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2008. május 9-én Mocsári Károly hang-
versenye nyitja meg a pünkösdi Fesztivál 
rendezvénysorozatot Monoron. Ennek 
kapcsán beszélgetünk a nemzetközi hírű 
zongoraművésszel.
•  Művész Úr! Bár még jó néhány hét van 
májusig, készül már a koncertre?
•  Már régóta készülök rá. Ezek szerint azt 
gondolnák, hogy két hét alatt össze le-
het egy ilyen programot csapni? Hosszú 
hónapokig gyakorol az ember egy kon-
certre, és eleve úgy tervezzük a fellépé-
seket, hogy legkevesebb egy évvel előre 
le vannak kötve. Ha egy teljesen új darab-
ról van szó, én szeretek egy teljes évet ké-
szülni rá.
•  Olyan  darabokat  hoz,  melyek  eddig 

nem szerepeltek a repertoárjában?
•  igen, van közötte olyan is. több szem-
pontból is érdekes est lesz május kilen-
cedikén. Egyrészt mert a világ zeneiro-
dalmának igen széles palettáját mutatjuk 
be, így a közönség hallhat Bach, Mozart, 
Rossini, Verdi, Wagner, Liszt, Puccini, Ra-
vel, Bizet, és Gershwin szóló zongoradara-
bokat és híres operaáriákat. az est másik 
különlegessége, hogy ugyanez a műsor 
megy majd párizsban is május tizenhato-
dikán és tizennyolcadikán, tehát a monori 
közönség előbb hallhatja.
•  Technikailag  hogyan  kivitelezik  a  kon-
certet, hiszen a Vigadónak egyelőre még  
saját zongorája sincs?

pünkösdi fesztiválMonor után PárIzS
Először a monori, majd a párizsi közönség hallhatja 
Mocsári Károly hangversenyét.

Folytatás a 26. oldalon

Lánglovagok110 éveS A MonorI tűzoltÓSág
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Az Önkéntes Tűzoltó Egylet a Fő utcán a 20. század elején

a ma már 110 éves tűzoltóság 1913 áprilisá-
ban ünnepelte 15 éves jubileumát. E monori 
rendezvényről írja a korabeli sajtó: „a tűzol-
tók iránti nagyrabecsüléssel viselő férfiak lel-
kes serege és a vármegyei tűzoltószövetség 

kiküldötteinek megjelenése avatta ünnep-
pé”. Budapestről Serfőző Gyula ügyvezető el-
nök hozta Monorra a kitüntetéseket Varga 
Béla megyei szövetségi titkár kíséretében. 

Folytatás a 14. oldalon



testületISkolA, PArlAgfű, PArkolÓ
Március 13-án soros, nyilvános ülésén 21 napirendi pontot 
tárgyalt meg Monor Város Képviselő-testülete.
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Monor Városi Önkormányzat soros nyil-
vános ülését a szokástól eltérően nem a 
hónap második, hanem a harmadik he-
tében, 2008. április 17-én 14 órai kezdet-
tel tartja a Városháza emeleti tanácsko-
zótermében. tervezett napirendi pontjai 
a következők:
1. interpellációk.
2. Beszámoló az önkormányzat 2007. évi 
gazdálkodásáról. (zárszámadás, auditá-
lás.)
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. ren-
delet 31. §-a szerint).
5. az önkormányzati költségvetési szer-
vek 2007. évi belső ellenőrzési jelentései 
alapján készített éves összefoglaló ellen-
őrzési 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 tervé-
ről és Helyi Építési szabályzatáról szóló 
11/2004. sz. helyi rendelet 2008. évi mó-
dosításához érkezett kérelmek megtár-
gyalása
14. polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról.
Zárt ülés keretében:
1. javaslat a nevelési, oktatási és közmű-
velődési Díjak adományozására.

NapireNdi poNtok áprilisbaN

Monor Városi Önkormányzat megalkot-
ta és kihirdeti az alábbi rendeleteit:
5/2008. számú: az önkormányzat 2007. 
évi költségvetési rendeletének szüksé-
ges módosítása.
6/2008. számú: az önkormányzat sport-
tal kapcsolatos feladatairól szóló 21/2007. 
(Xi. 30.) számú helyi rendelet módosítása.
7/2008. számú: a helyi építészeti örök-
ség védelméről szóló 1/2008. (ii. 04.) 
számú rendelet módosítása.

Új reNdeletek

a napirend ismét az interpellációkkal kez-
dődött. Sinkovicz László kérte, hogy a Gém 
utca és ady Endre út sarkán lévő elsőbb-
ségadás kötelező táblát, „állj elsőbbség-
adás kötelező” táblára cseréljék ki, mert az 
üzlet parkolójából kikanyarodó gépkocsik, 
nem veszik figyelembe a jelenlegi táblát, 
így balesetveszélyes a közlekedés.
 Pogácsás Tibor polgármester válaszá-
ban többek között elmondta, hogy a ké-
rést továbbítani fogja az illetékeseknek, 
bár véleménye szerint, aki a jelenlegi táb-
lát nem veszi figyelembe, az a másikat 
sem fogja.
 Már a 2007. évi költségvetési rende-
let utolsó módosítását fogadták el. a 
zárszámadás előtt ez csupán technikai 
módosítás volt, ahol az előirányzat átcso-
portosítások módosítását, és a legutóbbi 
módosítás óta hozott testületi határoza-
tok beépítését végezték el.
 Februárban megalkotta a testület a he-
lyi építészeti örökség védelméről szóló 
rendeletét. a mellékletben szerepelnek a 
védelem alá helyezett épületek, ezt bő-
vítették ki a kossuth Lajos általános isko-
la, valamint a józsef attila Gimnázium és 
közgazdasági szakközépiskola petőfi utcai 
épületeinek védelem alá helyezésével.

