláírta. 
Monor, 2007. december 14.

Pogácsás Tibor polgármester sk.
Sándorné Urbán Hajnalka jegyző sk.

AlApító okIrAt módosításA
tőség szerint jogi, gazdasági, pedagógiai, lelkészi és szociális 
területen dolgozók közül kerülnek ki, egyetértenek a közala-
pítvány célkitűzéseivel, ezek teljesítése érdekében közremű-
ködést vállalnak. 
 5. a kuratórium működése: 
 a) a kuratórium testületként működik, üléseit szükség sze-
rint, de legalább évente kétszer tartja. az ülések összehívásá-
ról a kuratórium elnöke gondoskodik. az összehívás – a na-
pirend közlésével egyidejűleg – írásban, kivételesen sürgős 
esetben távbeszélő, távirat vagy telefax útján történik. a napi-
rend előkészítése – szükség szerint szakértők bevonásával – a 
kuratórium elnökének feladata. az elnök a napirendet, annak 
a kurátorok részére történő megküldése előtt, véleményezi és 
jóváhagyja. a kuratórium határozatképes, ha tagjainak több 
mint a fele jelen van. 
 Határozatképtelenség esetén az ülést ismét össze kell hív-
ni úgy, hogy az előterjesztett határozati javaslatokról megfe-
lelő időben döntés születhessen, illetve az évi legalább ket-
tő ülés megtartható legyen. a kuratórium határozatait, a jelen 
alapító okirat eltérő rendelkezése hiányában, egyszerű szó-
többséggel hozza. szavazategyenlőség esetén a határozat el-
utasítottnak tekintendő, tehát újra tárgyalandó. a kuratórium 
határozatképessége a tagok kétharmados jelenlétéhez kötött 
és a jelenlévő tagok kétharmados többséggel hozott határo-
zata szükséges az alábbi esetekben: 
 – a szervezetre és működésre vonatkozó szabályok megal-
kotásához;
 – az éves beszámoló elfogadásához. 
 A Kuratórium ülései nyilvánosak. a kuratórium üléseiről és 
határozatairól a kuratórium elnöke írásbeli nyilvántartást ve-
zet, amely az ülés és határozathozatal időpontjának és a ha-
tározatok tartalmát és hatályát, továbbá, ha a határozatot a 
kuratórium nem egyhangú döntéssel hozta meg, a döntést tá-
mogatók és ellenzők arányát, illetve személyét. 
a kuratórium a határozatairól az érintetteket közvetlenül és 
írásban értesíti, az alapítványi vagyon cél szerinti felhasználá-
sát érintő határozatairól pedig a sajtó útján a nyilvánosságot 
is tájékoztatja. 
 b) a kuratórium hatásköre: 
 a kuratórium 
 – gondoskodik a közalapítvány céljainak megvalósulásáról 
és vagyonának kezeléséről, 
 – a vagyoni helyzet és bevételek ismeretében dönt a befolyt 
pénzeszközök felhasználásáról, ezen belül meghatározza a 
pályázati célokra fordítható keretösszeget, 
 – meghatározza a szervezetre és működésre vonatkozó sza-
bályokat, 
 – jóváhagyja az éves beszámolót és azzal egyidejűleg köz-
hasznúsági jelentést készít, 
 – tevékenységről illetve a közalapítvány működéséről éven-
te tájékoztatja az alapítót. 
 c) a kuratórium jogosult és köteles a bejegyzést követő 3 
hónapon belül szervezeti és működési szabályzatot elkészíte-
ni, elfogadni és ennek megfelelően dolgozni. 
 d) a kuratórium elnöke és tagjai költségtérítésben részesül-
nek. 
 e)  Az  Alapító  jelen  okirattal  a  Közalapítvány  Kuratóriu-
mába az alábbi személyeket jelöli ki:
  1) Nagyné Bódis Zsuzsanna (lakcím: 2209. Péteri, Mátyás 
király u. 7.)
  2) Pálné Sarok Sarolta (lakcím: 2200. Monor, Kossuth L. u. 
88/A. I/1.)
  3) Badics Krisztina (lakcím: 2200. Monor, Virág u. 33.)
  4) Dr. Veres Ildikó (lakcím: 2200. Monor, Lőcsei u. 12.)
  5) Gados Pálné (lakcím: 2200. Monor, Malomhegy u. 16.)
akik ezt a jelölést elfogadják. 
 f) a kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre 
szól. a kuratóriumi tagok kinevezésére, illetve visszahívásuk-
ra az alapító jogosult. 
 6. a közalapítvány képviselete: a közalapítvány képviselő-
je a kuratórium elnöke, a távollétében helyettese. a képvise-
letre vonatkozó részletes szabályokat a szervezeti működési 
szabályzat határozza meg. a közalapítvány nevében aláírás-
ra jogosult a kuratórium elnöke, távollétében a helyettese. a 
bankszámláról való utalványozáshoz, készpénz felvételéhez 
az elnök és egy kuratóriumi tag, vagy az elnökhelyettes és egy 
kuratóriumi tag, távollétük esetén két kuratóriumi tag együt-
tes aláírása szükséges. Aláírásra jogosultak:
  Nagyné Bódis Zsuzsanna kuratóriumi elnök
  Pálné Sarok Sarolta kuratóriumi elnökhelyettes
  Badics Krisztina kuratóriumi tag
  Dr. Veres Ildikó kuratóriumi tag.
 a banki aláírási joggal rendelkezők pénzügyekben ketten 
együtt írnak alá. a ptk. 29.§ (3) bekezdésével összhangban sem 
a kuratórium elnöke, sem a banki aláírásra jogosult kuratóriu-
mi tagok az alapítóval munkaviszonyban és más érdekeltségi 
vagy egyéb ptk. 74/C.§ (3) összeférhetetlen kapcsolatban nem 
áll. a bankforgalommal és a pénzkezeléssel kapcsolatos sza-
bályozást az szMsz tartalmazza, az alapítványokra vonatko-
zó jogszabályoknak, a számviteli törvénynek és a pénzforga-
lom lebonyolításáról szóló 21/2006. (Xi. 24.) MnB rendeletnek 
megfelelően. 
  7. Az Alapító a Kuratórium elnökének Nagyné Bódis Zsu-
zsannát (lakcím: 2209. Péteri, Mátyás király u. 7.) választja 
meg, aki a választást elfogadja.
  8. Az Alapító a Kuratórium elnökhelyettesének Pálné Sa-
rok Saroltát  (lakcím: 2200. Monor, Kossuth L. u. 88/A.  I/1.) 
választja meg, aki a választást elfogadja.
  9.  A  Közalapítvány  gazdasági  ügyeit,  pénzügyi  felada-
tait,  könyvelését,  bizonylatait Gados Pálné  (lakcím:  2200. 
Monor, Malomhegy u. 16.) kezeli, vezeti és intézi, aki a vá-
lasztást elfogadja.
  9/A. Az alapítvány jogi és közigazgatási ügyeit illetve jogi 
képviseletét dr. Veres Ildikó (lakcím: 2200. Monor, Lőcsei u. 
12.) látja el, aki a választást elfogadja.
 10. a közalapítvány szervezeti és Működési szabályzata és a 
közalapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratok-
ba való betekintés rendje: 
 a) a közalapítvány működésének, szervezetének, képvisele-

Monor város Önkormányzata a segítő támogató Köz-
alapítvány alapító okiratának módosítását (az alapító 
okiratnak a módosítással egybeszerkesztett szövegét) 
a 2006. évi lXv. törvény 1. § (2) bekezdésének f.) pont-
ja szerint az alábbiak szerint teszi közzé:
„aLapÍtÓ okirat
a seGÍtŐ táMoGatÓ kÖzaLapÍtVány
(a vastagon és dőlt betűkkel szedett jelen módosításokkal 
egységes szerkezetben)
(továbbiakban közalapítvány) létesítéséről, amelyet a Monor 
Város Önkormányzat képviselő testülete (2200 Monor, kos-
suth Lajos u. 78–80.) az alulírott napon és helyen, a ptk. 74/G. 
paragrafus alapján az alábbi feltételekkel alapított: 
 i. a Közalapítvány elnevezése és székhelye, jogi jellege
 1. a közalapítvány neve: segítő támogató közalapítvány 
  2.  A  Közalapítvány  székhelye:  2200.  Monor,  
Kossuth L. u. 78-80.
 3. a közalapítvány jogi jellege: Önálló jogi személy és köz-
alapítványként működik. a politikai pártoktól független, tő-
lük támogatást nem kap és ő maga sem támogat politikai 
pártokat. országgyűlési képviselőt nem jelölt és a jövőben 
sem kíván jelölni. 
 4. a közalapítvány közhasznú szervezet és a közhasznú 
szervezetek működéséről szóló 1997. CLVi. tv (khtv) értelmé-
ben közhasznú jogállás szerint végzi tevékenységét. 
 ii.  a Közalapítvány célja
a közalapítvány célja a Családsegítő és Gyermekjóléti szol-
gálat, a Monor Máltai szeretetszolgálat, valamint a Monori 
egyházi szervek karitatív munkájának támogatása, anyagi 
segítése az alábbiak szerint:
 a közalapítvány 
 – a khtv. 26.§ c.2. szociális tevékenység, családsegítés, 
időskorúak gondozása;
 – a khtv. 26.§ c.10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek 
és ifjúsági érdekképviselet; 
 – a khtv. 26.§ c.11. hátrányos helyzetű csoportok társadal-
mi esélyegyenlőségének elősegítése közhasznú tevékeny-
ségként az alábbi feladatokat látja el: 
a segítő kapcsolatok legkülönbözőbb formáinak hatékony 
támogatása, komplex mentálhygiénés módszerek kidolgo-
zásával. elősegíti, hogy az egészségügyi, valamint más in-
tézmények és társadalmi szervek folyamatosan együttmű-
ködhessenek e megvalósításban. részt vállal a hátrányos 
helyzetű gyermekek és családtagjaik, valamint idősek és rá-
szorulók testi-lelki egészségét veszélyeztető tényezők meg-
előzésében, preventív segítségnyújtásban. korszerű elvi 
és gyakorlati megoldásokat kezdeményez. különös figyel-
met fordít a segítő foglalkozásúak munkaköri felkészítésére, 
szakmai színvonalának emelésére. 
a fenti célok megvalósításához erkölcsi, anyagi forrásokat 
gyűjt és ezek célszerű és gazdaságos felhasználását garan-
tálja. 
 iii.  a közalapítványi tőke és a Közalapítvány vagyona
 1. a közalapítványi induló tőkét az alapító biztosítja. az 
alapítványi tőke a közalapítvány vagyona. Ugyancsak a köz-
alapítvány vagyonának minősül a közalapítvánnyal szem-
ben vállalt közérdekű kötelezettségek és ezek hozadéka, va-
lamint a közalapítvány működéséből származó bevételek. 
 2. Csatlakozás: a közalapítvány nyitott és nyilvános, ahhoz 
bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy, il-
letve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénz-
beli vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel 
csatlakozhat. a csatlakozók a csatlakozás tényével nem vál-
nak alapítókká. 
 3. a jelen okirat az alapító által módosítható. 
 4. Vállalkozás: a közalapítvány céljaira az induló alapítvá-
nyi tőke maximum 70% erejéig felhasználható; azzal vállal-
kozni is lehet. a közalapítvány közhasznú céljainak, felada-
tainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve 
vállalkozási tevékenységet (tanfolyamszervezés, rendez-
vényszervezés, klubdélutánok rendezése, stb.) végez. a gaz-
dálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen 
alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 
 5. a közalapítványi cél megvalósítását szolgáló költségek, 
kiadások, stb. biztosítása, megfizetése a közalapítvány va-
gyonából történik. 
 6. a közalapítványt a kuratórium kezeli, amíg a működé-
se külön végrehajtó szervezet – titkárság – kialakítását nem 
igényli. 
 7. a közalapítványi vagyon felett a közalapítványi kuratóri-
um rendelkezik. 
 8. a közalapítvány induló vagyona: 150 000 Ft, azaz százöt-
venezer forint. 
 9. a közalapítvány pénzeszközeit az otp kereskedelmi 
Bank Monor Városi Fiókja kezeli. 
 10. az induló tőke otp-nél történő elhelyezéséről az ala-
pító gondoskodik, a közalapítvány nyilvántartásba vétele 
céljából a pest Megyei Bíróság előtt folyamatba tett eljárás 
megindítását követően. a tőke elhelyezését a Bíróság előtt 
alapító igazolja. 
 11. a közalapítványi vagyon felhasználásának nyilvános-
ságát – elősegítve ezzel, hogy a közalapítványból igénybe 
vehető szolgáltatások széles körben hozzáférhetővé válja-
nak – pályázati rendszer működtetésével is biztosítani kell. 
a közalapítvány vagyonából céljainak megvalósítására nyúj-
tott bármely juttatás pályázathoz köthető. 
 iv. a Közalapítvány szervezete, a Kuratórium
 1. a közalapítvánnyal kapcsolatos feladatokat a közalapít-
ványi kuratórium látja el. a közalapítványi vagyon kezelője 
és legfőbb döntést hozó szerve a kuratórium. 
  2. A Kuratórium 5 tagból áll. Tagjait az Alapító jelöli ki. A 
tagok megbízatása határozatlan időre szól. Amennyiben 
a tag megbízatása megszűnik, helyére az Alapító új tagot 
jelöl ki.
  3.  A  Kuratórium  elnökét  és  elnökhelyettesét  a  kurató-
rium tagjai közül (vagy a kijelölésükkel kapcsolatos dön-
téshozatallal  egyidőben a megválasztott  tagjelöltek  kö-
zül)  az Alapító jelöli ki.
 4. a kuratórium tagjai természetes személyek, akik lehe-
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getésének voltam tanúja. a rendelőben jár-
tak, s lekésték a buszt. a néni panaszkodott 
a férjének, mert nem tudott már állni, fájt a 
lába, és egyébként is fázott a nulla fok alat-
ti hőmérsékletben. Leült a kinti padra, de 
úgy még jobban fázott. sőt – szegény em-
bert még az ág is húzza – WC-re is kellett vol-
na mennie. rossz volt látni a kétségbeesését. 
sem melegedni, sem a szükségét elvégezni 
nem tudta. 

olvasói levélátAlAkítás mIAtt ZárvA
Hónapok óta ezt a feliratot olvashatjuk a VOLÁNBUSZ 
pályaudvarának egyetlen várótermén, ahonnan – nem éppen 
mellékesen – a mellékhelyiség is megközelíthető lenne.

 kisgyermekes anyuka babakocsival kör-
be-körbe tologatja a síró kicsit decemberben, 
amikor a hőmérő mínusz 6 fokot mutat, mert 
melegebb helyen nem tudják várni a buszt, 
hiszen a váróterem „átalakítás miatt zárva”!
 ennyi idő alatt nem egy 20 négyzetmé-
teres helyiséget, de egy teljes házat is át le-
hetne alakítani. persze ha dolgoznak is, és 
valóban átalakítják. nem úgy, mint a busz-
pályaudvart, ahol a cédulán kívül semmi jel 
nem mutat arra, bármiféle munka folyna.
 Lehet, hogy nincs rá elég pénz vagy nincs 
megfelelő szakember, ezért kellett elhalasz-
tani a még láthatóan el sem kezdett átalakí-
tást, de azért ebben a hidegben ki lehetne 
nyitni, hogy fedél alatt lehessen várakozni.

Zika

naponta több ezren várakoznak buszra, utaz-
nak haza vagy éppen munkába. igen hideg-
re fordult az idő, s nem irigylem azt, aki eset-
leg lekési a buszt és akár egy órát is várnia 
kell a következőre. kénytelen a mínuszokban 
is kint várni, hiszen a várótermet átalakítják. 
pontosítok: „átalakítás miatt zárva” cédula 
az ablakon, de az átalakításnak nyoma sincs, 
csak éppen nem lehet bemenni.
 a napokban egy idős házaspár beszél-

A vigadóban

nagyszerűen sikerült – kívül-belül – a Vi-
gadó kulturális és Civil központ felújítása, 
átépítése. Örömmel és büszkén léphetünk 
be e létesítménybe.
 Ugyanakkor városunk lokálpatrióta 
polgárainak szívét máris szomorítja, hogy  

– eső esetén – a tetőcsatornák lefolyóinak 
hiányos illesztésénél: csöpög, folyik, öm-
lik lefelé a víz, máris áztatva a szép új fa-
lak egy részét. ráadásul a galambok is oly 
mértékben szennyezik ürülékükkel a va-
kolatot, hogy az több helyen máris elhasz-
náltnak, piszkosnak látszik. szeretnénk 
remélni, hogy e cikk megjelenésére a kivi-
telezővel már sikerül kijavíttatni a csator-
nahibát, s a „galambveszély” kivédésére 
is találnak majd megoldást (akár egy-egy 
kisebb esztétikus „guanofelfogó” lemez 
odaillesztésével), ameddig nem késő.
 ne nyugodjunk bele abba, hogy „nin-
csen rózsa tövis nélkül”!

Bolcsó Gusztáv

szemet szúrÖrÖm és ürÖm
„Nincsen rózsa tövis nélkül” – tartja a közmondás. Hiába a szép virág, ha 
néhány álnok tüske ki akarja szúrni a szemünket. Új sorozatunkban a monori 
hétköznapok szépségeit és szemet szúró visszásságait mutajuk be.

A vasútállomáson

a monori vasútállomás modernizálása, át-
építése után nyugodtak lehetnek azok a 
szülők, akiknek gyerekei biztonságban kel-
hetnek át nap mint nap az új aluljárón.
 szomorú viszont, hogy nemcsak egyre 
mocskosabb, graffitisebb, hanem néhány 

„gyűjtgető” még a mozgáskorlátozottak 
liftjének korlátelemeit is leszerelte. (a helyi 
MéH-telepen egy alumíniumelemet meg-
talált a rendőrség, egy személyt előzetes 
letartóztatásba helyeztek. az üveg váró-
fülkék összetörésének is három gyanúsí-
tottja van.)
 az utazók jelentős része sem mutat jó 
példát azzal, hogy továbbra is a síneken át 
jár-kel, mászik keresztül-kasul – kényelmi 
szempontból.
 pilisen, Maglódon és Vecsésen már volt 
a közelmúltban halálos baleset – hasonló 
okokból. tragédiának kell bekövetkeznie 
itt is, hogy ez a szabálytalan, életveszélyes 
közlekedés megszűnjék?

A mozgáskorlátozottakat nem vígasztalja, hogy 
a rendőrség letartóztatott egy gyanúsítottat

A galambok is oly mértékben szennyezik ürülé-
kükkel a Vigadó tiszta falait, hogy az több helyen 
máris elhasználtnak, piszkosnak látszik
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 az országos médiából mindenki meg-
tudhatja, mi történik a nagyvilágban, míg 
a helyi kiadványok saját lakóhelyük törté-
néseit tükrözik. Mi bemutatjuk, mire büsz-
kék a szomszédai, milyen hagyományokat 
ápolnak, s teremtenek, hogyan tervezik a 
jövőjüket? 
 Feltárjuk neves elszármazottak gyö-
kereit, a térséghez kötődő jeles személyi-
ségek vonzódásait, szűkebb pátriánk el-

kiadványCsErhátAlJA kAlEndárIumA
Kortükörnek és gondolati palackba zárt üzenetnek szánjuk a Monoron 
és környékén eddig első és egyedülálló profilú kiadványt.

ismert, vagy elismerésre pályázó alkotóit. 
számba vesszük a rangos évfordulókat, a 
következő esztendő fontos és érdekesnek 
ígérkező eseményeit. e tájékoztató sorok 
leadásakor még formálódik a kiadvány, de 
amikor a strázsa januári száma az olvasók 
kezébe kerül, a rövidebb átfutási idővel 
készülő médiatermékekből és műsorok-
ból, esetleg szórólapokból megtudhat-
ják hol, s hogyan rendelhető, vásárolható 
meg a kiadvány. 
 köszönet érte minden támogatónknak, 
ha ehhez – segítségükkel és velük együtt – 
mi is hozzájárulhatunk. Ítéljék meg mai ol-
vasóink, s majdani utódaink.

Vereszki János, kiadó, szerkesztő

jelet hagyni. a génekbe vésődött, vágynál 
erősebb akarata, sőt feladata az emberi-
ségnek és az egyes embernek. a Cserhátal-
ja kalendáriuma címmel a közeli hetekben 
jelenik meg monori kistérséghez hivata-
losan vagy csak lazán kötődő, de minden-
képp szűkebb pátriánkba tartozó összesen 
közel 100 ezer lakosú 18 településen: Mag-
lódon, Vecsésen, Monoron, sülysápon, pi-
lisen és a kisebb falvakon át albertirsáig. 
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„mEg kEllEtt küZdEnünk 
A mAgyArságunkért”

Monori Strázsa: Negyedik alkalommal 
üdvözölhetjük  városunkban.  Miért  láto-
gatott el ismét hozzánk?
Csiha Kálmán: általában oda megyek, 
ahova hívnak. Örömmel jöttem, mert 
most már úgy érzem, egy kicsit haza is 
jövök, hiszen régi, ismerős arcokat lá-
tok, és a gyülekezet tagjaival is talál-
kozom.
•  Mikor kezdődött ez a kapcsolat?
•  pontosan nem tudnám megmondani, 
de körülbelül négy-öt évvel 
ezelőtt. 2001 óta, a nyug-
díjba menetelem kezdeté-
től járom a világot. Főleg a 
kárpát-medencét, így ke-
rültem most ismét Monorra. 
a programom már a jövő-
re nézve is le van fedezve, 
2011-ig minden hetem fog-
lalt, de 2008 októberében 
két napot ismét itt fogok 
tölteni. 
•  Nem  nehéz  ennyire  előre 
gondolkodni?
•  nem nehéz, mert az ember a jóisten 
kezébe teszi életét, aki erőt ad, ha pe-
dig Ő nem ezt akarja, akkor úgyis minden 
másképpen lesz, mint ahogyan mi azt el-
terveztük.
•  Kikkel találkozik az itt töltött négy nap 
alatt?
•  először is a lelkipásztorral és családjá-
val, a presbiterekkel, a gyülekezettel, il-
letve ami nekem különösen nagy öröm, 
hogy Monor környékén sok erdélyi, ma-
rosvásárhelyi emberrel is találkozom. 
Mindig öröm látni azokat az arcokat, aki-
ket valaha én kereszteltem, konfirmáltat-
tam vagy eskettem. Van, akit még mindig 
megismerek, van, akit csak fényképről. 
az ilyen találkozás mindig szép emléke-
ket idéz fel bennem.
•  Amikor  Magyarországon  vagy  a  világ 
más részén hazaiakkal találkozik, miről 
beszélgetnek?
•  Megkérdezem, hogyan alakult az éle-
tük, a családjuk, és beszélgetünk arról is, 
hogyan tudtak otthont találni, mert vala-
hol igazán otthont találni nagyon nehéz. 
sokszor azért nehéz, mert más a gondol-
kodásmód, és sokszor azt mondják az er-
délyi emberre, hogy az a román. ez ne-
künk a legnagyobb sértés és fájdalom, 
mert mi magyarabb magyarok vagyunk, 
mint az anyaországban születettek, 
ugyanis nekünk meg kellett küzdenünk 
a magyarságunkért. Ugyanakkor arról is 
beszámolnak, hogy vannak olyan esetek, 
amikor ezt, ha valaki mégis kimondja, ak-

kor utána rögtön bocsánatot kér. a be-
szélgetések alapján azt állapítottuk meg, 
hogy ez a kifejezés nem mindig rossz in-
dulatból fakad, inkább tudatlanságból, 
félrenevelésből. 
•  Prédikációiban  említést  tesz  az  anya-
országi  és  határainkon  túl  élő  magya-
rok kapcsolatáról. Miért tartja fontosnak, 
hogy erről mindig beszéljen?
•  Minden nemzet tulajdonképpen egy 
nagy lelki család. Minden családban na-

gyon nagy baj az, ha meg-
feledkeznek a testvérekről, 
mely széthulláshoz vezet. 
az anyaországban is sajnos 
ez a helyzet – tisztelet a ki-
vételnek –, mert úgy nevel-
ték őket, hogy feledkezze-
nek el a testvéreikről. ennek 
bizonyítéka volt a 2004-
es népszavazás. Majdnem 
az egész világot bejártam, 
és tudom, hogy a távol élő 
magyaroknak, ausztráliá-

tól egészen Buenos airesig, mennyi seb 
van a lelkén. Ők emlékeznek a régi temp-
lomokra, temetőkre, a régi életre, és vá-
gyakoznak haza. nem szabad kizárni, el-
felejteni őket, mert annyit ér az életünk, 
amennyi szeretet van bennünk. Úgy ve-
szem észre, hogy a mai ma-
gyar társadalom a szeretet-
ben szegény. szeretném az 
emberekben felébreszteni 
a szép, igaz életet, mely a 
szeretettel kezdődik.
•  Mostani  itt  tartózkodá-
sa  során mi  az  a  legfonto-
sabb  üzenet,  melyet  sze-
retne átadni a monori 
embereknek?
•  a magyar nemzet nem 
tudja, de élet-halál har-
cát vívja. pontosabban nem vívja meg a 
harcát. olyan beteg, aki nem döbbent rá 
arra, hogy problémája van, és ez a legve-
szélyesebb. Mivel cukorbeteg vagyok, tu-
dom, ha egy beteg nem tudja magáról, 
hogy mi a baja, és nem a megfelelő or-
vosságot szedi, az elveszti a látását, vagy 
meghal. ez a helyzet a magyar néppel is, 
hogy elvesztette a lelki erejét, ezáltal el-
vesztette a szeretetét, és hiába jönnek be 
a kínaiak, egyre kevesebb és kevesebb 
lesz az ország lakossága. a tudósok kiszá-
mították, hogy ha semmi sem fog változ-
ni, akkor kétszáz év múlva fog megszület-
ni az utolsó magyar. Boldogtalansága és 
kipusztulása felé megy az ország, és erre 
rá kell ébreszteni. Más életet kell élnünk.

•  Beszédei  nem  csak  tartalmuk,  hanem 
ízes  magyar  megfogalmazásuk  által  is 
sok embert megragadnak. 
•  a teológián úgy tanultuk, hogy a prédi-
káció aranyalma ezüsttányéron. ez külön-
ben részben ösztönös is, mert én gyer-
mekkoromban nagyon sokat olvastam. 
ezáltal az emberbe beleköltözik a szép 
stílus. 
•  Püspök  úr  sokat  szenvedett,  a  múlt 
rendszerben  bebörtönözték,  kislányát 
is csak születése után több évvel láthat-
ta  először.  Életében mi  az  a  felismerés, 
amit  fontosnak  tart  megosztani  a  vi-
lággal?
•  nagyon nagy dolog szépen élni. az 
élet ajándék, amit nem szabad elpo-
csékolni. Van egy örök élet is, az biz-
tos, de van egy visszahozhatatlan földi 
életünk. az emberek ezt az életet ál-
talában azért nem tudják szépen élni, 
mert messze vannak istentől. ez azt je-
lenti, hogy mindenki a pénz után ro-
han. nem mondom, hogy nem szüksé-

ges a pénz, de a bibliában 
is benne van, hogy min-
den rossznak a gyökere a 
pénz szerelme. az embe-
rek csak gyűjtenek, hétvé-
gén is csak gyűjtenek, de 
amikor megöregszenek, 
rájönnek, hogy még csak 
egy szép vasárnapjuk sem 
volt. Ha valaki hetvenéves, 
és minden héten egyszer 
járt templomba, ez azt je-
lenti, hogy neki volt hét év 

szép, boldogító vasárnapja. aki viszont 
nem használta ki ezeket a napokat a lel-
ke számára, az elveszített hét gyönyö-
rűséges évet. Mire az emberek mindent 
megszereznek, ami a házasélethez kell, 
addigra elválnak, mert közben nem volt 
idejük egymásra, és elfeledkeznek a 
testvéreikről is. amennyi szép, ragyo-
gó emberi kapcsolatot megszakítunk, 
nem töltünk meg élettel, annyival sze-
gényebbek leszünk. amennyire önző 
vagyok, annyival szegényebb vagyok. 
szeretném az embereket, nem a ma-
gam erejéből, hanem isten evangéliu-
ma által boldoggá tenni.
 2007 októberében   
 Nagy Renáta

Csiha Kálmán utolsó interjúját olvashatják, melyben Kálmán bácsi a 
magyarságról, a pénzről, az emberségről és az anyanyelvünkről beszélt.

„Minden nemzet  
tulajdonképpen 

egy nagy lelki  
család. Minden  

családban nagyon 
nagy baj az, ha 
megfeledkeznek  
a testvérekről...”

„Az emberek csak 
gyűjtenek, hétvé-
gén is csak gyűj-
tenek, de amikor 

megöregszenek, rá-
jönnek, hogy még 

csak egy szép vasár-
napjuk sem volt.”
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elismeréspEst mEgyE kItüntEtEttJEI
a Megyenapon, december 4-én egy ünne-
pi közgyűlés keretében a pesti Vármegye-
háza dísztermében adták át a pest Megye 
közgyűlése által odaítélt kitüntetéseket. 
Mikor pest Megye közgyűlése  még 
1999-ben a december 4-ét Me-
gyenappá nyilvánította, ezt az-
zal a szándékkal  tette, hogy a 
megyéért kimagaslót alkotók-
nak adományozott elismeré-
sek átadására méltó alkalmat 
teremtsen. 
 pest Megye Önkormányza-
ta arany jános pedagógiai díj 
kitüntetést adományozott Szőnyi 
Sándor részére, fáradhatatlan okta-
tó-nevelő munkájáért, szakmunkás ge-
nerációk példaértékű neveléséért, kima-
gasló és példamutató szakmai, közösségi 
munkája elismeréseként.
 szőnyi sándor Monoron született 
1954-ben. szülei is tősgyökeres monoriak. 
az általános iskola elvégzése után Buda-
pesten érettségizett, és szerzett elekt-
roműszerész szakmunkás-bizonyítványt. 
Ugyanitt volt az első munkahelye is.
 1976 és 1978 között letöltötte 24 hó-
napos sorköteles katonai szolgálatát sza-
badszálláson.
1981-ben kapott üzemmérnöki diplomát 

a győri közlekedési és távközlési Műszaki 
Főiskolán, majd ezután 1985-ig mérnök-
ként dolgozott a korábbi munkahelyén, a 

MáV-nál.
1985 szeptemberétől (a mai napig )

Monoron, a szterényi józsef szak-
közép- és szakiskolában (illet-
ve ennek jogelődeinél), előbb 
mint szakoktató, utóbb mint 
szaktanár, tevékenykedett. 
közben 1991-ben műszaki ta-
nári diplomát, majd 2000-ben 

oktatásinformatikus végzett-
séget  is szerezett.

Felesége, Szőnyiné Gábor Mária  
szintén pedagógus, a monori jó-

zsef attila Gimnázium tanára. Munka után 
a nagycsaládosok Monori egyesületében 
dolgozik, az egyesület elnökeként. négy 
gyermekük, és két unokájuk van.
 szőnyi sándort 1998-ban a Fidesz je-
löltjeként Monor Város Önkormányzata 
képviselő-testületébe képviselőnek vá-
lasztották meg. Megválasztása után a Vá-
rosfejlesztési és környezetvédelmi, va-
lamint az Ügyrendi- és közbiztonsági 
Bizottságban tevékenykedett, jelenleg is 
az utóbbi elnöke. 
 Gratulálunk a kitüntetéshez!

Nagy Lajosné

a Monori korcsolyázók se alapítványa 
az állampolgárok 1%-os adófelajánlá-
sát terembérleti díjra  és sporteszköz-
ökre használta fel. asz.: 18704307-1-13
szsz.: 10701135-43777600-51100005
továbbiakban is várjuk adományaikat!

Köszönettel: Lugosi Annamária M.K.S.E.

közlemÉny

szülésre felkészítés és Baba-mama klub 
indul a Művelődési Ház kistermében!
2008 januárjától minden hónap utolsó 
péntekén. 9-10 óra: szülésre felkészítés
10-11 óra: baba-mama klub.
szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket!
szervező: Védőnői szolgálat Monor
tel.: 06‑29/411‑497

kismamák figyelmÉbe

a strázsa decemberi számában téve-
sen jelent meg Szőnyi Sándor, arany 
jános díjjal kitüntetett pedagógus 
neve. az elírásért elnézést kérünk. 

Helyreigazítás
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Helytörténet

A monorIAk vIsElt  
dolgAI 1907-BEn (I. résZ)
a római katolikus hívek jó érzéssel köszön-
tötték az újévet. az egri főkáptalan (mint a 
templom kegyura) kívül-belül renováltatta 
a templomot felszentelésének 100. évfordu-
lója alkalmából (1906. október 6-ra). Sandula 
Imre dr. plébános külön megköszönte a hí-
vek által összeadott 2000 koronás adományt, 
amely lehetővé tette a belső festés művészi 
színvonalra emelését.

kulturális élet

Újév napján a Gazdakörben, valamint Fábri 
Józsefné vendéglőjében rendeztek táncmu-
latságot. a koronában februárban cigánybál 
volt. az iparos ifjak az olvasókör helyiségé-
ben Jókai Mór „Bolondok grófjai” című da-
rabjának műkedvelő előadásával szórakoz-
tatták a közönséget.
 áprilisban a korona kávéházban a „vil-
lamos színház” érdekes mozgófényképe-
ket mutatott be. Ősszel Hevessy Mihály szín-
társulata előadássorozattal szórakoztatta 
a monoriakat, a „ii. rákóczi Ferenc fogsága” 
című művel kezdve műsorát. Bán Kálmán 
zenetanár a kaszinóban rendezett hang-
versenyt, melyen a „közelvidék úri család-
jai” is részt vettek. a szervező hegedűjáté-

ka mellett Raksányi Rózsika énekszáma, özv. 
Langhof Gyuláné zongorajátéka, Lendvai Ká‑
roly felolvasása, Szemere Bertalan és Fenyő 
József monológja aratott nagy sikert.
 ebben az időben kezdték szervezni a 
Monoron lakó fővárosi munkások a dalárdá-
jukat. Vezetésére Sükösd Ferenc állami iskolai 
tanítót nyerték meg. énektudásukat a koro-
nában mutatták be december végén. dal-
estjükre az üllői dalárdát is meghívták.

politikai élet

Gulner Gyula főispán és Fazekas Ágost alis-
pán az év elején vizsgálatot tartott Monoron 
a főszolgabírói hivatalban. a vizsgálat so-
rán „tapasztalt rend és pontosság” elismeré-
seként Földvári Bertalan főszolgabírót dicsé-
retben részesítették, miközben Meskó Rudolf 
szolgabíró szabadságát töltötte. a tavasz fo-
lyamán történt a vármegyei bizottság tagja-
inak újraválasztása. Monorról Nemethy Jenő 
szolgabíró, Sandula Imre dr. plébános, Mol‑
nár Sándor lapszerkesztő lettek a megyebi-
zottság tagjai. e vármegyei tisztújítás alkal-
mából a főispán Huppert Jakab dr. ügyvédet 
nevezte ki megyei tb. ügyésszé. a községi 
március 15-i ünnepélyen a kerület ország-

gyűlési képviselője, Szemere Huba mondott 
ünnepi beszédet.
 az év végén megalakították községünk-
ben a „Függetlenségi és 48-as pártkört”. ko-
rábban nem volt semmilyen hivatalos párt-
szervezet.