Jó tanuló, jó sportoló

az önkormányzat sporttal kapcsolatos 
feladatairól szóló rendeletét még tavaly 
novemberben alkotta meg a képviselő-
testület. a sport- és Egyesületi, valamint 
az Ügyrendi és közbiztonsági Bizottság 
javaslatára módosították az alaprendele-
tet, a „Monor Város jó tanulója – jó spor-
tolója” cím elnyerésére vonatkozóan. Ere-
detileg ösztöndíjjal jutalmazták volna 
a cím elnyerőjét, de ezt tárgyjutalomra 
módosították. azon is változtattak, hogy 
csak azok a diákok pályázhassanak-e a 
cím elnyerésére, akik monori lakosok, és 
Monoron sportolnak, vagy azok is, akik 
más településen fejtik ki sporttevékeny-
ségüket és érnek el kimagasló eredmé-
nyeket. a pályázati kiírás teljes szövegét 
megjelentetjük lapunkban.

Igazgatói beszámolók

két általános iskola, a kossuth Lajos és 
nemzetőr igazgatója számolt be az eltelt 
öt év munkájáról. a 440 éves múltra visz-
szatekintő kossuth Lajos általános iskola 
igazgatója, Marunák Ferenc szóbeli kiegé-
szítésében elmondta, hogy nagy gond-
juk az épület egy telephelyen történő el-
helyezésének a kérdése. Megköszönte a 
képviselő-testületnek, hogy több válto-

zatban is elkészültek a tervek, reményked-
nek abban, hogy majd egy helyen tudják 
az oktatást és az étkeztetést is biztosítani 
az iskolában. Megköszönte az iskola fenn-
tartásához nyújtott támogatást. a képvi-
selő-testület a közművelődési és oktatás-
ügyi Bizottság javaslatára megköszönte az 
iskola vezetésének és a tantestületének a 
nehéz körülmények között végzett ered-
ményes munkát, és írásbeli elismerésben 
részesítette a közösséget.
 a nemzetőr iskola igazgatója, Marunák 
Ferencné megköszönte munkatársainak 
az áldozatos munkáját, valamint a képvi-
selő-testületnek, hogy megteremtették 
a lehetőségét annak, hogy nyugodtan és 
kiegyensúlyozottan dolgozhatnak. a kép-
viselő-testület szintén írásbeli elismerés-
ben részesítette az iskola vezetését és tan-
testületét.

okirat-módosítások

Elfogadta a testület a segítő támogató 
közalapítvány alapító okiratának módo-
sítását. Új elnököt választottak Pálné Sa-
rok Sarolta, és új elnök-helyettest is, Badics 
Krisztina személyében. a kuratórium to-
vábbi tagjai: Nagyné Bódis Zsuzsanna és Dr. 
Veres Ildikó.
 Módosították továbbá a Gondozá-
si központ, a Vigadó kulturális és Civil 
központ kft. szervezeti és Működési sza-
bályzatát, valamint az ady Úti általános 
iskola alapító okiratát. Ez utóbbi azért 
vált szükségessé, mert iskolában alapfo-
kú művészeti oktatást is folytatnak, rajz, 
festés és mintázás, valamint színjátszás 
tanszakon.
 a közbeszerzési Munkacsoport javas-
latára a kistói úti kerékpárút megépítésé-
re, valamint a közétkeztetés beszerzésére 
írt ki egyszerű közbeszerzést a képviselő-
testület. 

több parkoló kellene

a Városfejlesztési és környezetvédelmi 
Bizottság ülésére a hivatal előterjesztést 
készített a monori közintézmények par-
kolási helyzetének felülvizsgálatáról. az 
anyagot a bizottság tagjai, és a képviselő-
testület is szakmailag megalapozottnak 
ítélte meg. Megállapították, hogy minden 
forgalmat gerjesztő létesítménynek a sa-
ját telkén belül kellene a szükséges számú 
parkolót biztosítania. a kialakult helyze-
tet viszont az önkormányzatnak kell kezel-
ni. a Városfejlesztési és környezetvédelmi 
Bizottság részletekbe menően tárgyalta 
ezt. az előterjesztés alkalmas arra, hogy 
a képviselő-testület az elkövetkezendő 
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években a parkolási feszültségeken va-
lamelyest enyhítsen, amennyiben az eh-
hez szükséges forrás is rendelkezésre áll. 
a kossuth Lajos Óvodánál a parkoló kiépí-
tésére meg kell tenni az első lépéseket, il-
letve a szakorvosi rendelőintézet melletti 
területen meg kell vizsgálni a parkolók ki-
alakításának lehetőségeit.
 pogácsás tibor polgármester az anyag-
gal kapcsolatosan elmondta, hogy  legin-
kább a kossuth Lajos Óvodánál baleset-
veszélyes a helyzet. a legnehezebben 
elviselhető körülmények pedig a nem-
zetőr általános iskolánál alakultak ki. Egy-
re rosszabb a helyzet a kossuth Lajos ál-
talános iskola és a tüdőgondozó előtt, és 
problémát jelent az ady Úti általános is-
kolánál is a forgalom. azt képtelenségnek 
tartja, hogy arra az időszakra alakítsanak 
ki parkolót, amikor a szülők a gyermeke-
ket gépkocsival az iskolába viszik. a piac-
napok kivételével a piac parkolója viszont 
gyakorlatilag üres, de az intézmények 
előtt egyre több gépkocsi parkol a zöldte-
rületen is. a tapasztalat azt mutatja, hogy 
a parkolók száma növeli a gépkocsik szá-
mát is. Minden intézménynél meg kell 
vizsgálni azt, hogy hogyan lehet az intéz-
mény udvarán belül elhelyezni a gépko-
csikat.
 a képviselő-testület a városközpont re-
habilitáció befejezéséig nem teszi fizetős-
sé a városban parkolást.

nulla tolerancia

a parlagfűirtási munkák ütemezését ide-
jében meg kell kezdeni, mivel csak így le-
het eredményt elérni. a két éve meghir-
detett „nulla tolarencia” az idei évre is 
érvényes, ami annyit jelent, hogy június 
30-ig, minden földhasználó köteles a par-
lagfű virágbimbó kialakulását megaka-
dályozni, és ezt az állapotot a vegetációs 
időszak végéig fenntartani. amennyi-
ben a földhasználó nem tesz eleget en-
nek a kötelezettségének, június 30. után 
kötelező elrendelni vele szemben a köz-
érdekű védekezést, és kötelező növény-
védelmi bírságot kiszabni. Belterületen 
a jegyző, külterületen a növényvédelmi 
hatóság rendelkezik ezzel a hatáskörrel. 
a hivatal vállalkozási keretszerződést kö-
tött a Monor Uszoda kht.-vel a közterü-
leti parlagfű elleni védekezési munkák 
elvégzésére. a parlagfűirtással kapcsola-
tos lakossági tájékoztatás elengedhetet-
len a sikeres védekezés érdekében, ezért 
lapunkban is rendszeresen közzé fogjuk 
tenni az ezzel kapcsolatos felhívásokat.

nyári elhelyezés

Még ugyan messze van a nyári szünet, 
de a gyermekek napközbeni ellátásának 
szervezését már most el kell kezdeni. a 
szociális és Egészségügyi Bizottság javas-
latára az önkormányzat ebben az évben 

is a civil szervezetek, az egyházak, és a vá-
ros oktatási intézményeinek bevonásával 
tervezi megoldani a kérdést. az előzetes 
megbeszélések szerint a civil szervezetek 
április közepéig tájékoztatják a hivatalt, 
hogy a nyári táborokat milyen időpont-
okban tartják meg. az oktatási intézmé-
nyek feladata lesz, hogy az egyházak és 
civil szerveztek által le nem fedett idő-
szakra, nyári táborok szervezésével prog-
ramokat és ellátást biztosítsanak a gyer-
mekeknek. a tanítás befejezéséig ezt a 
feladatot meg kell oldani. a négy oktatá-
si intézmény együttes segítségét kérte a 
képviselő-testület, valamint azt, hogy a 
jól felkészült pedagógusok kreatív prog-
ramokat is biztosítsanak a gyerekeknek. 
Bíznak abban is, hogy az egésznek lesz 
egy személyes vezetője az oktatási in-
tézmények részéről. a gyerekeknek biz-
tosítják az étkeztetést, de foglalkozásra 
is szükség van, hogy tartalmasan tölt-
hessék el az időt, és a szülők is nyugod-
tak lehessenek. az önkormányzatnak a 
gyermekvédelmi törvény alapján köte-
lező a gyermekek napközbeni ellátásá-
ról gondoskodni a nyári időszakban. azt 
szeretnék, hogy azok a gyermekek, akik 
igénybe veszik ezt az ellátást tartalmat 
is kapjanak. a közművelődési és okta-
tásügyi Bizottság a következő ülésén ér-
tékelni fogja az elmúlt nyár tapasztalatait 
a táborozásról. Ennek alapján határozzák 
meg az idei feladatokat.

Út- és járdaépítések 

az út- és járdaépítéseket mindig kiemelt 
feladatként kezelte az önkormányzat. 
Még a legszűkösebb időben igyekezett 
valamely összeget elkülöníteni erre a fel-
adatra. az utóbbi években pályázaton 
nyert összegekből sikerült útépítéseket 
megvalósítani. a járdaépítéseket nem si-
került úgy megvalósítani, ahogy szerették 
volna. Voltak olyan évek, amikor az úgy-
nevezett önerős járdaépítést támogatta a 
testület. az évek során kiderült, hogy ez 
nem a legjobb megoldás, nem olyan mi-
nőségben készültek el a járdák, ahogy 
kellett volna. részben az anyagiak miatt, 
részben viszont a minőség miatt leállták 
ezzel a programmal. Most ismételten „te-
rítékre” került a járdaépítés. a hivatal elő-
terjesztését a Városfejlesztési és környe-
zetvédelmi Bizottság megvitatta, és úgy 
döntött, hogy további előkészítő munkát 
tart indokoltnak, és következő ülésen is-
mét tárgyalnak róla. a képviselő-testület 
is hasonlóan döntött.
 az útépítéseknél felállítottak egy sor-
rendet az írásos előterjesztés alapján. is-
mét igyekeznek pályázatot benyújta-
ni, ehhez az önrész rendelkezésre áll, és 
az anyagi fedezet arányában építik meg 
az utakat sorrend figyelembevételével. a 
kátyúzási munkák elvégzésére az Uszoda 
kht.-vel köt szerződést az önkormányzat.

egyéb bejelenétsek

a polgármesteri jelentés keretében töb-
bek között, a pénzügyi Bizottság javasla-
tára, a Monor nagytemplomi református 
Egyházközség kérelmének megfelelően, a 
shirchadasj gospel kórus vendégszereplé-
sére költségvetésében 100 000 Ft-ot biz-
tosított a képviselő-testület a vendéglá-
táshoz.
 a nemrégiben hazánkban tomboló vi-
har, az önkormányzat épületeit sem kí-
mélte. a bölcsőde tetejét úgy megron-
gálta, hogy ki kellett cserélni az egész 
tetőszerkezetet. a munka elvégzésére 
több mint 4 millió forintot biztosított a 
testület.
 Elfogadták a pünkösdi Fesztivál prog-
ramjait, valamint a Monor Város jó tanu-
lója – jó sportolója cím elnyerésére kiírt 
pályázat szövegét.
 Dr. Schmelcz Anita háziorvos bejelen-
tette, hogy határozatlan ideig külföldön 
tartózkodik, ezért az 1. számú háziorvo-
si körzetben, 2008. február 1-jétől dr. kiss 
tibor háziorvos helyettesíti a következő 
rendelési időben: hétfőn 13-tól 16 óráig, 
kedden 8.30-tól 12 óráig, szerdán 14 órá-
tól 16 óráig, csütörtökön 8.30-tól 12.30-
ig, pénteken 11-től 14 óráig.