Egészségügy

Sárkány Miksánénak rosszul kezdődött az 
1907-es esztendő. január 3-án az Őr és a Li-
liom utca sarkán lábát törte szegény. ebben 
a hónapban nyitotta meg „műtermét” a köz-
ségben dr. Fekete N. fogorvos. Úgyszintén ek-
kor vette bérbe a „szentháromsághoz” cím-
zett községi gyógyszertárat Jamnitzky Dénes 
okleveles gyógyszerész. a két év óta húzó-
dó második patika ügye is megoldódott. 
az elöljáróság felterjesztése ellenére a bel-
ügyminisztérium nem a községnek, hanem 
Hoitsy Lajos váci gyógyszerésznek adta meg 

oktatássZtErényI sZAlAgAvAtó

Minden osztály már hónapok óta várta ezt 
az eseményt. készültek táncokkal, szalag-
tűző koreográfiákkal, kosztümökkel. Ösz-
szesen hat osztály végez ebben a tan-
évben: 2.a osztály (osztályfőnök: Lóránt 
Enikő), 12.B o. (of.: Vass Ankó), 12.C o. (of.: 
Kalotainé Kuna Éva), 2/12.d o. (of.: Polgárné 
Czerjak Judit) 3/13.d o. (of.: Szabóné Erős 
Anna), 12.F o. (of.: Ludányi László)
 az ünnepség este hat órakor kezdő-
dött. a végzős osztályok bevonultak, majd 
elfoglalták a számukra kijelölt helyeket. a 
bevonulás alatt iskolánk két pedagógusa, 
Csermely Zsuzsa és Tasnádi Gáborné tanár-
nők adták elő a My Fair Lady című musi-
cal egyik betétdalát, a Ma éjjel táncolnék 

című számot.  Majd Volecz Krisztina 11. év-
folyamos tanuló szavalta el azt a verset, 
mellyel a végzősöket köszöntötte. a mű-
vet Lebanov Dániel 12.C osztályos tanu-
ló gitáron kísérte. ezt követően iskolánk 
igazgatónője elmondta ünnepi beszédét, 
és engedélyt adott a szalagtűzésre. 
 először a végzős osztályok osztályfő-
nökeinek az igazgatónő, Hangyásné Far‑
kas Ágnes tűzte fel a kis kék szalagot, majd 
felsorakoztak az osztályok, és mindenki 
a saját koreográfiájára bevonulva kapta 
meg a szalagját, osztályfőnökétől. Mikor 
ez megtörtént, a végzős tanulók elmen-
tek átöltözni a táncokhoz. ez alatt isko-
lánk tanulóiból összeállt kis csapat adott 
elő két számot. Mészáros Adrián dobolt, 
Polgár László gitározott Szluka Mónika és 
Németh Erika énekelt.
 a műsorszám után a táncosok bevo-
nultak egy kellemes zenére, hogy a bálki-
rály és bálkirálynő választáshoz, minden 
kedves vendég ki tudja választani közü-
lük, a számára legszimpatikusabb hölgyet 
és urat. ezután következtek a táncok: 12.C  
rocky, 12.B country, 12.a és 2/12.d, 3/13. d 
latin, évfolyamkeringő.
 a táncok között egy-egy műsorszám 

volt.  iskolánk színjátszó csoportjának  so-
ron következő előadása a Mágnás Miska 
lesz. ebből a darabból a Cintányéros cudar-
világ című számot  adta elő a két főszereplő,  
Sándor Otília és Farkas Sándor 3/13.d osz-
tályos tanulók, óriási sikerrel. Mindezek 
mellett Lebanov Dániel Rácz Henriettát kí-
sérte gitáron, ők a Mama kérlek, és a Ha 
én rózsa volnék című számot játszották 
el. tasnádi Gáborné tanárnő a rómeó és 
júlia című musicalből énekelte el a dadus 
dalát, Csermely Zsuzsa tanárnő pedig két 
spanyol nyelvű dallal szórakoztatta a kö-
zönséget.
a rendezvény záróeseménye maga a bál 
volt.
 Mindenki nagyon jól érezte magát, le-
gyen az diák, tanár, szülő vagy vendég. 
Úgy gondoljuk, a jelenlévők számára örök 
emlék marad ennek az estének minden 
apró történése.

Vereczkei Gabriella és Sápi Viktória szervezők

Hoitsy Lajos gyógyszertára,  
megnyitva 1907. szeptember 22-én

A Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola szalagavató ünnepségére 
2007. december 14-én került sor az iskola sportcsarnokában.
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a jogot ez év februárjában. az új jogtulajdo-
nos a Virág utcára engedélyezett patikát a 
Bekker-féle telken még a nyáron felépíttette, 
és a „ii. rákóczi Ferenc fejedelemhez” címez-
ve szeptemberben már meg is nyitotta.
 Még egy figyelemre méltó nagyobb ese-
mény: Gulner Gyula főispán Dabasi Ödön dr. 
járásfő-orvost tb. megyei főorvossá nevez-
te ki.

Elkészült a „palota”

az 1906–1907. tanévben elemi iskola szüle-
tett a Brenda-majorban az egri főkáptalan 
jóvoltából. a cselédség gyermekeinek taní-
tásához Székely Ilona tanítónő tett esküt és 
hitvallomást dr. Sandula Imre plébános előtt.
 a Monori M. kir. állami polgári Fiú- és Le-
ányiskola „palotája” elkészült. Herczeg Zsig‑
mond királyi építész tevezte, Bartha Mór ki-
rályi mérnök pedig felügyelte Gulyás János 
kőműves vállalkozó munkáját. az épület a 
községi szérűskertben született meg a pes-
ti úton. április hóban költöztek át a közeli 
pfeffer-féle házból, ahol bérletben működött 
az iskola. az épületszentelő ünnepséget má-
jus 26-án rendezték meg. Megnyitó beszédet 
Oláh Dezső igazgató mondott. a program-
ban a tanulók énekkari műsorral, zongora-
művek bemutatásával, szavalattal, alkalmi 
színdarabbal, élőképpel kedveskedtek a 300 
fős közönségnek. az iskola tanárai köréből 
Ambrus Ferenc az énekkar vezetésével, Fény‑

halmi Katalin alkalmi színdarab megírásával 
és rendezésével, az intézet igazgatója cim-
balomra írt zeneszerzéssel, előadói játékával, 
Tarr Rezső rajztanár a tanítványok rajzaival je-
leskedett. a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter, gróf Apponyi Albert a következő tanévre 
Kocsis Mihály és Kellner Jenő tanárokat ren-
delte az iskolához.
 az évzáró ünnepély június 29-én volt, 
melyen lezárták az intézmény iV. évfolyamát, 
az első állami tanítási esztendőt. Ugyanis 
1903-tól 1906-ig községi fenntartású iskola-
ként működött. az őszi beíratáskor regiszt-
rált 300 fős tanulólétszám megcáfolta azok 
állítását, akik szerint „a polgári iskolának 
nincs Monoron létalapja”. az új tanév kezde-
tén a tanárok 100 tanítvánnyal tanulmányi 
kirándulást szerveztek Budapestre. Megte-
kintették az országházat, a nemzeti Múze-
um régészeti kiállítását, és szórakoztak a Vá-
rosligetben.
 az év záró eseményeként kell említe-
nünk Bobory János római katolikus kántorta-
nító, valamint községi iparostanonc-iskolai 
igazgató királyi kitüntetését. a népoktatás 
terén szerzett érdemei elismeréseként „ki-
rályi arany érdemkeresztet” kapott, melyet a 
vármegyei tisztikar jelenlétében Gulner Gyu‑
la főispán adott át 1907 decemberében.
(Forrásanyag: Pest Megyei Levéltár korabeli 
jegyzőkönyvei, Monor közgyűlési jegyzőköny‑
vek, Monorkerületi Lapok)

Dr. Dobos György, a Helytörténeti Kör elnöke

  1. a béke világnapja
 Újév napja
 a Bécsi filharmonikusok ajándék-
 koncertje a világ számára
 szűz Mária napja
  6. vízkereszt vagy Háromkirályok 
 napja, a farsang kezdete
  8. a világirodalom napja
14. Európai nyelvek napja
17. szent antal napja: szent antal a   
 háziállatok védőszentje
18. a világvallások napja
20.  szent sebestyén
22. Magyar Kultúra napja
 szent vicent napja
27. a holocaust nemzetközi 
 emléknapja

január esemÉnyei

laKástEXtil
mÉteráru-rövidáru

látogasson el hozzánk,
óriási választékkal

várjuk kedves vevőinket!
Monor,

Bajcsy Zs. u. 1.
tel.: 06-29/417-388

Üllő, Kossuth l. u. 1.
tel.: 06-20/410-8655

06-29/320-067
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megoldások  
vállalkozásának
gondjaira

Bizonyára Ön is szeretné vállalkozását 
gondtalanul irányítani, anélkül, hogy 
mindennapi tevékenységét beárnyé-
kolnák vállalkozásának problémái, 
megoldásra váró feladatai.

keresse tanácsadó irodánkat, ahol kom p lex 
gazdasági tanácsadással, szám viteli szolgál-
tatásokkal várjuk jelenlegi és leendő part-
nereinket. egyéni és társas vállalkozásoknak 
a cégalapítástól, a működés során felmerü-
lő problémák megoldásáig minden területen 
teljes körű bonyolítást végzünk.
 Bízza meg irodánkat a bérek számfejtésé-
vel, a munkaügyek intézésével is. Győződjön 
meg szolgáltatásaink gazdaságosságáról!
számoljunk velünk!

készüljön fel most a munka- és tűzvédelmi el-
lenőr váratlan érkezésére! előzze meg a mun-
kahelyi balesetekből adódó gondokat!
 szakértő kollégáink az Ön cégének is 
komplex megoldást kínálnak a munkavédel-
mi és a tűzvédelmi előírások maradéktalan 
betartásához, a munkahelyi balesetek és tűz-
esetek megelőzéséhez.

készítsen honlapot! ezt az npirio, ingyenes 
honlapkészítő és karbantartó rendszer segít-
ségével villámgyorsan, programozás nélkül 
teheti meg! részletekért kattintson honla-
punkra, a www.ecofact.hu címre!
vagy Ön egyedi honlapot szeretne?
akkor keresse a www.netpeople.hu weboldalt.

Forduljon hozzánk bizalommal!
Telefon: 06‑29/613‑620
E‑mail: ecofact@ecofact.hu

• Javítani akar 
vállalata pénzügyi 
eredményén?
• Új vállalkozást alapít?

• Aludjon nyugodtan!

• És még egy ötlet!

Bízza ránk 
cége teendőit!

16 éve az Önök
 szolgálatában!

KandallóK 
kő- és csempekandallók

tervezése, építése, kivitelezése

kandallókazánok
központi fűtésrendszerbe köthetők

tűztérbetétek
valamint kiegészítők széles választékban
kínálunk továbbá homlokzatburkoló köveket, 

járólapokat és csempéket.
rendelésre készítünk műkő lépcsőket, ablakpárkányokat,

kerítés fedköveket, valamint teraszszegélyeket.

BABI-kő Bt.
2200 Monor, piac tér 50.
telefon: 06‑20/496‑6907 

e-mail: babiko@citromail.hu

képzőművészetkÖZÖs nEvEZő: kIss Adél
Az elmúlt hónapban útjára indított Közös nevező című rovatban 
először Koday László festőművésszel ismerkedhettek meg. Ezúttal egy 
fiatal, ám néhány éve már a pályán elindult tehetséget mutatunk be 
Önöknek. Kiss Adél neve talán nem ismeretlen a monori olvasók előtt.

Monori Strázsa: Mikor és hogyan fordultál 
a képzőművészet felé?
Kiss Adél: a festészettel, rajzolással körülbe-
lül tíz éve kezdtem komolyabban foglalkoz-
ni. Szuhányiné Szappanos Éva, a monori jaG 
rajztanára, valamint Kopek Rita festőművész 
segítségével felismertem az élő modell utá-
ni rajzolás és festés iránti vonzódásomat. Va-
lahol a középiskolai évektől indult annak a 
kitartó érdeklődésnek az ébredése, mely az 
ember személyiségének, külsejének, anató-
miájának megismerése és megfogalmazá-
sa felé hajt, s mely érdeklődés rokonítható 
a pszichológia és a filozófia hasonló gondo-
lataival. kopek rita tanítványaként eltöltött 
három évem alatt felvételt nyertem az egri 
eszterházy károly Főiskolára, s itt a festé-
szet és rajzolás mellett képgrafikával, fotó-
zással is foglalkoztam. az itt eltöltött két év 
megerősítette bennem a világról addig al-
kotott fogalmaimat. itteni mesterem, Földi 
Péter és tanárom, Nagy B. István (†) művész-
ként, mesterként és emberként is példakép 
marad előttem. a magas művészetek von-
zása természetesen engem is a képzőmű-

vészeti egyetem felé vitt, így 2002-ben fel-
vételt nyertem az intézmény festő szakára, 
ahol Maurer Dóra festőművész csoportjá-
ba kerültem. neki szintén nagyon sokat kö-
szönhetek előrejutásomban.
•  Tagja vagy-e valamilyen művészi csopor-
tosulásnak?
•  igen, 2007 augusztusában megalapítot-
tuk néhány művésztársammal a Horizon 
Visual arts-t, más néven a Horizont cso-
portot. tevékenységünk széles skálán mo-
zog a fotorealisztikus festészettől egészen 
az intermediális alkotásokig. közös meg-
mozdulásaink egyelőre street art és land art 
munkák.
•  Sok mindennel foglalkozol: festészet, fotó, 
videó,  grafika  stb.  Melyiket  érzed  magad-
hoz a legközelebbinek? 
•  a festészettel és a fotózással foglalkozom 
legtöbbet. eddigi munkásságom fő vonu-
latát az emberábrázolás képezi, bár olykor 
eltértem ettől a témától. Festettem tájké-
peket és állatképeket, de ezeket is a portré 
jellegzetességeivel ruháztam fel. Mindig szí-
vesen ábrázoltam embereket, főleg azokat, 

akik közvetlen közelemben éltek, ugyan-
is fontos  számomra a személyes kapcsolat 
a modellel. Úgy gondolom, enélkül értel-
mét veszti az egész, és élettelen mű jön lét-
re. diplomamunkám is portrésorozat volt, 
de nem a hagyományos értelemben. Bár a 
technika nem új, már rauschenberg is ké-
szített képeket ehhez nagyon hasonló mó-
don az 1960-as években, mégis úgy érzem, 
egy olyan folyamat indult el a munkámban, 
amely még sokáig jelen lesz benne. 
•  Fotózásban  melyek  a  leggyakoribb  té-
máid?
•  Főleg portrékat készítek közeli ismerőse-
imről, de rengeteg fotót készítettem saját 
magamról is. az önarcképek sokkal jobban 
kifejezik a személyiségemet, mint a mások 
által készítettek. azokat sokszor túl direkt-
nek és beállítottnak érzem. amikor saját 
magamat fényképezem, őszinte és szemé-
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lyes az eredmény, még ha néha torzulnak is 
a vonásaim. ezek az elváltozások a legtöbb 
esetben nagyon érdekesek. például na-
gyobb lesz az orr, furcsa a mosoly, hatalma-
sak a szemek, vagy óriási a homlok, túlzón 
aszimmetrikus az arc. ezek a furcsa torzulá-
sok, groteszkké váló vonások is foglalkoz-
tatnak mostanában. egy egyetemi osztály-
feladat keretén belül kezdtem el foglalkozni 
a tükröződéssel. nálam a tükörkép, mint 
önarckép, mint a tükör világába, a tükröző-
dő felületbe zárt egyén jelenik meg. Vagyis 
én magam, egy torz tükör fogságában.
•  Milyen technikákkal dolgozol?
•  általában olajjal, akrillal dolgozom, de kö-
rülbelül egy éve kifejlesztettem egy egyedi 
technikát, melyet mostanában már ötvöz-
tem a hagyományos festészeti eljárások-
kal. ennek következtében nagyon érdekes 
hatást keltenek a művek. például a Lélek-
lenyomatok című portrésorozatom kom-
pozíciója szempontjából fontosnak tartom 
a Baba-sorozatot, mint előzményt. tar-
talmilag nincs köze a mostani munkáim-