Összeállította: Nagy Lajosné

a képviselő-testületi ülés nyílt ülésé-
nek teljes jegyzőkönyve, valamint a 
rendeletek szövege a Városi könyvtár-
ban megtekinthető. a képviselő-testü-
let nyilvános üléséről a GEMini tV min-
den esetben felvételt készít, amelyet, 
az ülést követő szombaton a pátria 
tV csatornáján figyelemmel kísérhet-
nek. Bővült a tájékoztatási lehetősé-
günk, így a rendeletek egységes szer-
kezetbe foglalt szövege már olvasható 
és letölthető a www.monor.hu honlap-
ról. itt egyéb fontos felhívásról, tájé-
koztatásról is értesülhetnek.

további iNformációk

a monori székhellyel működő Gyer-
mekláncfű közhasznú Egyesület, mely 
sajátos nevelési igényű gyermekeket 
és szüleiket támogatja, 2008. április 17-
én (csütörtökön) 17 órakor a Vigadóban 
tartja következő megbeszélését.
 a Gyermekláncfű közhasznú Egye-
sület sérült gyermekek fejlesztését tá-
mogatja, amit Ön is segíthet adója 1%-
ának felajánlásával. támogatását előre 
is köszönjük! adószám: 18719112-1-13.
 Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Medgyesi Zsuzsanna, tel.: 06-20/411-7114

meghívó
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idén Monor Városi Önkormányzat képvise-
lő-testülete a 18/1991. Ök. számú rendelet 
iV. fejezet 11.§-ában foglaltak alapján Czibor 
Évát részesítette a Monorért Emlékplakett 
és oklevél kitüntetésben. az elismerést 
azért adományozták, mert Czibor Éva a vá-
ros érdekében hosszú időn keresztül kima-
gasló társadalmi, gazdasági, közösségi, kul-
turális, és egyéb közhasznú tevékenységet 
végzett, illetve az egész életpályája során a 
város hírnevét öregbítette és történelmileg 
is maradandót alkotott munkájával.
 Czibor Éva 1992. óta, azaz 15 éve a 
szterényi józsef szakközépiskola és szak-
iskola dolgozója, aki a szakközépiskolás-
ok képzőművészeti oktatásán és magas 
szintű érettségiztetésén túl nagy figyel-
met fordít a szakképzésben tanuló diá-
kok speciális képzésére is. 

ElismerésMonorért eMlékPlAkett

MegemlékezésÜnneP A 160. évfordulÓn
Március 15-én a forradalom és szabadságharc 160. évfordulójára, valamint 
Monor várossá avatására ünnepi ülésen emlékezett meg a képviselő-testület.

Válassza ön is a szőrtelenítés 
XXI. századi módját!

Fájdalommentes, hatékony, tartós 
szőrtelenítés ViLLanÓFÉnnyEL

Monoron, 
az állomásnál. 

tájékoztatás, 
bejelentkezés: 
06-20/9334-089 

a Városházán kezdődött az ünneplés, 
ahol a nemzetőr általános iskola diákjai 
adtak rövid műsort, majd Pogácsás Tibor 
polgármester méltatta a forradalom ün-
nepét, és megemlékezett a várossá ava-
tásról. 
 az ünnepség rövid fogadás után a Fő-
téren folytatódott. a nemzetőr általános 
iskola tanulói fiatalos lendületű, színvo-
nalas műsort adtak, majd polgármeste-
rünk ünnepi beszéde következett. 
 a történelem nem más, mint az em-
lékezésre méltó dolgok és cselekedetek 
számbavétele – hangsúlyozta beszédé-
ben pogácsás tibor. – a nemzeti emlé-
kezet megőrzésre méltónak többnyire 
a fordulópontokat, válságokat, a felrá-
zó, megrázó pillanatokat tartja. a vál-
tozás sohasem egy pillanat műve. Min-
den bennünk dől el legelőször. a nagy 
pillanatok csak az alkalmat teremtik 
meg, hogy a felszínre törjön az össze-
gyűlt, roppant energia. az élet, a válto-
zás annyi egyhelyben toporgás, várako-
zás után 1848 márciusában is utat talált. 
az elszánás, az energia, a teremtő gon-
dolatok sokasága hónapokig gyűlt, hogy 
március 15-én felszínre törjön. 1848-ban 
az volt a cél, hogy felelős, szavahihető, 
a nemzet érdekeit a sajátjuk fölé helye-
ző hazafiak irányítsák az országot. a 12 
pont, a gazdasági fejlesztés igénye, az 
emberi méltóság tiszteletben tartása, 
ma is vállalható, sőt vállalandó eszme. 
Ha felnőttnek, szabadnak érezzük ma-
gunkat, el kell tudnunk dönteni, hogy 
mi valósult meg elődeink eszméiből, mit 
értünk el saját céljainkból. a mérleg, az 

eredmény, legyen bármilyen kedvezőt-
len is, nem hozhat beletörődést, nem 
hozhat feladást. a nemzet történeté-
ben azok a legfelemelőbb, legnagyobb 
sikert, legtöbb energiát megmozga-
tó pillanatok, amikor a magyarok képe-
sek voltak a szolidaritás erejét csatasor-
ba állítani és az egyéni problémák fölé 
emelni az összetartozás, az együttérzés 
erejét. Ha ez nem sikerült volna 1848/49-
ben, és nem sikerült volna 1849 után, a 
megtorlás idején, akkor ma aligha lehet-
nénk büszkék eleinkre.
 azt mondják, egyetlen nemzet sem 
emelkedhet magasabbra polgárainak 
eszményeinél. szép és bölcs mondás, én 
mégis kiegészíteném egy másik tanul-
sággal, mert mint az éremnek, ennek az 
igazságnak is létezik egy másik oldala. 
Mégpedig az, hogy ha egy nemzet pol-
gáraiban él egy magasabb eszmény, ak-
kor bármit hoz rá a sors, s bármit mon-
danak róla a kétkedők, ez a nemzet nem 
fog soha mélyebbre süllyedni a polgára-
iban élő eszménynél. És bármilyen hata-
lom munkálkodik a mélyebbre süllyesz-
tésén, az csak időlegesen fog sikerülni!
 az ünnepség befejezéseként, az emlé-
kezés virágait helyezték el az önkormány-
zat, a város civil szervezetei, intézményei, 
az egyházak, a pártok képviselői a kos-
suth-szobornál, és az Eskü emlékműnél.
 Bár nem esett az eső, mint azon a 160 
évvel ezelőtti napon, a nap is ki-kisütött, 
de a szél elég zord volt. Ennek ellenére 
szép számmal vett részt városunk lakos-
sága a megemlékezésen.

NL

 Elsősorban a szobafestő, -mázoló és 
-tapétázó szakmákra készülő diákok fejlő-
dését kíséri figyelemmel, és tanítja őket a 
gipszstukkó-készítés mesterfogásaira.
 szabadidejében számos köztéri szob-
rot és szökőkút-kompozíciót készített. is-
kolájának is alkotott míves ivókutat és 
szobrot. Ugyancsak az ő műve díszíti a 
Balla károly általános iskola díszudvarát 
Csévharaszton, valamint Üllőn a sport-
csarnok előtti teret.
 Monor Főterén a Millenniumi Díszkút-
ja, valamint a református nagytemplom 
mellett lévő 1956-os emlékműve hirdeti 
munkásságát. szobrai, emlékművei büsz-
kévé teszik városunk lakóit. Emberi maga-
tartása, szerénysége követendő minden-
ki számára.

Rozika Pogácsás Tibor és Czibor Éva
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az adó- és pénzügyi Ellenőrzési Hiva-
tal ezúton tájékoztatja az érintetteket, 
hogy a pátria nyomda zrt. által előál-
lított, alábbi sorszámú számlatömbök 
elvesztek, azok használata – bűncse-
lekmény alapos gyanúja miatt – ér-
vénytelen:
aC7s-Q485001 – aC7s-Q500000, 
aC7s-Q565001 – aC7s-Q575000
 amennyiben ilyen tömbökkel ren-
delkeznek, illetve ha ilyen tömbökről 
tudomással bírnak, akkor azt minden 
esetben jelezzék a gyártó nyomda és 
az állami adóhatóság felé. 
Felhívjuk a nyomtatványforgalmazók 
figyelmét, hogy a fenti sorszámtarto-
mányba illő számlatömbök nem for-
galmazhatók, azok beszerzése, érté-
kesítése tilos!
 Fenti sorszámú számlák kiállítása, 
illetve befogadása az apEH sorszá-
mot tartalmazó nyomtatványokról 
szóló jogszabály előírásainak meg-
sértését jelenti, ezért a bizonylatok 
felhasználásuk esetén nem minősül-
nek adóigazgatási azonosításra alkal-
masnak.   

Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal

ÉrvÉNyteleN számlák
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LakásteXtIL
mÉteráru-rövidáru

áprilisi akciónk!
 Minden függöny 20-30 

százalékkal olcsóbb!
Monor,

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

Üllő, kossuth L. u. 1.
tel.: 06-20/410-8655

06-29/320-067

Monor Város Önkormányzata pályáza-
tot hirdet a kossuth Lajos általános is-
kola intézmény (2200 Monor, kossuth 
L. u. 98.) intézményvezetői állásra.

Pályázati feltételek:
- a jogszabályokban meghatározott 
képesítési feltételek,

- legalább 5 év pedagógus-munkakör-
ben szerzett szakmai gyakorlat,

- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság
Pályázathoz csatolni szükséges:

- szakmai önéletrajzot,
- az intézmény vezetésére vonatkozó 
programot a szakmai helyzetelemzés-
re épülő fejlesztési elképzeléssel,

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági er-
kölcsi bizonyítványt,

- végzettséget igazoló dokumentumok 
másolatát,

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati 
anyagot a pályázat elbírálásában részt 
vevők megismerhetik.
a megbízás 5 évre szól. a megbí-
zás kezdő napja: 2008. augusztus 1-je. 
a megszűnés időpontja: 2013. júli-
us 31-e.
a munkakört betöltő jogállására, il-
letményére és juttatásaira a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXiii. törvény, valamint vezetői pót-
lékát a vonatkozó önkormányzati ha-
tározat alapján állapítja meg.
a pályázat benyújtásának határ-
ideje: az oktatási közlönyben történő 
megjelenéstől számított 30. nap
a pályázat elbírálásának határide-
je: 2008. július 31.
a pályázatot zárt borítékban Monor 
város polgármesteréhez kell benyújta-
ni (2200 Monor, kossuth L. u. 78-80.)
a pályázattal kapcsolatban bővebb 
felvilágosítás Monor város polgármes-
terétől kérhető a 29/412-215-ös tele-
fonszámon.

pályázati felhívás

Új és használt számítógépek 
szervizelése és értékesítése

    Pentium 5-ös számítógép
             49 000 Ft-tól
ÚJ! MON-COMP Bt.

Monor, Virág u. 10.
telefon: 06-29/417-512

Budapest Bank áruhitellel is!
Tonerek, festékkazetták töltése

1948-49A SzAbAdSágHArC eMlékeI
Március 6-án a józsef attila Gimnázium és 
közgazdasági szakközépiskolában népes 
hallgatóság előtt tartott előadást a szeged-
szőregi középiskolás Nagy Dávid és édesap-
ja, Nagy Gábor. Mindketten az 1848/49-ben 
felállított szegedi iii. (fehértollas) zászlóalj 
történetét kutató hagyományőrző egyesü-
let tagjai. apa és fia nagy lelkesedéssel me-
séltek a szegedi honvédek életéről és halál-
megvető harcairól a tavaszi hadjárat idején. 
Előadásukat egyenruhák, fegyverek, hasz-
nálati tárgyak és zászló korhű másolatainak 
bemutatásával tették még élményszerűb-
bé. (a tartalmas előadás végén többen ma-
radtak még, hogy kipróbálhassák, kézbe 
vehessék ezeket.) 
 E színes előadással vette kezdetét a kö-
zépiskolában az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc 160. évfordulójára való 
megemlékezés-sorozat első része. a márci-
us idusán megtartott hagyományos ünne-
pi diákműsorban idén a 11/E osztály tanulói 
– osztályfőnökük, Kiss Attila vezetésével – 
eredetien és nagy sikerrel megidézték azt is, 

hogyan emlékeztek az utódok e jeles napra. 
Ezt követően a gimnazisták – mint minden 
évben – elhelyezték az emlékezés koszorúit 
a református temető honvédsírjain. 
 a monori gimnazisták népes csoport-
ja április 4-én a közeli tápióbicskére láto-
gat, ahol 1849-ben e napon győztes csata 
zajlott, s ahol a szegedi honvédek szintén 
vitézül helytálltak. az ütközet helyszínén 
hagyományőrzők elevenítik fel ismét a 
győzelmet.