hoz. Míg ott a sorozat az elmúlás fázisait 
jelenítette meg, itt az arcfelek elhelyezésé-
nek sokféle lehetősége, például az összeil-
lesztés önmaga másik felével, az önmaga 
azonos felével,  az idegen arcféllel, vagy a 
szembefordítások vonzott. annyira meg-
tetszett a technikai folyamat, s annak hatá-
sa, hogy arra gondoltam, miért is ne hagy-
hatnám így a képeket? Úgy tűnik, az arcok 
mögött valami láthatatlan rejtőzik, minde-
nekelőtt érzés és gondolat, mindaz, ami a 
lélekhez és a szellemhez tartozik. itt is fel-
merült a tükröződés fogalma, mert maga 
az arc is egyfajta nem tökéletes tükörnek 
tekinthető, ha a függőleges tengelyét néz-
zük. senkinek sem teljesen szimmetrikus az 
arca. Mindkét arcfél tartalmazza az alapve-
tő vonásokat, de mind a két oldal mást fe-
jez ki. a keskeny, fejméretű vásznakon mo-
delljeim arcának mindig csak az egyik felét 
jelenítem meg, és így el kellett döntenem, 
kinek melyik arcfelét válasszam. azt a né-
zőpontot kellett megtalálnom, ahonnan ki-
tűnik a lélek jellegzetes egysége. 
•  Kiket választasz portréid modelljéül?
•  a portrék főleg saját korosztályomról 
szólnak, róluk készült a legtöbb kép, a 20–
30 éves emberekről. szerintem ilyenkor éli 
meg az ember életének csúcspontját. ezek 
között az emberek között élek, velük talál-
kozom nap mint nap, s velük osztom meg 
bánatom-örömöm, ezért is van rajtuk a 
hangsúly. rajtuk kívül szerepelnek a soro-
zatban sokkal fiatalabb, sőt középkorú és 
idős emberek is. a legfiatalabb arc egy cse-
csemőé , a legöregebb ábrázolt személy 
pedig a lassan kilencven éves nagyanyám. e 
két szélsőség nem foltokban ábrázolva, ha-
nem realisztikusan, olajjal megfestve jele-
nik meg, keretet is ad, indítja és lezárja a so-
rozatot. Így a fő életszakaszok a születéstől 
az öregkorig tematikusan követik egymást, 
de a sorozat magjának megmarad a fiatalok 
csoportja. Félrefordult, rezzenéstelen, vagy 
éppen a végtelenbe néző, a végtelenből fel-
bukkanó arcok ezek. érintetlenek, maguk-
ban valók. Úgy érzem, nem csupán egy-egy 
ember néz ránk a vásznakról, hanem maga 
az ember, annak minden tökéletlenségével. 
Mindenkinek több arca van, s tőle függ, me-

lyiket mutatja a külvilág számára. ezek az ar-
cok érző, szomorú, esendő alakok portréi. 
szeretetreméltó emberek léleklenyomatai.
•  Monoron mennyire  ismerik  a munkássá-
godat?
•  igazából nem tudom. Most, hogy a jó-
zsef attila Gimnáziumban tanítok, nagyobb 
esély van arra, hogy megismerjék a munká-
imat, mind a kollégák, mind a tanítványaim. 
•  Hol láthatók jelenleg a munkáid?
•  Három helyen is. Van egy önálló kiállításom 
pesten, a rózsa Művelődési Ház Galériájában, 
mely január hatodikáig látható. ezen kívül a 
hónap végéig szerepelnek képeim a hatvani 
arcok és sorsok országos portré Biennálén 
a Moldvay Győző Galériában. az e.on Hun-
gária tiszta energia pályázatának kiállításán 
is megtalálható a munkám, bár már meg-
vásárolták a pályázatra készített képemet. 
akiknek nincs lehetőségük élőben megte-
kinteni a felsorolt helyekena képeimet, azok 
az interneten is megtalálhatják a művek egy 
részét a www.kissadel.blogspot.com vagy a 
www.artmanager.hu/kissadel.html honlapon.

NR

R. B. Zoli Gyermek

Magány Kettősség

Múlthavi számunkban, a közös ne-
vező keretében elsőként bemutatott 
Koday László Csokonai-díjas festőmű-
vész tárlatának megnyitója 2008. janu-
ár 14-én, 17 órakor lesz a Vigadóban. 
az emeleti folyosón megrendezett ki-
állításon a művész 15 festménye te-
kinthető meg folyamatosan, 2008. 
február 10-ig. a kiállítást megnyitja: 
Pilaszanovich Irén művészettörténész, 
közreműködik: Baranyi Ferenc józsef 
attila díjas-költő.
 a Gemini tV a megnyitón készült 
felvételeket 2008. január 19-én, szom-
baton tűzi műsorára.
 a tárlaton elhelyezett festmények 
őrzéséről a Mon-da kft. gondoskodik. 
támogatásukat ezúton is köszönjük!
  várunk minden érdeklődőt!

A szervezők

koday lászló kiállítása
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a Monori Galamb és kisállattenyésztők 
egyesülete 2008. február 9–10-én tart-
ja kiállítását a Művelődési központban.
Minden kedves látogatót szeretettel 
vár az egyesület tagsága.
 nyitva: szombat: 8–18-ig
 Vasárnap: 7–15-ig

galambkiállítás

tanulj meg táncolni!
 kezdő társastánc csoporthoz lehet 
csatlakozni 2008. január 9-én 18 óra-
kor a Művelődési központban. Felnőt-
teknek és gyerekeknek egyaránt.
 tel.: 06‑30/850‑2628

itt a báli szezon!

a Vigadó dísztermében (Monor, kos-
suth L. u. 65.) 2008. január 19-én, 
szombaton 18 órai kezdettel.
a pécsi Mecsek kamaraopera magán-
énekesei és zenekara előadásában
Vezényel: Wirth Márton
 részletek Lehár Ferenc (Cigánysze-
relem, paganini, Víg özvegy stb.), Kál‑
mán Imre (Csárdáskirálynő, Marica 
grófnő stb.), Kacsoh Pongrác, Erkel Fe‑
renc műveiből két felvonásban 
 jegyek 2200 forintos áron kapha-
tók a könyvtárban, a polgármesteri Hi-
vatal titkárságán és a Vigadó emeleti 
pénztárában.
 információ, jegyrendelés: 
 tel.: 06‑29/413‑212, 06‑30/366‑51‑01
 e-mail: vigado@monornet.hu

ÚjÉvi oPerett gála

a „Vigadó” kulturális és Civil központ 
előtársasági időszakáról.
társaság saját tőkéje: 3 887 000 Ft 
jegyzett tőkéje: 3 000 000 Ft
közhasznúsági tevékenység  
bevétele: 2 927 000 Ft
közhasznúsági tevékenység  
ráfordításai: 2 040 000 Ft
adózás előtti eredmény: 887 000 Ft
tárgyévi közhasznú eredmény: 887 000 Ft

közHasznÚsági jelentÉs

2008. január 5., 20 óra
Pótszilveszteri Nosztalgia buli
Művelődési Ház
2008. január 11., 18 óra
Wass albert: jönnek és adjátok vissza a 
hegyeimet című kisregényei alapján, and-
rási attila által rendezett a „Világ és a vége” 
című színdarab bemutatása
Művelődési Ház
2008. január 19., 18 óra
Újévi operettgála
pécsi Mecsek kamaraopera magánéneke-
sei és zenekara előadásában
Vigadó, díszterem
2008. január 20., 17 óra
Ünnepi megemlékezés a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából
Hűvösvölgyi ildikó műsorával
Vigadó, díszterem
2008. február 1–3.,
Mágnás Miska című színdarab bemutatása
a szterényi józsef szakközépiskola 
irodalmi színpadosainak előadásában
Művelődési Ház
2008. február 3., 18 óra
Kamarazenei előadássorozat harmadik 
koncertje Bozay Melinda (zongora) és 
Pólus László (gordonka) estje
Vigadó, díszterem
2008. február 15.
Megemlékezés a kommunista diktatúra ál-
dozatairól (szervezés alatt)
2008. február 16., 20 óra
Farsangi buli. Belépés kizárólag jelmezben 
vagy álarcban! 
Művelődési Ház

2008. március 8., 
Bálozzon újra Ön is a Vigadóban!
nőnapi bál
Vigadó, díszterem
2008. március 15. 
Megemlékezés az 1848‑49‑es forradalom és 
szabadságharc eseményeiről
Városközpont, kossuth-szobor
2008. március 20.
Húsvéti kézműves foglalkozás és játszóház
tojásfestés, ragasztás és gyermekelőadás
Művelődési Ház
2008. április 11–13.
Megyei Ki Mit Tud? selejtezők
Művelődési Ház
2008. április 19. 
Megyei Ki Mit Tud? elődöntő
Művelődési Ház
2008. május 9–12.
Pünkösdi rendezvénysorozat
Mocsári Károly hangversenye, 
Megyei Ki Mit Tud? döntő, 
Néptánctalálkozó, 
Utcabál, 
Táncház, 
Népművészeti kirakodóvásár
Vigadó, Művelődési Ház, Fesztiválcsarnok
2008. május 24., 18 óra
Kamarazenei előadássorozat záró koncertje
Megyesi‑Schwarz Lucia (mezoszoprán), 
Hegedűs Endre (zongora) és Pólus László 
(gordonka) estje
Vigadó, díszterem
2008. május 30.
Pedagógus nap
Művelődési Ház

ajánló

A vIgAdó  
télI-tAvAsZI progrAmJAI

a Monor és Vidéke alapítványt tavaly janu-
árban a Mecénás klub hívta meg egy kiál-
lítás megrendezésére a helyi könyvtár ki-
állítótermébe. a szervezés lázasan folyt, 
s a megnyitóra a könyvtár tele lett a helyi 
érdeklődőkkel. a monori és a környékbe-
li alkotók festményei, szobrai, grafikák, kis-
plasztikák, kerámiák, patchwork, gobelin, 
üvegfestés adták a változatosságot. 
 a kiállítást még februárban átköltöz-
tettük a pilisi közösségi házba, ahol tíz na-
pig látogatták az érdeklődők. a megnyitón 
zsúfolásig telt teremben helyi és nyáregy-
házi előadók szerepeltek.
 a két rendezvény sikerén felbuzdulva 
Budapesten kerestünk helyet. a Magyar 
nők szövetsége székházában (az andrássy 
út végén, a Hősök terénél) örömmel fogad-
tak bennünket. a megnyitón nagy érdeklő-
déssel vettek részt a galériatulajdonosok, 
vezetők is. a júniusi melegben három hé-
ten keresztül sok látogató tekintette meg a 

kiállításunkat. eredményként könyvelhet-
jük el, hogy több kiállítónkat meghívták a 
fővárosba önálló kiállításra.
  a sikerek, valamint a gyönyörűen rend-
be hozott Vigadó késztetett bennünket 
arra, hogy helyet kérjünk egy téli tárlat 
megrendezésére. a szervezést szeptember 
elején már elkezdtük. a kiállításon saját pa-
ravánokkal jelenhettünk meg. a megnyi-
tón, valamint a Guruló gyöngyök, az ala-
pítvány új antológiájának bemutatóján, 
november 30-án Géczy erika, a kormorán 
együttes énekese bájos, közvetlen és derűs 
műsora után a pilisi Hadas jánosné Marika 
félig igaz története és istók Csenge meséje 
is megnevettette a viszonylag kis számban 
megjelent közönséget. a kiállítás két hete 
alatt sokan látogatták tárlatunkat. Össze-
gezve ezt a rendezvényünket is sikeresnek 
tekinthetjük, amit elsősorban a kiváló alko-
tásoknak köszönhetünk.

A kuratórium nevében: D. E.

kiállításguruló gyÖngyÖk

2008. március 5-én 8 és 16 óra között 
véradás lesz a Művelődési Házban.
tel.: 06‑29/413‑212

vöröskereszt vÉradás
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Monori  Strázsa:  Mikor  és  milyen  céllal 
alakult a vállalkozás?
Kofa 2003 Kft: tizenhárom éve alakult a 
cég kofa-Glass néven, melyet Kovács Ist‑
ván egyéni vállalkozó alapított. a cég ak-
kor még csak fenyő nyílászárókat gyártott. 
nyolc éve kezdtünk fenyő bútorok gyártá-
sával is foglalkozni. Most pedig éppen öt 
éve, hogy megalakult a kofa 2003 kft., és 
megnyitottuk bemutatótermünket a pető-
fi sándor utca 41. alatt. 
•  Milyen termékek gyártásával foglalkozik 
jelenleg a cég?
•  Vállalkozásunk fő profilja a minőségi, ki-
zárólag borovi fenyőből készült bútorok 
gyártása. a bútorokat egyéni 
elképzelések alapján is meg-
tervezzük számítógépen, 
majd az árajánlat elfogadása 
után legyártjuk a megálmo-
dott bútort. a munka meny-
nyiségétől függően két-há-
rom héten belül elkészítjük a 
terméket.
•  Milyen  termékválaszték-
kal várják a vásárlókat?
•  Legfőbb termékeink az ágyak. jelenleg 
22-féle modellváltozatban, bőséges szín- 
és formavilágban készülnek, akár egyedi 
elképzelések alapján is. természetesen a 
vásárlók megtalálhatják nálunk a termék-
hez kapcsolódó kiegészítőket is. kínálunk 
eltávolítható leesésgátlót a gyermekek biz-
tonsága érdekében. ágyrácsaink készül-
hetnek fenyőből, lehetnek rugósak, vagy 
fejvég-láb emelősek is. Utóbbi fontos se-
gítség lehet például az idős emberek, a be-
tegek ápolása estén. Vannak motoros és 
távirányítható ágyrácsaink is. ágyneműtar-
tóink több méretben készülnek. a matra-
caink lehetnek rugósak, szivacsosak, vala-
mint kókusz-latex és vákuum betétesek. a 
legújabb technológiát követő biobetét új-
donságunk a Memory-foam, ami egy test-
hőmérsékletre lágyuló, nyomáspont nél-
küli, testsúlyelosztást biztosító antiallergén 
luxus gyógymatrac. az ágyak és kiegészítő-
ik mellett komódok, szekrények, íróasztal-

ok, étkező- és dohányzóasztalok, előszoba 
szekrények, éjjeli szekrények nagy választé-
kával is várjuk vásárolóinkat.
•  Hogyan fejlődött jól működő kisvállalko-
zássá a kft?
•  Cégünk folyamatosan fejlődött és vál-
tozott az elmúlt évek során. Ma már 20 fő-
vel dolgozunk és értékesítünk. követnünk 
kellett a vásárlóink igényeit és biztosíta-
nunk kellett az alapanyag-beszerzésen ke-
resztül az állandó magas minőséget. aki a 
mi szakmánkban dolgozik, tudja, hogy ez 
nem könnyű feladat. a jó minőségű bo-
rovi fenyő beszerzése a fakitermelés folya-
matos csökkenése miatt valóságos zsong-

lőrködést kíván. az ár-érték 
arányát folyamatosan szin-
ten kell tartanunk úgy, hogy 
az alapanyag folyamatosan 
drágul. az európai Unióhoz 
történő csatlakozásunkkal is 
számos új követelménynek 
kellett megfelelnünk. ezért 
kellett a kijelölt iparterülete-
ken megfelelően felszerelt, 
az előírásoknak eleget tevő új 

műhely építésébe kezdenünk, habár a gaz-
dasági körülmények akkor sem voltak job-
bak. ez mind anyagilag, mind szakmailag 
nagy kihívás elé állította vállalkozásunkat, 
de úgy néz ki, sikerült elérni célkitűzésein-
ket. Megépítettük a bemutatóteremmel ki-
egészített új műhelyünket a Majori utca 2. 
szám alatt. 
•  Kiknek kínálják termékeiket?
•  Minden vásárlónk igényét szeretnénk 
kielégíteni, hogy jó minőségű, környe-
zetbarát, tartós és esztétikus bútorokkal 
élvezhesse otthona melegét. Cégünket ha-
marabb ismerték és keresték Monoron kí-
vüli vásárlóink, ugyanis mi gyártóként és 
nagykereskedésként több nagy budapes-
ti üzletnek is szállítunk termékeket. ehhez 
hozzájárult a www.kofa2003.hu címen el-
érhető honlapunk létrejötte is, így már az 
ország távolabbi szegletéből is felkerestek 
minket. Ma már Monoron is egyre többen 
ismernek bennünket, útbaigazító táblákat 

is kihelyeztünk a város több 
pontján.
•  Létezik hasonló termékkörrel 
foglalkozó cég a környéken?
• szerénytelenség nélkül is  el-
mondhatjuk magunkról, hogy 
jelenleg a mi profilunknak 
megfelelő  fenyőbútor gyártó-
ról nem tudunk, de folyamato-
san kapcsolatban vagyunk más, 
hasonszőrű cégekkel, gyártók-
kal. a kofa 2003 kft. számára 
fontos a jó kapcsolat, a tapasz-

talatcsere, az egészséges versenyszellem. 
azonban a hipermarketek megjelenése a 
mi életünknek is meghatározó körülménye 
lett, mert teljesen átalakította a kereskedők 
és a vevők hozzáállását. nagyon nehéz az 
ésszerűtlenül alacsony áron reklámozott 
termékekkel felvenni a harcot, de igazság 
szerint nem is szeretnénk. Úgy érzem, ma 
már a vásárló is el tudja dönteni, hogy mi-
lyen ár-érték arányú terméket szeretne vá-
sárolni. az akció és az olcsó szavak mára 
talán már nem vonzzák annyira a vevőket. 
egyre inkább előtérbe kerül a minőség elér-
hető áron, ami egyben a mi cégünk jelsza-
va is. nem szeretnénk befolyásolni vásárló-
inkat olyan módón, hogy szembe állítjuk 
magunkkal a konkurenciát.  a vásárlók bi-
zalma sokkal fontosabb építő köve a cég-
nek és értékesebb bármilyen drága rek-
lámnál, mint az összehasonlításokba való 
bocsátkozás más termékekkel, cégekkel. 
élni és élni hagyni. Ha ezt a filozófiát követ-
né a vállalkozói társadalom, sokkal hatéko-
nyabban tudna mindenki a saját profiljá-
ban kiteljesedni.
•  Milyen  állandó  vagy  időszakos  kedvez-
ményekkel kedveskednek a vásárlóknak?
• Mint már említettem, nem szeretünk az 
elcsépelt akció szó mögé bújni, de termé-
szetesen a karácsonyi ünnepek előtt és is-
kolakezdéskor igyekszünk figyelembe 
venni a családok egyre szűkösebb anyagi 
lehetőségeit. Így egyre több családba kerül 
szép és tartós bútordarab. ezen kívül egész 
évben 10 százalék engedménnyel vásárol-
hatóak meg a kiállított termékeink a bemu-
tatótermeinkben!
•  Milyen újdonsággal  lepik meg a vásárló-
kat idén?
• Minőséget elérhető áron! ezt szeretnénk 
betartani. továbbá örömmel jelenthetjük 
be, hogy 2008 januárjától ismét elkezdjük 
a nyílászárók gyártását. Új, korszerű gé-
pekkel, a legújabb technológiákhoz iga-
zodva! (x)