bbp

Apa és fia együtt 
mutatta be a 
korhű tárgyakat

beSzélgetéS A PályárÓl
Mocsáry Károly a Monorért Baráti kör 
vendége lesz. a beszélgetés a zongora-
művész zenei pályájáról, iskolaéveiről, 
hazaköltözéséről, Franciaországról és 
Monorról folyik majd. a találkozóra egy 

kis sütemény és tea mellett a józsef at-
tila Gimnázium könyvtárában kerül sor 
április 16-án délután 5 órakor.  a kör és a 
gimnázium minden érdeklődőt szeretet-
tel vár! 

zeneművészet

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

FeLtöLtése

Monor, Móricz zsigmond u.  
Mátyás király u. sarok
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Monor Város Önkormányzata pályáza-
tot hirdet a nemzetőr általános iskola 
(2200 Monor, nemzetőr u. 22-26.) in-
tézményvezetői állásra.
Pályázati feltételek:

- a jogszabályokban meghatározott 
képesítési feltételek,

- legalább 5 év pedagógus-munkakör-
ben szerzett szakmai gyakorlat,

- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság
Pályázathoz csatolni szükséges:

- szakmai önéletrajzot,
- az intézmény vezetésére vonatkozó 
programot a szakmai helyzetelemzés-
re épülő fejlesztési elképzeléssel,

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági er-
kölcsi bizonyítványt,

- végzettséget igazoló dokumentumok 
másolatát,

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati 
anyagot a pályázat elbírálásában részt 
vevők megismerhetik.
a megbízás 5 évre szól. a megbí-
zás kezdő napja: 2008. augusztus 1-je. 
a megszűnés időpontja: 2013. júli-
us 31-e.
a munkakört betöltő jogállására, il-
letményére és juttatásaira a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXiii. törvény, valamint vezetői pót-
lékát a vonatkozó önkormányzati ha-
tározat alapján állapítja meg.
a pályázat benyújtásának határideje: 
az oktatási közlönyben történő meg-
jelenéstől számított 30. nap
a pályázat elbírálásának határideje: 
2008. július 31.
a pályázatot zárt borítékban Monor 
város polgármesteréhez kell benyújta-
ni (2200 Monor, kossuth L. u. 78-80.)
a pályázattal kapcsolatban bővebb 
felvilágosítás Monor város polgármes-
terétől kérhető a 29/412-215-ös tele-
fonszámon.

pályázati felhívás

a projekt hazánk XX. századi történelmé-
nek feldolgozását és alaposabb megisme-
rését célozza a nálunk eddig ritkán alkal-
mazott, az eseményeket átélő személyek 
megkérdezésére épülő ún. „elbeszélt tör-
ténelem” módszerének segítségével.
 Magyarország XX. századi történelme 
megrázkódtatások és fájdalmak sorozata, 
amelyeket büszke és dicső pillanatok sza-
kítottak meg. Felmérések szerint minder-
ről, a most felnövő generáció igen keveset 
tud, de ennek oka nem a diákok érdekte-
lensége. E jelentőségteljes időszak nem 
tud súlyának megfelelően megjelenni a 
középiskolai történelemoktatásban. a fáj-
dalmas eseményekről pedig – mint az el-
vesztett világháborúk, a totális diktatúra 
és a holokauszt – kevés szó esik a nyilvá-
nosság előtt, sőt még szűkebb környeze-
tünkben sem beszélünk e kérdésekről ele-
get.
 az oktatási Minisztérium és a közép- és 
kelet-európai történelem és társadalom 
kutatásáért közalapítvány ezért progra-
mot dolgozott ki közös múltunk feltérké-
pezésére és megörökítésére az „elbeszélt 
történelem” (oral history) módszer segít-
ségével. az „Emlékpontok” program el-
sődleges célja, hogy a XX. század törté-
néseinek szemtanúit a középfokú oktatási 
intézmények tanulói segítségével, szak-
tanáraik felügyelete mellett felkutassa, és 
emlékeiket összegyűjtve, azokat a mo-
dern technika segítségével rögzítse, majd 
pedig rendszerbe szervezve elérhetővé 
tegye mindenki számára.
 a program eredményeképp olyan vir-
tuális emlékpontok, adatbázisok jönnek 
létre, amelyek a történelem, valamint a 
társadalom- és politikatörténet oktatásá-
nak eredményes eszközei lehetnek. az „el-

Emlékpontok„Mondd el, Hogy tudJuk!”
Európai Uniós forrásból, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
közreműködésével valósulhat meg az Oktatási Minisztérium 
és a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom 
Kutatásáért Közalapítvány „Emlékpontok” programja.

beszélt történelem” módszere ezen túl-
menően távlati társadalmi haszonnal is 
jár: erősíti a diákok helyi kötődését, elő-
mozdítja történelemszemléletük formáló-
dását, felébreszti társadalmi érzékenysé-
güket. Európai Uniós szakzsargonnal élve 
az „Emlékpontok” program elősegíti a tár-
sadalmi kohézió megvalósulását.
 a nemzeti Fejlesztési Ügynökség a 
jövő Új Magyarországának megteremtése 
érdekében fontos feladatnak tartja a múlt 
feldolgozását, ezért ítélte támogatásra ér-
demesnek az „Emlékpont” programot is. 
Magyarország különösen büszke lehet 
erre a tervre, amely a múltat összekapcsol-
ja a jelennel. ilyen ötletet ugyanis egyet-
len más ország sem fogalmazott meg.
 az audiovizuális emlékgyűjtést cél-
zó „Emlékpontok” program projektgazdá-
ja a közép- és kelet-európai történelem 
és társadalom kutatásáért közalapítvány, 
a pályázat összköltségvetése 1,2 milliárd 
forint. a megvalósítás 2 esztendeje alatt 
mintegy 250 oktatási intézmény és hely-
történeti műhely kapcsolódik be a mun-
kába. az emlékgyűjtésben több száz pe-
dagógus és oktatási szakember, valamint 
az intézmények diákjai vesznek részt. a 
rögzített anyagok egy központi adatbázis-
ba kerülve virtuális emlékpontokként szol-
gálják majd közös történelmünk, közös 
kincsünk megértését és feldolgozását. az 

„élő emlékezet” adatbázisa hatvan-hetven 
év történetét örökíti meg – egy önálló in-
ternetes portál segítségével – mindannyi-
unk számára elérhető módon.  

a Monori strázsák néptánc Egyesület márci-
us 8-án tartotta tavaszköszöntő táncházát. a 
nőnap alkalmából az egyesület fiú táncosai 
egy-egy szál virággal várták a lányokat, asz-
szonyokat. a Vitális Vera vezetette gyermek 
táncházban a pálinkás zenekar muzsikált. a 
felnőtt táncházban a Bara zenekar kíséreté-
ben Valach Gábor és kolléganője, Baranyai 
Barbara mutatott és tanított széki, szatmári, 
kalotaszegi és palóc táncokat.
 sok szeretettel várunk minden kedves 
táncolni vágyót a 2008. április 26-án meg-
rendezendő szent György-napi táncházunk-
ba, a monori Művelődési Házba. 

néptáncMonorI StrázSák

Gyermek táncház
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április 5-6.
Dr. Szakács Árpád
Monor, Mátyás király u. 10. 
tel.: 30/390-8526
április 12-13. 
Dr. Kis Elek 
Gomba, jókai u. 25. 
tel.: 70/211-1953 
április 19-20.
Dr. Varga János
Monor, Dózsa Gy. u. 63. 
tel.: 29/412-613, 20/957-7226
április 27.
Dr. Zöldi Lajos
Monor, kossuth L. u. 224. 
tel.: 29/410-618, 30/985-8122

Dr. Pocsai István

állatorvosi ügyelet moNoroN

Egy jól öltözött fiatalember jelent meg 
nála a lakáson, és közölte, hogy a polgár-
mesteri hivatal segélyt küldött részére, és 
hogy hamar megkapja, személyesen hoz-
ta el. Egyetlen gond van, húszezresei van-
nak, vissza kellene adnia tízezer forintot. 
az idős úr először nem tudott megszólal-
ni, hiszen ő sohasem kért még segélyt a hi-
vataltól, de szerencsére gyorsan kapcsolt. 
Mivel egyedül volt otthon, óvatossá vált. 
azt rögtön tudta, hogy nem szabad, még 
véletlenül sem arra mennie, ahol a pénzét 
tartja. a „jótevő” pechjére, valamikor ő is 
hivatali dolgozó volt, tudta, hogy nem szo-
kás úgy segélyt adni, hogy nem is kéri, az 
meg főleg nem hivatalos eljárás, hogy hi-
vatali dolgozóval küldjék ki. Miután közöl-
te a „jótevővel”, hogy ő telefonál a hiva-
talba, mert nem szeretné jogosulatlanul 
átvenni a pénzt, a „jótevő” pillanatok alatt 
kereket oldott.
 Ezzel a történettel is szeretnénk felhív-
ni az idős lakosok figyelmét, legyenek na-
gyon óvatosak, hiszen a csalók ötlettára 
úgy látszik kifogyhatatlan.
 sajnos, az önkormányzat jelenlegi 
anyagi helyzetében valóban nem tudja azt 

megtenni, hogy alaposan megindokolt ké-
relem nélkül segélyt adjon. a segélyezést 
törvények, és helyi önkormányzati rende-
letek szabályozzák le szigorúan. arra van 
lehetőség, hogy nagyon indokolt esetben 
a polgármesteri hivatal házipénztárában, 
készpénzben kifizessék a megítélt össze-
get, de az általános gyakorlat, hogy postai 
úton kézbesítik. arra egyáltalán nincs lehe-
tőség, hogy a hivatal munkatársa szemé-
lyesen vigye ki az összeget.
 sajnos ezek a „jótevők” elsősorban az 
időseket, a nehéz körülmények között élő-
ket veszik célba. Mint a példa is mutatja, 
még arra sem restek, hogy jól öltözöttek 
legyenek, megnyerő modorúak. ne higy-
gyenek nekik! Mindenképpen kérjenek arc-
képes igazolványt, ha valaki arra hivatkozik, 
hogy a polgármesteri hivatalból jött. Min-
den hivatali dolgozó rendelkezik érvényes 
arcképes igazolvánnyal. Ha egyedül tartóz-
kodnak a lakásban, idegeneknek ne nyis-
sanak kaput, ajtót. Ha lehetőségük van rá, 
kérjék a szomszédaik segítségét. amennyi-
ben hasonló esetet tapasztalnak, feltétle-
nül értesítsék a rendőrséget.

– Zika –

Érdekes telefonbejelentés érkezett a polgármesteri hivatalba egy 
idős úrtól a napokban, aki a következő történetet mesélte el.

CsalókIdőSek fIgyelMébe

gumieladás
gumijavítás

könnyűfém felni
értékesítés

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

Zr Bt. – guMICeNtruM
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a nemzetőr általános iskola speciá-
lis tagozatának négy tanulója: Kenéz 
Anett hatodikos, Kolompár Melinda ne-
gyedikes, Kiss Márió negyedikes és Ba-
logh István hetedikes diákok versmon-
dó versenyen vettek részt február 19-én, 
Gyömrőn.
 az 1848-as forradalom és szabadság-
harchoz, valamint a közeledő tavaszhoz 
kapcsolódó versekkel lehetett indulni, 
és közel ötven versenyző készült fel be-
csülettel arra a napra. Monori gyereke-
ink osztályfőnökei (Szilvi néni, Emőke néni, 
Kriszti néni) folyamatosan figyelemmel 
kísérték verstanulásukat, segítették őket 
a helyes kiejtés, hangsúlyozás alkalma-
zásában. a felső tagozatos, tanulásban 
akadályozott diákok versenyén Balogh 
István hetedikes tanuló első helyezést ért 
el, és ezzel továbbjutott a Felfénylő sza-
vak országos szavalóverseny döntőjébe.
 kiskőrösre a gyerekek igazán felké-
szülten érkeztek március 7-én és 8-án, 
így nehéz dolga volt a zsürinek. (külön-
díjas lett egy roma származású, nyol-
cadik osztályos fiatalember, aki először 
cigány, lovári nyelven adta elő petőfi 
sándor, szülőföldem szép határa című 
versét, majd magyarul is elmondta.)
 a fellépők az elődöntőn előadott 
verssel szerepeltek másodszor is, való-
színűleg a felkészülési idő rövidsége mi-
att, de Balogh István belevágott a nehe-
zebb feladatba és új verset tanult meg. 
szépen hangsúlyozva elmondta pető-
fi sándor, a nép nevében című ismert 
költeményét. szavalása alatt – mosoly-
gó szeméből és határozott előadásából 