Kofa 2003 Kft. 
telephelyek: 
Monor, petőfi s. u. 41., 
Budapest XVii., pesti u. 17.
székhely: Monor, Majori u .2.
telefon és fax: 
06‑29/416‑021  06‑70/210‑4916
E-mail: kapcsolat@kofa2003.hu

kaPcsolat

FenyõbútorokélnI és élnI hAgynI
A vásárlók bizalma sokkal fontosabb építő köve a cégnek és 
értékesebb bármilyen drága reklámnál – ez a Kofa 2003 Kft. 
üzletpolitikájának egyik pillére. A recept láthatóan jól működik.

„Egyre inkább 
előtérbe kerül 

a minőség elérhető 
áron, ami egyben 

a mi cégünk 
jelszava is.”



Monori Strázsa 

2008. január 7.

Ku
ltú

ra

16

ébresztve ahhoz, hogy vegyük elő a köte-
tet, keressük meg, olvassuk el, és újra gon-
dolkodjunk el rajta.
 a „nagy” józsef attila versek pedig új-
szerű tolmácsolásukkal hatottak. a nagyon 
fáj, a Hetedik, a kései sirató most is nagy si-
kert arattak. sokak szerint az Ódá-t ennyi-
re bensőségesen, ennyire természetesen, 
ennyire nekünk szólónak még sohasem 
hallhattuk.  a Hobo Blues Band tapasztala-
tai, dallam- és ritmusvilága új hangulatok-
kal gazdagították az egyébként is eredeti 
összeállítást, a megzenésített verseket.
 Földes László erőteljes egyénisége, mű-
vészi kisugárzása be tudta tölteni a nagy 
termet, mindvégig le tudta kötni a figyel-
met (annak ellenére is, hogy a hátsó sorok-
ból nem volt minden mozdulata látható, il-
letve volt néhány kezdeti hanghiba is).

„ti jók vagytok mindannyian”

a műsor végén szűnni nem akaró vastaps 
jutalmazta az előadót. Földes László ek-
kor elárulta, hogy ő a versek igazságtartal-
mát tartja fontosnak, nem az előadásmódot. 
többször is visszajőve, közvetlen hangnem-
ben megköszönve a közönség pozitív reagá-
lását, kifejtette: jó, hogy van, és kell is, hogy 
legyen közönsége a magyar kultúrának.
 a tanítások című ciklus – aktuálisnak 
érzett – soraival búcsúzott ráadásként: 

„Lesznek, akik majd kinevetnek. i ti ne 
hallgassatok azokra… ti jók vagytok mind-
annyian, i miért csinálnátok hát rosszat?”
 2005 januárja óta Hobónak ez volt a 
198. előadása ebből a józsef attila-témából, 
amit összesen mintegy 40 ezer ember lát-
hatott. sikerét most mi is tapasztalhattuk. 
szívesen megnéznénk Villon-összeállítását 
is (az akasztottak balladája) vagy Faludy-
műsorát (Ballada a senki fiáról).
 pont 70 éve halt meg józsef attila. pon-
tosan 90 éve kényszerítette keserű sorsa 
arra, hogy itt idegenek gondoskodjanak 
róla. december 1-jén az lehetett a Vigadó 
közönségének érzése, hogy most itt igazán 

„hazatalált”.
Bolcsó Gusztáv

annak a „nehéz szívű” költőnek a szavai 
ezek, akinek lehettek emlékei Monorról is. 

„anyám már betegeskedett, méhdagana-
ta támadt, s ekkor én magam jelentkeztem 
a Gyermekvédő Ligánál – így rövid időre 
Monorra kerültem” – olvashatjuk önélet-
rajzi visszaemlékezésében, a Curriculum 
vitae-ben. Mivel az itteni menhelyen ép-
pen akkor nem volt hely, a telepfelügyelő-
nő – ideiglenesen – rokonánál, Frauendorfer 
Ferencnénél helyezte el.

tévedett az akadémikus

Szabolcsi Miklós akadémikus 45 sort szen-
telt Fiatal életek indulója című kötetében a 
költő Monoron eltöltött körülbelül jó más-
fél hónapjára, de téves adatokkal. az 50-es 
évek politikai sematizmusa alapján készült 
forrásokra támaszkodva arról írt, mintha a 
házigazda öreg asztalos kihasználta, dol-
goztatta volna a szegény proletárfiút, és 
egyébként is éheztették, ütötték-verték.
 irodalomtörténeti szenzációnak szá-
mított, amikor 1964-65-ben, egy akkori 
monori gimnazista – az albertirsai Major Já‑
nos – utánajárt az igazságnak (a még élő ta-
núk segítségével), és ezt az akadémikus is 
elfogadta, könyve állításait is korrigálva.
 a helyi lapban, majd az irodalomtörté-
neti közleményekben is közzétett korrekci-
ók szerint józsef attila egy családfő nélküli 
házhoz került. az „öreg” asztalos – aki ak-
kor még fiatal volt! – otthon sem lehetett, 
mivel a fronton harcolt (1917-ben!), így nem 
is zsákmányolhatta ki az oda-
került gyereket. Frauendorfer 
Ferencné nem tett különbsé-
get saját gyermekei és az ide-
gen között. a háborús viszo-
nyok között valamennyien 
egyformán nélkülöztek.
 józsef attila fiatalabb nő-
vére, Etus, aki szintén itt volt vele akkor, 
ugyancsak szívesen emlékezett vissza az it-
teni ismerősökre. ezt 1973-ban Monoron (a 
gimnáziumban, a költő nevét viselő közép-
iskolák találkozóján) személyesen is meg-
erősítette.
 az idősebb nővér – József Jolán – józsef 
attila élete című könyve szerint öccse 1917. 
november 28-án iratkozott be a monori 
polgári (a mai ady úti) iskola ii. fiú osztá-
lyába, és tagja lett az ottani Vörösmarty 
Önképzőkörnek is. az anyakönyvben az 
olvasható, hogy osztályfőnöke a matema-
tika-fizika szakos Szemerey Ferenc volt. az 
idegennek, pesti vagánynak tartott men-
helyi gyerek nemigen találhatta itt a helyét, 
és hiányozhatott neki a „Mama” is. Valószí-

nűleg ezért szökhetett haza józsef attila, 
amikor a hadisegélyen élő nevelőszülő egy 
alkalommal a bedolgozóként varrott kato-
naruhákat vitte pestre. attilának csak a ka-
lauzt kellett megúsznia pestig...
 a költő később soha nem panaszkodott 
monori időszakára. Öcsödre, és az ottani 
nevelőszülőre, Gombainéra viszont, igen! 
szabad ötletek jegyzéke két ülésben című 
írásában is csak annyit említ: „Milyen csen-
des voltam Monoron.”

Újszerű tolmácsolásban

józsef attila – keserű sorsa miatti – magá-
ba fojtott csendjeit versei segítségével írta 
ki magából. Földesi László pedig rendkívü-
li empátiával tudta átélni és hallgatósága 
számára érzékeltetni a költő belső embe-
ri vívódásait. Valószínűleg nem véletlenül 
tette mindezt ennyire hitelesen. 1968-ban 
például őt is eltanácsolták az egyetemről 
(eLte, bölcsészkar) Lakájdal című szerzemé-
nye miatt, és neki is át kellett élnie a hobo- 

(csavargó-vándorló) lét jó 
néhány stációját. amikor a 
Vigadó dísztermének dobo-
gójáról elhangzott a tudod, 
hogy nincs bocsánat című 
összeállítás, örömmel nyug-
tázhattuk, hogy nem a soká-
ig egyoldalúan pártos, balol-

dali, proletárköltőnek beállított, sematikus 
józsef attila-képet ismételte meg az elő-
adó. sokkal inkább az emberség, a szeretet, 
a játék, a „szépség koldusá”-t.
 sziszüphosznak – a görög mitológia sze-
rint – az alvilágban egy újra és újra alázu-
hanó sziklát kellett a hegytetőre görgetnie. 
Földes László színpadképe találóan fejezte 
ki, hogy józsef attilának hasonló reményte-
lenséggel kellett küzdenie a rámért magán-
életi és – az őt különösen korlátozó – társa-
dalmi nehézségek súlyaival. Mindemellett 
a nagy költőkre jellemző olyan örök em-
beri gondolatokat hallhattunk, amelyek 
valamennyiünket megérinthettek. az elő-
adó nagy érdeme, hogy felfedezett szá-
munkra kevésbé ismert verseket is, kedvet 

Hobo-estJóZsEF AttIlA „hAZAtAlált”
„Könnyű emlékek, hova tűntetek? I Nehéz a szívem, majdnem zokogok.”  
Ezeknek a merengő verssoroknak a felidézésével kezdte  
József Attila-műsorát Hobo (alias: Földes László) december 
1-jén, a monori Vigadó zsúfolásig megtelt dísztermében.

Földesi László 
(Hobo)

József Attila  
1918-banFrauendorfer Ferencné saját gyerekeivel

„A műsor végén 
szűnni nem akaró 
vastaps jutalmaz-

ta az előadót.”
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jótékonyságsEgíts, hogy sEgíthEssünk

a Magyar Máltai szeretetszolgálat egyesü-
let Monori Csoportja mint minden évben, 
idén ismét megszervezte azt a jótékony-
sági rendezvényét, melynek bevételéből 
a környékbeli rászoruló embereket segítik.  
a strázsa olvasói emlékezhetnek arra, hogy 
tavaly a világhírű Pitti Katalin operaénekes 
és Virág András orgonaművész előadását, 
valamint a miskolci Forrás Kórus előadását 
csodálhatták meg mindazok, akik kará-
csony előtt ellátogattak a monori főtéri ka-
tolikus templomba. 
 tavaly november 18-án rendezték meg 
az immár hagyománnyá vált eseményt. 
Mindazokat szívesen látták, akik saját szóra-
kozásukon túl támogatásukkal a szegények, 
betegek és idős emberek ünnepét szeret-
nék szebbé tenni. 
 – tizenötödik alkalommal szervez-
tük meg jótékonysági rendezvényünket  

– monta el a főszervező, Topálné Józsefné, a 
Máltai szeretetszolgálat Monori Csoport-
jának vezetője. törekszünk arra, hogy vál-
tozatos programokat kínáljunk. Volt olyan 
év, amikor komolyzenei hangversenyt szer-
veztünk, máskor színdarabot láthatott a kö-
zönség. Ma pedig vidám, zenés délutánnal 
vártuk a szórakozni vágyókat. Minden esz-
tendőben a Művelődési Ház a rendezvény 
helyszíne, a tavalyi azért volt egy rendkívüli 
év, mert az épület felújítása miatt át kellett 
tennünk a koncertet a katolikus templom-

ba. idén nagyon nehezen tudtuk elcsábíta-
ni hozzánk Gór nagy Mária színitanodának 
a növendékeit, de végül vállalták a fellé-
pést. Hálásak vagyunk Vereczkei Gabriellá‑
nak, a szterényi szakközépiskola irodalmi 
színpadi vezetőjének, aki egy alkalommal 
már segített nekünk. amellett, hogy ők 
most egy nagy darabbal készülnek, külön a 
mi kedvünkért elhozták ezt a rövidebb elő-
adást. Mivel ez egy jótékonysági rendez-
vény, semmilyen tiszteletdíjat nem tudunk 
fizetni a fellépőknek, tehát mindenki telje-
sen ingyen vállalta a szereplést.
 – a belépőkből és a tombolából be-
folyt bevételt 240 karácsonyi segélycso-
mag összeállítására fordítjuk – tette hoz-
zá Kerekes Gabriella, a szeretetszolgálat 
önkéntes munkatársa, a rendezvény egyik 
szervezője. ezt az összeget a Magyar Mál-
tai szeretetszolgálat kiegészíti, melyből 
tartós élelmiszercsomagot állítunk össze. 
általában rizs, cukor, liszt, konzervek kerül-
nek az ajándékok közé, hiszen ezek az em-
berek az alapvető élelmiszereket sem igen 
tudják maguknak megvásárolni.  a 240 rá-
szoruló között vannak nagyon rossz anyagi 
körülmények között élő személyek, nagy-
családok, idős, egyedülálló emberek. kö-
zülük tíz család csévharaszti, a többiek 
pedig monoriak. ezekkel az emberekkel 
rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, meg-
látogatjuk őket, és amennyiben szükséges, 

ruhaadományokkal, gyógyászati segéd-
eszközökkel támogatjuk őket. ezen kívül a 
tápiószentmártoni és gyömrői öregek ott-
honába is minden hónapban ellátogatunk, 
ahova szintén kisebb karácsonyi segélycso-
magot viszünk. a rendezvény megszerve-
zésében a Máltai szeretetszolgálat Monori 
Csoportjának nagyjából tizenöt munkatár-
sa segédkezett. jelenlegi akciónk után már-
is kezdjük a húsvéti csomagok adományai-
nak összegyűjtését, melyből körülbelül 100 
segélycsomagot szeretnénk összeállítani.
 a zenés, vidám délután dr. Csáky Tibor 
atya gondolatébresztő szavai után kez-
dődött el, ahol elsőként a Gór nagy Mária 
színitanodának növendékei léptek fel vi-
lághírű musicaldalokkal. a tombolahúzást 
követően, a délután második részében a 
szterényi józsef szakközépiskola és szak-
iskola irodalmi színpadának szórakoztató 
előadását láthatta a közönség. 
 Vereczkei Gabriellát, az irodalmi színpad 
vezetőjét a felkészülésről és az előadásról 
kérdeztük.
 – a Magyar Máltai szeretetszolgálat kért 
föl a mai szereplésre. Mivel a nagydarabunk 
csak februárra lesz kész, így valami kisebbel 
kellett előrukkolnunk. ezért esett a választás 
Nóti Károly négy bohózatára, a tigris, a vad-
állat, a buta asszony és a fogyókúra című rö-
vid jelenetekre. a mai előadásra körülbelül 
két hónapot készültünk a tizenkét szereplő-
vel. amennyiben más felkérést nem kapunk, 
a mai lesz az egyetlen fellépés ezekkel a da-
rabokkal. a nagy színdarabunk a Mágnás 
Miska lesz, melyet 2008. február 1-jén, 2-án 
és 3-án adunk elő a monori Művelődési Ház-
ban. Mindenkit szeretettel várunk.
 jó volt látni, hogy sok szórakozni vágyó 
jótékonykodó akad városunkban, hiszen az 
előadás mondhatni, teltházas volt. a szer-
vezők köszönetüket fejezik ki a támogatók-
nak, akik tombolaadományokkal segítették 
a rendezvényt, a szerepőknek, akik ingyen 
vállalták a fellépést, és nem utolsós sorban 
a monori és környékbeli lakosságnak, akik a 
belépőjegy megváltása által segítettek 240 
családon, hogy nekik is valóban karácso-
nyuk lehessen.  

Nagy Renáta

Jótékonysági délután Gór Nagy Mária színészpalántáival 
és a Szterényi Szakközépiskola irodalmi színpadával.

A
 s

ze
rz

ő 
fe

lv
ét

el
ei

érezze magát jól a bőrében 2008-ban!
Fogyhat könnyen is, 

izzadtság és koplalás nélkül!

info és bejelentkezés: 
Mobil: 06‑20/982‑1607
Cím: Monor, 
alkotmány u. 7.

Januári fogadalom:  
Idén a fölöslegem mind leadom!

 1000 Ft-os utalvány Felhasználható:
2008. 

január 31-ig 



Elektrokom számítástechnikai szaküzlet

 
• szakszervíz helyszíni  
      kiszállással
• Új konfigurációk  össze-   
      állítása igény szerint  
• Számítástechnikai 
      kiegészítõk
szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

számítógép-
konfiguráció 

már 55 000 Ft-tól

Monor, Móricz Zs. u. 21.
tel.: 29/410-387
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jótékonyságZongorA A vIgAdónAk
A Monor Hegyessy Lions Club karitatív egyesület tagjai december 8-án 
rendezték meg hagyományos jótékonysági báljukat a Nyerges Hotelben. 

a rendezvényen ezúttal is több mint százan 
vettek részt. a Lions klubok Magyarországi 
szövetsége képviseletében a rendezvényen 
megjelent Pálinkás János volt kormányzó, 
Pogácsás Tibor Monor város és Juhász Sán‑
dor Monorierdő polgármestere is.
 a Lions klub nemzetközi hálózatán ke-
resztül támogatja a helyi közösségeket és a 
rászorultakat. a jótékonysági bál bevételét a 
Monor Hegyessy Lions Club is minden évben 
Monor és térsége rászorultjainak ajánlja fel.
 tavaly azonban a Monor Hegyessy Lions 
Club tagsága rendhagyó módon úgy dön-
tött, hogy a klub jótékonysági bálján a 
Monori Vigadó kulturális központ számá-
ra szervez adománygyűjtést egy korszerű 
hangversenyzongora beszerzésére. 
 a klub tagsága meg van győződve arról, 
hogy egy, a Vigadó hangversenyterem lel-
két adó mintegy hétmillió forint értékű zon-
gora nagymértékben járulhat hozzá a a tér-
ség kulturális felemelkedéséhez. 
 ezt a gondolatot csak megerősíti Demján 
Sándornak, a príma primissima díj átadása-
kor a Művészetek palotájában elhangzott 
kijelentése, mely szerint „a nemzet felemel-
kedése elsősorban a tudomány és a kultúra 
támogatása útján vezet keresztül”. 
 a Vígadó kulturális központtal együtt-
működve a Monor Hegyessy Lions Club 
jövő évtől elindítja a Lions Club zenesza-
lont, melynek keretében neves hazai zon-
goraművészeket kíván megszólaltatni. 
 jelezte már részvételi szándékát töb-
bek között Mocsári Károly, Szilasi Alex, Kárá‑
szi Szilvia, Kovács Carmen zongoraművész.  
a  zeneszalon a jótékonysági koncertek be-
vételével a térség oktatási intézményeit és 
tehetséges fiatal művészeit szándékozik tá-
mogatni. 
 ahhoz, hogy a mintegy hétmillió forint ér-
tékű hangversenyzongora 2008 februárjára 
Monor város számára átadásra kerülhessen, 
a Monor Hegyessy Lions Club ezúton is kéri 

Monor város és térsége szervezeteinek, in-
tézményeinek és lakosságának támogatását!
 a Vigadó hangversenytermének mint-
egy kétszáz széke ezért szimbolikusan 25 
ezer forintos értékben „megvásárolható”. 
 az adományozók neve a hangverseny-
teremben dísztáblán feltüntetésre kerül. 
 eddig a következő személyek és intéz-
mények (vállalatok) jelezték adományozói 
szándékukat:
Árvai Árpád (Monor) 1 szék
B & K Kft. (Monor) 4 szék
Balatoni Mátyás (Monor) 1 szék
Balogh Imre (Monor) 1 szék
Barta Tibor (Monor) 1 szék
Bekker Zoltán (Monor) 1 szék
Berényi Zoltán dr. (péteri) 1 szék
Bódi Ferenc (Monor) 1 szék
Burgyán Katalin (Monor) 1 szék
Burzuk Valéria dr. (Monor) 1 szék
Demmel Wolfram (Monor) 1 szék
Filárszki Imre (Monor) 1 szék
Gál Valéria (Budapest) 1 szék
Hégely Péter (Monor) 1 szék
Illés Gyula (Monor) 1 szék
Jánosovits Miklós (Monor) 1 szék
Jávorszki Attila (Monor) 1 szék
Juhász László (Monor) 1 szék
Juhász Sándor (Monorierdő) 1 szék
Kafka István (Monor) 1 szék
Kajos István (Monor) 1 szék
Kecskés Péter (Monor) 1 szék
Keresztúri Imre dr. (Monor) 1 szék
Kiss György dr. (Monor) 1 szék
Kovács Béla (Monor) 1 szék
Kovács Pál (Monor, dobó i. u. ) 1 szék
Kriskó András (Monor) 1 szék
Kugel György (Monor) 1 szék
Laza István (Monor) 1 szék
Lelkes László (Monor) 1 szék
Lovas Sándor (Monor) 1 szék
Marosán József (Monor) 1 szék
Mihályi Sándor (Monor) 1 szék
Mikla László (Monor) 1 szék

Misuth Gábor dr. (Monor) 1 szék
Monorierdő Önkormányzat 
(Monorierdő) 4 szék
Monori Hegyessy 
Lions Club  (Monor) 10 szék
Nagy László (Monor) 1 szék
Páczi Antal (Monorierdő) 1 szék
Práczki Péter (Monorierdő) 1 szék
Rágyánszki Pál (Monor) 1 szék
Rimaszécsiné Magdolna (Monor) 1 szék
Szabó Károly (Monor) 1 szék
Szemők György (Monor) 1 szék
Szilágyi Imre (Monor) 1 szék
Tatár Klára dr. (Monor) 1 szék
Tóth Béni (Monor) 1 szék
Tóth Gábor (pilis) 1 szék
Tóth László (Monor) 1 szék
Vadász iván (Monor) 1 szék
Vágóné Csernai Mária dr. (Monor) 1 szék
Vitéz László (Monor) 1 szék
Vladár István (Monor) 1 szék
Vladár Miklós (Monor) 1 szék
Vladár Zoltán  (Monor) 1 szék
Vogler Andreas  (Berlin) 1 szék
Zsédely Ferenc dr.  (Monor) 1 szék
 Megjegyezzük, hogy az adományokat a 
vállalatok a közhasznú Vigadó kht. révén le-
írhatják adóalapjukból.  
 amennyiben e nemes cél felkeltette ér-
deklődését, kérjük, hogy dr. Burzuk Valériá‑
nak jelezze adományozási szándékát (mobil: 
20/984‑1996, e-mail: burzuk@monornet.hu).
 Végül, de nem utolsó sorban szeretnék 
minden kedves olvasónak Békés Új eszten-
dőt kívánni a Monor Hegyessy Lions Club 
közössége nevében!  

Práczki Péter elnök,  Monor Hegyessy Lions Club   

Sodexho- és Ticket- 
utalványok beváltása!
Bankkártyával is fizethet!
Mobil: 06-20/335-5192

E-mail: szabol5@monornet.hu

élElMisZEr
ÜvEgáru

HáZtartási ciKK
Műanyag tErMéKEK

vegyiáru • papír
játék • bizsu

illatsZEr
FotóKidolgoZás
hírlapárusítás
tElEFonKártya-

FEltÖltés

monor, móricz Zsigmond u.  
mátyás király u. sarok

Dr. Burzuk 
Valéria átve-
szi Pálinkás 
János volt 
kormány-
zótól az év 
Lions-a díjat
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a könyvkiadás egyik fontos ága a gyere-
keknek szóló irodalom, melyben tagad-
hatatlan, hogy a nemes erkölcsi szándék 
mellett igen nagy az üzle-
ti siker lehetősége. Ugyan-
is melyik szülő tudna ellen-
állni, amikor kicsi gyermeke 
komoly ábrázattal azt bi-
zonygatja, hogy márpe-
dig neki szüksége van arra 
a könyvre, amelyet a ba-
rátja már a szülinapjára 
megkapott, és különben 
is, olyan klassz játékau-
tót mellékelnek hozzá 
ajándékba? Mindamel-
lett, hogy örülünk an-
nak, hogy gyerme-
künk érdeklődése az internetezés helyett 
(vagy mellett) a könyvek felé fordult, nem 
könnyű kiválasztani, melyik az a kiad-

vány, amelyből hosszú távon is profitálhat,  
és valós értékekre tanítja a csemetét.
 Vannak olyan mesegyűjtemények, me-
lyek biztosra mennek, és olyan történe-

teket gyűjtenek össze, 
amelyeket már a nagy-
apáink nagyapái is ismer-

tek, tehát kiállták az idő 
próbáját. az ilyen köny-
vekben nagy valószínű-
séggel nem fogunk csa-
lódni, mert azok a mesék, 
amelyeken több generá-

ció nőtt fel, biztosan tartal-
maznak olyan erkölcsi tanul-
ságot, melyek a jóra, az élet 
értékeire tanítja a kicsiket. ki 
ne ismerné Hamupipőke, Hó‑

fehérke vagy Pinokkió törté-
netét? A legszebb meséim kincsestára című 
könyv azokat az örök érvényű története-

•  Mindegyik történet „apukabarát”, mind-
össze két-három oldalas. Gyakorlott apu-
kaként tudom, hogy mennyit bírnak el a 
gyerekek, és mennyit bírnak el a szülők. 
igyekeztem annál a pontnál lezárni a tör-
ténetet, ahol terjedelmében a legideáli-
sabb mind a gyerek, mind a szülő szem-
pontjából.
•  Kitől származnak a mesék illusztrációi?
•  a rajzok nagy részét a nagyobbik lányom, 
Bogi készítette.
•  A monori  árokparti  kismanó  történeteit 
„kipróbálta” saját gyermekein?
•  igen, többször is felolvastam nekik. ter-
mészetesen elfogultak voltak, hiszen 
Bogi a rajzaival közreműködött az elkészí-
tésükben, de mindemellett nagyon tet-
szett nekik.
•  Lesz-e folytatása a monori árokparti kis-
manó történetének?
•  remélem igen, de hogy pontosan mikor, 
arra nem tudok még válaszolni. dolgozom 
rajta.

(Coldwell Könyvek, Bp., 2005)

MesekönyvgyErEkEknEk sZól ket gyűjtötte egy csokorba, melyek az eu-
rópai gyermekirodalom legszilárdabb, s 
kultúránk örökérvényű darabjai. az ale-
xandra kiadónál megjelent, 41 db mesét 
tartalmazó mű megjelenésében igényes, 
keményfedeles, lapjai strapabíró anyag-
ból készültek, betűi pedig akkorák, hogy 
az olvasni éppen csak megtanult kisgye-
rekek is könnyedén megbirkóznak vele.  
a könyv másik nagy előnye, hogy a törté-
netekhez kapcsolódó színes rajzok segí-
tik a gyerekek figyelmének fenntartását 
és fantáziájuk elindítását. Ízelítő a tarta-
lomból: Szindbád, A farkas és a hét kecske‑
gida, A három kismalac, A békakirály, A rút 
kiskacsa, Jancsi és Juliska, Csizmás kandúr, 
Aladdin, Ali baba, A dzsungel könyve, Gul‑
liver, Óz, a nagy varázsló stb.  a klasszikus 
mesék bármely korosztály számára kiváló 
szórakozást nyújthatnak, és a könyv min-
denképpen alkalmas arra, hogy megsze-
rettesse az olvasás élményét.

(A legszebb meséim kincsestára. 
Alexandra Kiadó. 2007. 3490 Ft)

Monori Strázsa: Mi köti össze a Tűzből pat-
tant történetek 20 meséjét?
Jezsó Ákos: Minden történetnek 
a főhőse a monori árokpar-
ti kismanó, akinek kalandjai 
egy teljes évet ölelnek fel, és 
mindegyik valamilyen szem-
pontból a tűzhöz kapcsoló-
dik. amennyire én tudom, 
ebben a témában Magyaror-
szágon még nem jelent meg 
mesei gyűjtemény.
•  Miért  pont  monori  és  mi-
ért pont árokparti?
•  Monori azért, mert itt élek. de, 
hogy miért árokparti, erre nem tudok vála-
szolni. egyszerűen leültem a gép mellé, és 

a képzeletem megteremtette ezeket a fi-
gurákat, majd a mese világát összevontam 

a mi világunkkal. Megyünk 
Monor utcáin, és ahogyan lát-
juk az embereket, ugyanúgy 
rálelhetünk a kismanókra, ko-
boldokra, tündérekre is. 
•  Vannak  a  könyvben  olyan 
helyek, amelyre egy monori 
ember könnyedén ráismerhet?
•  Hogyne, hiszen Monor és kör-
nyéke szinte kiált a mesei hősök 
után, mint a sipítói Böbe boszi, 
vagy a Laposhegy, strázsa-hegy. 
ezek az elnevezések első perctől 

kezdve fölkeltették az érdeklődésemet.
•  Mekkora terjedelműek a mesék?

tűZBől pAttAnt tÖrténEtEk
Monorról már sokfajta kiadvány megjelent, melyet az Olvasók figyelmébe 
ajánlottunk. Jezsó Ákos könyve mégis különbözik az eddigiektől. Éppen 
azért, mert Monorról szól. S azért, mert (nem csak) gyerekeknek szól…
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zsaruk ezt jól tudták, így nem voltak kíván-
csiak az ő verziójára. az egyik rendőrnek 
feltűnt egy latyakos hótaposó a sarokban, 
s szólt is, amíg nem végeznek az üggyel, 
addig valahogy el ne vesszen. szétnézve a 
portán egyre másra kerültek elő az ellopott 
holmik, még a sértett nevére szóló pálinka 
is meglett, nem beszélve az olajradiátorról, 
amely vidáman ontotta a meleget. amíg 
gyűjtögették a bűnjeleket, feltűnt, hogy 
az említett lábbeli, melynek talpáról min-
tát szándékoztak venni, valahogy mégis-

csak  felszívódott. Még a lé-
tezését is le akarták tagadni 
a háziak, de a nyomozó nyo-
matékos felszólítására végül 
nagynehezen megkerült. a 
kihallgatás során a ház ura 
elmondta, hogy taligával 
ment beszerző körútra, de 
még ezzel is többször kel-

lett fordulnia, mire a rengeteg holmit ösz-
szegyűjtögette. Hogy ne menjen veszen-
dőbe a napja, még két pincét fosztott ki 
jeles szorgalommal.

Csak egy mozdulat

Most pedig néhány olyan eset jön, ahol 
az elkövető még jelenleg ismeretlen. ezek 
túlnyomó többsége családi házakhoz vagy 
az itt található melléképületekhez kötődik, 
melyeket hihetetlen módon még mindig 

ilyenkor az ember visszagondol, mik is tör-
téntek az utóbbi tizenkét hónapban? azu-
tán ki-ki megtalálja azokat a mozzana-
tokat, melyek a legtöbb örömöt vagy a 
legtöbb bánatot okozták neki. 
 egy bűncselekmény résztvevői az ál-
talános törvényi tényállásban rögzített 
alanyi és tárgyi oldalon találhatók, me-
lyet nem részletezek, lévén, hogy száraz 
jogi nyelven íródott, és nem biztos hogy 
akit kirabolnak a saját házában, az jó szív-
vel venné, ha egyszerűen passzív alany-
nak neveznénk. sértettből pedig akad bő-
ven városunkban. nézzünk néhányat az 
év utolsó hónapjainak rendőrségi termé-
séből, amely ugyan semmi kiemelkedőt 
nem tartalmaz, ám a lopások olyan szám-
ban fordulnak elő benne, hogy úgy érzi az 
ember, hiábavaló a sok figyelmeztetés la-
punk hasábjain. 

kályhás bukta

a strázsa-hegy nem csak borairól híres, ha-
nem arról is, hogy az őrizetlenül hagyott 

pincék ellenállhatatlan csábítást jelente-
nek a lopásra szakosodott polgártársaink-
nak. számtalan pincefeltörés történt az el-
múlt másfél hónapban, de most csak egyet 
emelek ki, amely szerencsés 
véget ért. december 19-én 
érkezett a bejelentés, amely 
a szokásos információkat 
tartalmazta, vagyis ismeret-
len tettes feltörte a pincét és 
vitt magával mindent, ami 
a keze ügyébe akadt. az vi-
szont nem volt szokványos, 
hogy a mikrosütő és a névre szóló pálinka 
mellett még az egész vaskályhát és a hoz-
zá tartozó füstcsövet is magukkal cipelték. 
a kiérkező forró nyomos csapat kutakod-
ni kezdett a környéken, adatot gyűjtöt-
tek, kérdezősködtek, mígnem eljutottak 
egy általuk jól ismert személyhez. az ille-
tő a decemberi hideget éppen egy, az el-
lopotthoz hasonló vaskályhával kompen-
zálta. a nyomozók kérdésére készségesen 
elmondta, most találta nemrég, és szíve-
sen meg is mutatja, hogy hol, de mivel a 

rabló & pandúrItt A végE
Persze, nem lapunknak és nem is a világnak, csupán a 2007. 
esztendő fejezi be pályafutását, hogy átadja helyét a naptárban 
a sorra következő évnek. Most még furcsa leírni, hogy 2008, de 
hajdanán a 2000-et is furcsa volt. Mégis a múlté lett hamar. 

„Az egész vas-
kályhát és a hozzá 

tartozó füst-
csövet is magukkal 

cipelték.”

Boldog új évet mindenkedves ügyfelünknek!

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitva tartás: H-P: 8-18, Szo: 8-12

   Magócsi Ruhatisztító

Teljes körű ruhatisztítás és festés

Bőrruházat tisztítás és festés

Gyapjú ágynemű tisztítás

Háztól-házig szőnyegtisztítás, 
ingyenes szállítással

Kínálatunkból:
• Spa méregtelenítőgép
• Tönkölybúzafű
• Buzafű- és zöldségprés
• Csíráztatni való magvak
• Csíráztató tál
• PI-víz • Gyógyteák
• Dohányzásról leszoktató program
várjuk vásárlóinkat megújuló áru-
választékkal és szaktanácsadással!

natura bolt
ahol az egészség  
polcairól válogathat!

Kezdje az évet  
méregtelenítéssel!

monor, piac tér
tel.: 06-20-424-3071
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van aki nem zár hét lakatra. december 22-
én például egy nyitott házból vittek el egy 
iratokat tartalmazó táskát. pedig, ha a tu-
lajdonos bezárja az ajtót, megkímélte vol-
na magát a karácsonyi mérgelődéstől. egy 
másik házból 14-én ugyanígy lopták el a 
sértett készpénzét és iratait. a kár mintegy 
kétszázezer forint. előző nap egy monori 
lakos a műhelyét hagyta nyitva, lehetővé 
téve, hogy a hegesztőkészüléket elvihes-
sék. nem olyan nehéz mozdulat elfordíta-
ni a kulcsot a zárban vagy összekattinta-
ni egy lakatot, ennél sokkal 
macerásabb pótolni az érté-
keket vagy az iratokat. 

szurka-piszka

elmúlt már a mezőgazdasá-
gi munkák ideje, pihennek 
a kapák, kaszák. Ha pedig 
ilyenkor előkerülnek, akkor abból általá-
ban nagy felfordulás keletkezik. ne gon-
doljanak most parasztfelkelésre, annál 
kisebb jelentőségű az ügy, bár a résztve-
vők ugyanolyan halálmegvető lendület-
tel csaptak bele a lecsóba, már elnézést 
a hasonlatért. történt, hogy a Bercsényi 
utca zengeni kezdett egy novemberi este. 
nem muzsikaszó verte fel a csendet, ha-
nem lármás veszekedés hangja. egy kö-
zépkorú nő és egy jócskán ittas középko-
rú férfi vagdosta egymás fejéhez a vitánál 

megszokott szitkokat. ennek volt szemta-
núja a nő lánya is, aki egyszerre azt vette 
észre, hogy a férfi valahonnan előkap egy 
vasvillát, és neki olybá tűnt, hogy azt majd 
használni is akarja a vita záróakkordjaként. 
Mivel a családi kötelék erős, ezért tigris-
ként vetette bele magát a küzdelembe.  
a harcot fokozandó, ebben a pillanatban 
megérkezett a zsivajra a vesztésre álló fér-
fi lánya is, imígyen már kvartetté avanzsált 
az amatőr ad hoc háborús csoport. aztán 
az újonnan érkező lány fogta a vasvillát, 

azzal ütötte, szúrta korosz-
tályának másik képviselőjét. 
a vállát tört és a fején szúrt 
sebet kapott harminckét 
éves nőt a mentők vitték el, 
a többieket a rendőrök, ez-
zel átmeneti fegyverszüne-
tet eszközölve a háborús 
övezetben. Hosszú eljárás 

következik, majd néhány hosszú év, me-
lyet feltehetően némelyik harcos rácsos 
szobában fog tölteni.

tachográf és gázolaj

az eltulajdonított tárgyak listáját gyara-
pítja a tachográf és a gázolja is a közel-
múltban felvett jegyzőkönyvekben. a tíz 
tachográfot egy éjjel a monori Volán-te-
lepről tulajdonították el. az ügy érde-
kessége az, hogy mivel ezek az eszközök 

sorszámozottak, senki nem tudja meg-
mondani, hogy mi a csudára lehet hasz-
nálni őket. Mindenesetre a lopási kár eléri 
az egymillió forintot. a gázolaj felhaszná-
lási területe már jobban behatárolható, hi-
szen a dízel gépjárművek ezekkel üzemel-
nek. Mint azok a teherautók is, melyek a 
kÖVáL udvarán álltak. ismeretlen tette-
sek december 18-án éjjel két teherkocsi 
tanksapkáját feszítették le, majd az egyik-
ből nagyjából 100 liter, a másikból 480 liter 
gázolajat eresztettek le. a bizonyíték arra, 
hogy mostanság nagyon drágán közleke-
dünk az, hogy a fél köbméter üzemanyag 
értéke majdnem 160 ezer forint.

Zárszó

az előzőekben közreadott esetek mellett 
természetesen volt még jónéhány más 
rendőri beavatkozást igénylő ügy is, mint 
például kutyaharapás a Mátyás király ut-
cában, rendőrökre támadó őrjöngő beteg, 
továbbá táskaletépés, s lopás százszámra. 
Merthogy a lopás kis hazánkban tulajdon-
képpen népszokás. Lopnak autót, pénzt, 
fegyvert, paripát, marhát, ékszert, vagyis 
mindent, amit csak el tudnak mozdítani. 
ilyen ez a világ. Hogy én ne kövessem el 
ugyanezt a hibát és ne lopjam tovább az 
Önök idejét, kívánok boldogabb, bűncse-
lekménymentes új évet mindenkinek. 

Sipos Tamás

 
Gépjárművezető-képző kft.

tanfolyam indul január 10-én 17 órakor
számítógÉPes felkÉszítÉs kresz-vizsgára

rÉszletfizetÉsi leHetősÉg
díjmentes elsősegÉlynyÚjtó tanfolyam

érdeklődni lehet: 
taBaC dohány- és ajándékbolt, Monor, deák F. u. 2.

tel.: 06‑29/414‑708, 06‑20/954‑2708
okéV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu

„Mivel a családi 
kötelék erős, ezért 
tigrisként vetette 

bele magát a küz-
delembe.”

gemini televízió
2200 Monor, kossuth L. u. 88/a.
Levélcím: 2200 Monor-2. pf.: 8.

t-mA péntekenként 21.30-tól élőben
telefon: 06‑29/415‑000

e-mail: geminitv@monornet.hu,  
5perctavkozles@monortel.hu,

t‑ma@monornet.hu
telefonszámok:

06‑29/413‑511, 06‑20/936‑2543, 06‑20/984‑4447.
Adások az mtt képújság csatornán: 

szombat 17 óra  •  hétfő 15 óra  •  péntek 22.30 óra.

Reklám- és referenciafilmek készítése az Ön igényei szerint.
gEmInI tElEvíZIó az Ön médiakapcsolata!
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ken 6-0-ra verték a román Manastur, majd 
az ukrán taliman gárdáját. az utolsó cso-
portmeccsen bár kikaptak az ikarustól 1-0-
ra, ennek ellenére csoportmásodikként ők 
is a legjobb 8 közé kerültek. itt a Gyöngyös 
csapatát verték 2-1-re. az elődöntőben 
azonban a debreceni Loki jobbnak bizo-
nyult 1:0 arányban csapatunknál. a bronz-
mérkőzésen a Vecsés felett aratott 1-0-ás 
győzelemmel fiataljaink 16 csapat közül az 
igen előkelő 3. helyezést szerezték meg. a 
siker értékét növeli, hogy öt 1999-es játé-
kossal tették mindezt .Bízunk a remek foly-
tatásban. 
az 1998-as csapat következő megméret-
tetése 2008. január 19–20-án lesz Békés-
csabán. a kétnapos tornára két csapat-
tal megyünk. Mindkét gárdánk az 1998-as 
korosztályban szerepel majd. január 26-
án szombathelyen az a keret vesz részt 
9 fővel, míg ugyanezen napon a B keret 
nagykőrkösön vesz részt a helyi tornán. 
 a http://gportal.hu/portal/monorse98/ 
honlapon további részletek is olvashatók.

a nB iii alföldi-csoportjában a bajnoki ta-
bella 6. helyén álló Monor, a fair play-listán 
kicsit hátrább telel. a fair play-lista állá-
sa az őszi szezon után: 1. Békéscsaba (61 
pont), 2. kHtk (62), 3. dabas (66), 4. Baja 
(71), 5. szolnok (74), 6. HFC (80), 7. Vasas 
(81), 8. sztk (82), 9. reaC (85), 10. Monor 
(89), 11. tisza-Volán (90), 12. Honvéd (90), 
13. Csongrád (90), 14. Gyula (94), 15. Ör-
kény (95), 16. algyő (125).
 az U19 bajnokság állása az őszi szezon 
után: 1. Gyöngyös ak (33),  2. Monori se 
(31), 3. Bse (26), 4. Ózdi FC (24), 5. jászapá-
ti Vse (24), 6. Veresegyház (22), 7. dunake-
szi (22), 8.salgótarján (18), 9. eger (18), 10. 
tiszafüred (14), 11. Maglód (10), 12. putnok 
(10), 13. tura (9), 14. szolnok (4).
 az U16 bajnokság állása: 1. egri FC (37), 
2. Gyöngyös (31), 3. Monori se (30), 4. Ózdi 
FC (28), 5. szolnok (21), 6. tiszafüred (20), 7. 
Bse (19), 8. putnok (19), 9. tura (17), 10. du-

nakeszi (16), 11. Maglód (10), 12. Veresegy-
ház (8), 13. jászapát (7), 14. sBtC (0).
 remekül szerepelt az 1998-as korosztá-
lyunk. debrecenben a Huszti emléktornán 
csapatunk egyik fele az 1 évvel idősebbek 
között (1997-es korosztályban) játszott a 
22 csapatos rendkívül erős mezőnyben. 
a csoportmeccseken 1-0-ra legyőzték az 
Ute, 2-1-re a szerb subotica gárdáját. az 
ukrán szokolyátá viszont 3-1-re jobbnak 
bizonyult fiataljainknál, akik ennek elle-
nére csoportelsőként kerültek a legjobb 
8 közé. itt sajnos már kiütközött az egy 
év különbség és 1-0-ra kikaptak a román 
atletico arad, majd a helyosztón szintén 
1-0-ra a debreceni sportiskola csapataitól,
de így is bravúros a megszerzett 7. helye-
zés, hangsúlyozva, hogy az ellenfelek 1 év-
vel idősebbek voltak. 
 a keret másik fele az 1998-as korosz-
tályban vett részt. Ők a csoportmeccse-

LabdarúgásrEmEkElnEk A FIAtAlok

cot, így addigra még csak 5 pont volt 
gárdánk előnye. Fordulás után, viszont 
egy alaposan felpörgetett kék-fehér egy-
let érkezett, mely tetemes előnyt harcolt 
ki (27. perc: 42-31, 33. perc: 51-31). a ven-
dégek ekkor már csak durvaságukkal és 
pontatlan büntető dobásaikkal tüntek ki 
(17 büntetőt rontottak). ennek látta kárát 
az addig kiválóan játszó Kocsis Klára, akit 
egy durva szabálytalanság után ölben 
kellett levinni a pályáról a 34. percben. 
az utolsó percben már vastaps kísérte a 
lányok támadásait. ez az újabb győzelem 
azt is jelenti, hogy a lányok 100 százalé-
kos teljesítménnyel várják a 2008-as mér-
kőzéseket az első helyről.
 Csapatunk januári mérkőzései: százha-
lombattai pedagógus se–Monori se (10-e, 
csütörtök 18.15 óra százhalombatta, eöt-
vös általános iskola), párkány street–Monor 
se  (14-e, hétfő 18.30 óra  szterény, sport-
csarnok), Monori se–százhalombattai pe-
dagógus se (28-a, hétfő 18.30 óra szintén 
a szterényiben).

női kosárlabda-csapatunk a 4. forduló-
ban 34-86-ra verte a nagykőrös gárdá-
ját (9-24,7-18,2-23,16-21). Csapatunk: Ko‑
csis Klára (8), Németh Ágnes (15), Szűcs 
Rita (20), Baki Beáta (21), Mészáros Andrea 
(16). Csere: Balku Zsoltné (2), Magócsiné N. 
Katalin (4). edző: Kecsmarik András. Hatal-
mas különbség volt a két együttes között, 
a mérkőzésen volt két olyan 9 perces idő-
szak, mikor a hazaiak képtelen voltak 
pontot dobni csapatunknak. a győzelem 
sokkal nagyobb arányú is lehetet volna.
 az 5. fordulóban Monori se–Vác 60-40 
(16-13,11-9,20-9,13-9). a hazai pályán ját-
szott mérkőzésen Rácz Hanna (13/9), Né‑
meth Ágnes (9/3), Szűcs Rita (13), Baki Beáta 
(9), Mészáros Andrea (6), valamint a csere-
ként beállt Kocsis Klára (10), Magócsiné N. 
Katalin, Szvitek Lászlóné és Balku Zsoltné 
képviselte csapatunkat. edző: Kecsmarik 
András. 

 Már 5. rangadóját játszotta női csa-
patunk a szezon elején. a puhatolozás 
perceiben fej-fej mellett haladtak a fe-
lek. együttesünk a félidőig minden igye-
kezete ellenére sem tudta lerázni a Vá-

kosárlabdatováBBrA Is 100 sZáZAlékon!

Németh Ágnes (7) szerez kosarat  
a Nagykörős ellen 
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a férfi pest megyei bajnokságban a Monor 
oLd-ik eddig remekelül szerepeltek. Öt mér-
kőzéséből négy győzelem mellett csak egy-
szer hagyták el a pályát vesztesen. jelenleg 
a 3. helyen állnak. eredmények: Monor o.–
oMsz 103-32, Monor o.–Ceglédbercel 120-40, 
Monor o.–Bp. klébi 53-84, nagytarcsa–Monor 
o. 63-73, taBak–Monor o. 50-76.
 januári mérkőzések: 11-én, pénteken 
19.15, Hernád ált. isk.: Hernád se–Monori se 
o., 15-én, kedden 18.30, szterényi sportcsar-
nok: Monori se o.–zeppelin.
 az ifjúsági csoportban a józsef atti-
la Gimnázium csapata képviseli Monor szí-
neit. a gárda százszázalékos teljesítmény-
nyel, zsinorban hat mérkőzést megnyerve 
az első helyen állomásozik. eddigi ered-
ményeik: Monor jaG–dunaújváros 76-33, 
Monor jaG–Gödöllő B 105-42, Monor jaG–
nagykörős 84-48, Gödöllő a–Monor jag 58-
88, tata–Monor jaG 73-92, zsámbék–Monor 
jaG 57-75. további mérkőzések: január 17., 
csütörtök 19.30, kunszentmiklósi sportcsar-
nok: kdse kunszentmiklós–Monor jaG, ja-
nuár 19., szombat 10:15, Monor, jaG: Monor 
jaG–tatai se
 a kadetoknál gimiseink a 2. helyen állnak 
öt győzelemmel és egy vereséggel a hátuk 
mögött. eddigi eredményeik: Monor jaG–
albertirsa 89-53, Monor jaG–dunaújváros 

59-78, Monor jaG–Gödöllő B 79-29, Monor 
jaG–tatabánya 86-34, Gödöllő a–Monor 
jaG 65-85, Honvéd kossuth Lajos se–Monor 
jaG 27-78. további mérkőzések: január 11., 
péntek 18 óra, Gödöllő, református Líce-
um: Gödöllői Bocskai se B–Monor jaG, ja-
nuár 16., szerda 18 óra, kunszentmiklósi 
sportcsarnok: kdse kunszentmiklós–Monor 
jaG, január 18., péntek 14 óra, Monor, jaG: 
Monor jaG–Honvéd kossuth Lajos se, janu-
ár 19., szombat 11.45, Monor, jaG: tatabá-
nyai kenguruk–Monor jaG, január 25., pén-
tek 14 óra, Monor, jaG: dunaújvárosi
ziccer ks–Monor jaG.
 amennyiben nem lenne utolsó negyed, 
akár első helyen is állhatna férfi felnőtt csa-
patunk a tabellán. Mivel viszont nem igazán 
megy az utolsó 10 perc, így csak a 13. helyen 
tanyázik gárdánk. szerencsére százhalom-
battán végre megtört a jég, és ismét egy  
győztes mérkőzésen vannak túl fiaink. jelen-
leg 9 vereség és 3 győzelem a szerény mér-
leg. eredmények: Monori se–salgótarján  
67-93, százhalombatta–Monori se 65-68 
(16-16, 14-18, 11-14, 24-20) Monori se: Kovács 
Péter (25/3), Oláh Tamás (15), Hensch Norbert 
(13), Gajdos Zoltán (5/3), Stalter Endre (5/3), 
Nagy András (3), Klenczner Gergely (1).

A sportrovatot összeállította:
Szalai Zsolt és Ecsedi Dávid

kosárlabdaAZ utolsó 10 pErC
szegeden, november 24-én a felnőtt 
és ifjúsági itF taekwon-do egyéni or-
szágos bajnokságon az ország összes 
nagyobb klubja képviseltette magát, 
hiszen az ob-n elért dobogós helye-
zés részben belépő is a nemzetközi po-
rondra. a 2008. évi európa-bajnokság
Lengyelországban, a Világkupa pedig 
olaszországban kerül megrendezésre. 
eb-n való indulási jogot csak i. dantól 
lehet érvényesíteni, így nálunk az idei 
eb-n is remekül szereplő Rigó Pál a 
most megszerzett Magyar Bajnoki 
címmel szinte biztos résztvevője a jövő 
évi eb-nek. pali mellé a szintén remek 
helytállásnak köszönhetően két ifjú-
sági lány versenyzőnk, Leichter Lilla és 
Lódi Vivien is csatlakozhatnak, persze 
csak akkor, ha a márciusi mestervizs-
gát sikeresen teljesítik.
 szakosztályunk hét ifjúsági ver-
senyzővel indult a megmérettetés-
re. Lányok: Halasi Orsolya, Leichter Lilla, 
Lódi Vivien, Lukács Marianna. Fiúk: Bok‑
ros Tamás, Csipesz Sándor, Rigó Pál.
 a nevezett hét versenyzőből hatan 
összesen 11 éremmel zárták a versenyt, 
ebből három Magyar Bajnoki cím!

Lódi István, szakosztályi elnök

taekwon-do versenyeredmÉnyek

FELNőTTKéPZéS
Oktatóbázis Kft. (Eng. sz. 13-0285-05)

tanfolyamok helyszíne: Monor, iPosZ-székház
Részletfizetési kedvezmény
Információ és jelentkezés: 

E-mail: oktbazis@monornet.hu
tel.: 06-30/244-0646; 06-20/977-2483

2008. január tól a régi feltételekkel
 indulnak a tanfolyamok.

Üveges és képkeretező
Ivánszki Zoltán

nyílászárók, tükrök, bútorüveg,
polcok üvegezése biztosításra is!

Biztonsági fóliázott és edzett üvegek, gravírozások, 
egyedi elképzelés alapján rendelhetők.

képkeretezés több mint 200 féle keretmintából.
tiffany

rendelésfelvétel:
2200 Monor, Katona József u. 37.

tel.: 06-30/214-7167; 06-29/769-076
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Monor, Petőfi u. 16

www.tonervaros.hu

Új és felújított  fénymásológépek, 

tintapatronok, lézerkazetták,

másolófestékek értékesítése.

Nyomtatás, másolás színesben is.
SZERENCSÉBEN ÉS EGÉSZSÉGBEN 

GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET 
KíVÁNUNK MINDEN KEDVES 

VÁSÁRLÓNKNAK!

LOTTÓZÓ éS KÖNYVESBOLTmonor, 
Bajcsy Zs. u. 4 

tisZtElEttEl: a Bolt dolgoZói

Újra megnyílt Monoron a 

Békás Bó’t
régi kedves eladókkal, megújult árukészlettel!

az üzletben kapható:

Friss hentesáru • tejtermékek 
 zöldség-gyümölcs • vegyiáruk

Friss tőke‑ és baromfihús kapható! 
előrendelést felveszünk

Monor, Kossuth l. u. 127. (a vásártér felé vezető úton)
utalványokat elfogadunk!

Hitelbróker iroda Monoron
ingatlanfedezet-alapú hitelek (jelzáloghitelek)• 
építési hitelek• 
Vásárlás 0 % önerővel• 
személyi kölcsönök minimális feltételekkel• 
adósságrendezés (aktív Bar-osoknak is)• 
Végrehajtások kiváltása• 

Jövedelemigazolás nélkül BAr listásoknak is!
Gyors ügyintézés, a legmegfelelőbb bank

és konstrukció kiválasztása.

Ügy félfogadás: hétfőtől szombatig megbeszélés alapján
Kovács András: 06-30/618-6666

szág több mint 350 versenyzője vett részt 
a kétnapos rendezvényen, melyet idén 
először eU-s pénzügyi forrásból rendez-
tek. a Monori se csapatát a versenykiírás-
nak megfelelően a korosztályos futamok-
ban 4 versenyző képviselte. a sok kiváló 
úszó között fiataljaink remekül megállták 
a helyüket és 4 éremmel gyarapították a 
már így is tetemes készletüket.

mikulás kupa

december 8-án a gyömrői Harmónia 
uszodában került megrendezésre az im-
már hagyományosnak mondható úszó-
verseny. a helyi és a környék kisiskolásai 
versenyezhettek az érmekért és az aján-
déktárgyakért, amit hagyományosan is-
mét a Mikulás adott át a gyerekeknek.
 a Monori se úszócsapatának legki-
sebb versenyzői szintén indultak a né-
pes gyerekseregben, összesen 14 arany, 2 
ezüst és 5 bronzéremmel térhettek haza. 
külön említést érdemel az Mse utánpót-
lás csapatából Verebélyi Sára aki már az 
első versenyén bronzérmet szerzett!
 Gratulálunk a gyerekeknek, továb-
bi sok sikert és boldog új évet kíván a 
Monori se úszószakosztály vezetősége !                              
 Versenyzőinknek és Csernák Mariann 
edzőnek gratulálunk, és további sikere-
ket kívánunk!

MSE úszószakosztály

hódtáv-kupa

november 24-én, Hódmezővásárhelyen 
a dél-magyarországi régió egyik legní-
vósabb nemzetközi meghívásos úszóver-
senyét rendezték meg az ország egyik 
legmodernebb sportuszodájában.  ezen 
a maratoni idejű (reggeltől estig tartó) 
úszóversenyen közel 600 versenyző vett 
részt. Versenyszámonként és nemenként 
átlagosan 20 futamot rendeztek. a fővá-
rosi és vidéki csapatok mellet román és 
szerb úszóklubok is indították verseny-
zőiket.
 a Monori se úszószakosztálya 9 ver-
senyzője összesen 9 érmet szerzett az 
igen erős mezőnyben. Bacskai Attila ösz-
szesítésben – a Len ponttáblázata alap-
ján – a korcsoport legeredményesebb 
versenyzőjének járó kupát is elnyerte!

utánpótlás kupa

Miközben december 9-én a nagyobbak 
Békéscsabán versenyeztek, a Monori 
se utánpótlás versenyzői a budapesti 
Császár-komjádi Uszodában esemény-
dús programon vettek részt. itt is bizo-
nyították, hogy nem véletlenül vezetik 
a korosztályos  országos  ranglistát több 

versenyszámban is. Városunk segítsé-
gével és a helyi adottságok kamatozta-
tásával úszásutánpótlásunk jó úton ha-
lad, hogy az idősebb korosztályokban is 
eredményesen szerepeljenek.

XXXIII.  
viharsarok kupa

az év végéhez közeledve egyre-másra 
rendezik az úszósportban a szintfelmé-
résre is szolgáló záró versenyeket. de-
cember 8-9-én a békéscsabai árpád uszo-
da adott otthont az ilyenkor szokásos 
nemzetközi szintfelmérésnek. Három or-

ÚszásJó Úton hAlAdnAk ÚsZóInk

A Monori SE úszószakosztálya
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•  Monori  Strázsa:  A  monoriak  többsége 
már biztosan járt önöknél, hiszen barkács 
termékekekre, szerelvényre, vasárura min-
den  háztartásban  szükség  van.  Pontosan 
mikor kezdte tevékenységét a vállalkozás?
•  Szánthó Kereskedőház: a cég jelenlegi 
formájában 2003. január 2-a óta működik. 
az előzményekhez azonban hozzátarto-
zik, hogy Szánthó Gábor egyéni vállalkozó 
és neje, Szánthó Gáborné 1990. május 2-án 
nyitotta meg üzletét a Mátyás király utca 
15. szám alatt. az akkori vasszerelvénybolt 
székhelye egy saját kézzel készített, 20 m2-
es pavilon volt. Ma már hatan dolgozunk 
azon, hogy maradéktalanul kiszolgálhas-
suk vásárlóinkat.
•  Melyek a legkeresettebb termékeik? 
•  igyekszünk mindig olyan árukínálattal 
rendelkezni, hogy az teljes mértékben ki-
elégítse a vásárlóink igényeit. a legnépsze-
rűbbek azonban az épületgépészettel kap-
csolatos termékeink.

•  Mi  volt  a  legszembetűnőbb  változás  a 
kezdetekhez képest?
•  a cég telephelye 1996–1997-ben ment át a 
legnagyobb változáson. Ugyanis megépült 
a 40 négyzetméteres üzlet-
helység, és mellé egy korsze-
rű vasáru- és pvc-anyagtároló, 
valamint több kulturált rak-
tár, melyek alapterülete közel 
200 négyzetméteres. Három 
éve megnyílt a cég második 
üzlete is, a petőfi sándor utca 
26. szám alatt. Így most már 
két, viszonylag nagy alapte-
rületű helyiségben várjuk vá-
sárlóinkat. az üzlethelyiségek 
számának és méretének bő-
vülése természetesen az árukínálat kiszé-
lesítését is magával hozta. az elektromos 
barkács- és ipari gépek árusítása, illetve zá-
rak, csavarok, szegek, barkácslécek csak né-
hány példa az áruválasztékunkból.

•  Milyen  vásárlók  látogatják  a  kereskedő-
házat?
•  a legtöbb vásárló Monorról érkezik hoz-
zánk, de tapasztalataink alapján a város 
vonzáskörzetéhez tartozó településekről is 
sokan felkeresnek bennünket. Meghatáro-
zó a cég életében, hogy sok mesterember 
vásárol nálunk, többségüket törzsvásárló-
ként tartunk számon. Vevőink elmondják, 
hogy azért térnek vissza rendszeresen hoz-
zánk, mert megbízhatóak vagyunk, jó a ter-
mékeink minősége, bőséges az áruválasz-
ték, és nem utolsó sorban, a kiszolgálás is 
szakszerű és barátságos.
•  Hogyan  befolyásolta  a  cég  életét  a  kör-
nyékbeli  hipermarketek  megjelenése,  me-
lyek elsősorban olcsó áraikkal  csábítják a 
vásárlókat?
•  Minden cég életében hoz valamilyen jel-
legű változást a multik megjelenése. Gyak-
ran negatív, ritkábban pozítív irányba. Mi a 
szerencsésebbek közé tartozunk, mert szá-
munkra nem hozott látványos változást. 
sőt, talán kijelenthetjük, hogy inkább po-
zitív hatást éreztünk az olcsó tömegáruval 
szemben. a Mátyás király utcai üzletben ki 
is írtunk egy rövid, de megfontolásra érde-
mes mondatot. eszerint a rossz minőség 

miatt érzett bosszúság sok-
kal tovább tart, mint az ala-
csony ár miatt érzett rövid-
ke öröm.
•  Melyek a jövőbeni terveik?
•  továbbra is szeretnénk fej-
leszteni azokat a termékcso-
portokat, amelyeket tapasz-
talataink alapján a vevők 
legjobban keresnek.
•  Részt  vesz  a  Szánthó  Ke-
reskedőház a helyi közösség 
életében?

•  igen. rendszeresen támogatjuk a he-
lyi kezdeményezéseket és rendezvénye-
ket. e tevékenységünket azonban kizáró-
lag Monoron végezzük, mivel ez a város az 
otthonunk, és az itteni emberek biztosítják 
a megélhetésünket is. Úgy érezzük ebből 
vissza kell adnunk a településnek, ezért is 
támogatjuk például a strázsa-hegyi tekerő-
kavaró rendezvényt, a józsef attila Gimná-
ziumot és a Monori sportegyesületet.

(x)

szánthó Kereskedőház 
Kereskedelmi és szolgáltató Kft.
vas-szerelvény bolt 
2200 Monor, Mátyás király utca 15. 
tel./fax: (06‑29) 412‑763
Műszaki kisáruház 
2200 Monor, petőfi sándor utca 26. 
tel./fax: (06‑29) 413‑300
E-mail: szantho@monornet.hu 
nyitva tartás:
Hétfő–péntek: 8–17; szombat: 8–12

kaPcsolat

kereskedelem

sZEmBEn AZ olCsó  
tÖmEgáruvAl
„A rossz minőség miatt érzet bosszúság sokkal tovább 
tart, mint az alacsony ár miatt érzett rövidke öröm.”

„Meghatározó  
a cég életében, 

hogy sok mester-
ember is vásárol 
nálunk, többsé-

güket törzsvásár-
lóként tarthatunk 

számon.”

A Petőfi Sándor utcai műszaki kisáruház fő profilja a különféle csavarok, szegecsek, dűbelek, kéziszer-
számok, zárak, vasalatok, daraboló és csiszoló tárcsák, tömítő és szigetelőanyagok forgalmazása

A Mátyás király 
utcai üzlet kínála-
tában megtalál-
hatók a húzott, 
hengerelt és 
hidegen alakított 
acéláruk, a víz-, 
gáz- , fűtésszere-
léshez szükséges 
szerelvények és 
segédanyagok,  
az ereszcsatornák, 
valamint   
a radiátorok is
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köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik férjem és édesapánk

Kozák Sándor
temetésén részt vettek, sírjára  

virágot, koszorút helyeztek.
A gyászoló család

  

köszönetet szeretnék mondani  
mindazoknak a szomszédoknak,  

barátoknak és ismerősöknek akik,
Veres Mátyásné

temetésén részt vettek, sírjára  
koszorút, virágot helyeztek,  
és fájdalmunkban osztoztak.

Lányai és unokái
  

köszönetet szeretnék mondani  
mindazoknak a rokonoknak,  

szomszédoknak és ismerősöknek, 
akik anyukám

Fekete Sándorné
temetésén részt vettek, és sírjára  

koszorút, virágot helyeztek el.
Fia, Fekete Géza

Lányai és unokái

köszönetnyílvánítás

monoron haltak meg

kovácsné krecska ágnes,                                
Veres Mátyásné széles irén

házasságot kötöttek

decemberben 5 pár kötött házasságot.

anyakönyvi Hírek



nettó hirdetési áraink
méret színes Fekete-fehér
1/1 oldal 70 000 Ft 50 000 Ft
1/2 oldal   40 000 Ft 30 000 Ft
1/3 oldal 33 000 Ft 25 000 Ft
1/4 oldal 24 000 Ft 17 000 Ft
1/8 oldal 14 000 Ft 9 000 Ft
1/16 oldal 8 000 Ft 5 000 Ft
apróhirdetés akciósan  20 Ft/szó
köszönetnyilvánítás  40 Ft/szó

hirdetésfelvétel:  
szekerka jános, telefon: 06‑30/467‑7216
e-mail: szekerka.janos@monornet.hu

Hirdessen a strázsában!

Minőségi használt és felújított búto-
rok, válogatott ruhanemük, cipők.  
30–50 % engedménnyel a Mátyás ki-
rály utca 1–3. alatti üzletünkben.  
nyitva tartás: k–p: 9–17, szo: 8–12

társasházkezelést vállalunk
állami társasházkezelői szakképzett-
séggel, gyakorlattal. koVi-szoLG Bt.
tel: 06‑20/913‑2944, 
fax: 06‑29/416‑944, e-mail: 
karacsondierzsebet@monornet.hu

Favágás, fűkaszálás
tel.: 06‑30/683‑4288

Háromrészes, nagyméretű, sötét 
színű plüs ülőgarnitúra jó állapotban 
50 ezer Ft-ért eladó. 
tel.: 06‑20/916‑7704

Hűtőgépszerviz hétvégén is, nyug-
díjas kedvezmény, akciós lakásklíma- 
szerelés. Hibabejelentés ingyen hívha-
tó zöldszámon:  
06‑80/625‑625,  
06‑20/467‑7693

Eladó Monoron egy 140 m2-es ikerház, 
dupla összkomforttal, 570 m2 kerttel.  
tel.: 06‑20/44‑678‑23

20+15 m2 üzlethelyiség kiadó a 
monori piactéren. tel.: 06‑30/455‑0214

Manikűr, pedikűr, műköröm. Hívásra 
házhoz megyek. tel.: 06‑30/466‑608

yaMaHa Jog robogó, vadonatúj be-
járatós motorral 49 ezer forintért eladó. 
tel.: 06‑30/233‑7243

nyomdai munkák: Hirdető és  
nyomda kft. Monor, kossuth u. 154.
telefon/fax: 06‑29/412‑629. e-mail: 
uzletkotonyomda@monornet.hu

aPróHirdetÉs
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Monor városi Önkormányzat lapja
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imPresszum

Hirdetését személyesen leadja ügyfélfoga-
dási időben Nagy Lajosné Rozikánál a polgár-
mesteri Hivatal i. emelet 112-es szobájában. 
leadási határidő: minden hónap 20-ig.

név:.......................................................................

Cím: .......................................................................

telefon:................................................................

Hirdetés szövege: ............................................
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................................................................................

................................................................................
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Monor, Kossuth L. u. 88. • Tel.: 610-680