– végig érződött, hogy valóban városun-
kat képviselte a versenyen. 
 a kiskőrösi találkozó remek lehető-
séget nyújtott a hasonló adottságok-
kal rendelkező fiatalok megismerésére, 
a barátkozásokra, továbbá petőfi szü-
lővárosának, szülőházának megtekin-
tésére. jó kapcsolatot sikerült kialakíta-
ni más városokból érkezett diákokkal és 
nevelőkkel is. a fogadó intézmény, a kis-
kőrösi petőfi sándor Gimnázium két di-
ákja (Szandi és barátja) közös táncolással, 
intézmények közötti kíséréssel, ered-
ményhirdetés alatti vigasztalással segí-
tette ezeket a gyerekeket. 
az elfogadás csodálatos mintáját láthat-
tuk magunk előtt. köszönet érte e ne-
mes lelkű diákoknak!
 Balogh pistinek köszönetünket fe-
jezzük ki és bíztatjuk, hogy a továbbiak-
ban is fejlessze versmondó képességét, 
rutinosan szerepeljen minden rendez-
vényen! jó egészséget, kitartást kívá-
nunk ehhez!

A Nemzetőr Általános Iskola 
Speciális Tagozatának pedagógusai

felfÉNylő szavak

a pályázat célja az értékteremtés az ál-
tal, hogy a kimagasló teljesítményt, annak 
mindenkori elismerését megmutassuk a fi-
ataloknak, illetve szeretnénk, ezen teljesít-
ményeket tovább motiválni az újabb ma-
gasabb célok, további sikerek elérésért.

A pályázat célja

•  a  tanulóifjúság  ösztönzése  a  szelle-
mi és fizikai képességek folyamatos 
fejlesztésére,
•  az  eredményes  tanulásra  és  maga-
sabb szintű sportolásra való ösztön-
zés,
•  az  utánpótlás-nevelés  célkitűzései-
nek segítése,
•  a legkiválóbbak méltó elismerésben 
részesítése

 a címre felterjesztett diákok az 
alábbi korcsoportok szerint részesül-
nek elismerésben:

•  általános  iskolai  tanulók  2-2  fő  (fiú-
lány) díjazott.
•  középiskolai tanulók 1-1 fő (fiú-lány) 
díjazott.

 a cím elnyerésére felterjeszthetők 
azok a tanulók, akik a 2007-2008-as 
tanévben:

•  az adott tanév félévi és év végi érté-
kelésnél egyaránt 4,5 vagy annál ma-
gasabb tanulmányi átlagot értek el, 
emellett
•  az  adott  tanévben  a  sportági  szak-
szövetségek hivatalos megyei, terü-
leti vagy országos bajnokságán, illet-
ve minősítő versenyén, diákolimpián 
vagy nemzetközi versenyen eredmé-
nyesen szerepeltek,
•  monori  lakosok és sporttevékenysé-
güket Monoron működő egyesület-
ben végzik.

Az értékelés

a benyújtott pályázatok értékelését Mo-
nor Város sport és Egyesületi Bizottsága 
végzi.
 1.) a Bizottság a döntés meghozata-
lánál a tanuló 2007-2008 félévi és év végi 
értékelésének átlagát két tizedes jegyig, 
kerekítve számítja be, az így szerezhető 
maximális érték 5 pont.
 2.) a versenyeredmények tekinteté-
ben csak a legmagasabb értékű helyezés 
értékelendő a pontszámításban. Ennek 
értékelésekor maximum 6 pont adható, 
a következő kitételekkel:

•  Korosztályos Világ és  Európa bajno-
ki 1-3 helyezés esetén 6 pont adandó.
•  A  szakszövetség  és  a  Magyar  Diák 
sportszövetség által kiírt versenyen 

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008-ban először ír ki 
pályázatot a "Monor Város Jó tanulója - Jó sportolója" cím elnyerésére. 

pályázatJÓ tAnulÓ - JÓ SPortolÓ

megszerzett korosztályos országos 
bajnoki 1-3 helyezés esetén 3 pont 
adandó.
•  A szakszövetségek és a Magyar Diák 
sportszövetség által elismert nemzet-
közi versenyen, illetve országos minő-
sítő versenyen elért 1-3 helyezés ese-
tén 2 pont adandó.
•  A  szakszövetség és  a Megyei  Sport-
szövetség által kiírt korosztályos me-
gyei/területi bajnoki 1-3 helyezés ese-
tén 1 pont adandó.

 3.) a bizottság saját hatáskörben ma-
ximum 2 pontot adhat, a sportoló jellem-
zésében megismert információk, pl.: ösz-
szes, egyéb versenyeredmények, egyéb 
sporttevékenység, fair play, nehéz anya-
gi, szociális helyzet stb. alapján.
 a díjazottakat a pontszámítást köve-
tően egyszerű sorrendiséggel választja 
ki a Bizottság.

A felterjesztés

Felterjesztést tehet a pályázó szülője, 
gondviselője, testnevelője, edzője, illet-
ve annak az oktatási intézménynek a ve-
zetője, ahol a pályázó az adott tanévben 
a tanulmányait folytatta. a felterjesztés 
határideje: 2008. június 30.
 a felterjesztést Monor Város sport és 
Egyesületi Bizottságához kell eljuttatni 
(cím: 2200 Monor, kossuth Lajos u. 78-80).

Beküldendő

pontosan kitöltött pályázati adatlap. a 
versenyeredményeket kérjük az egye-
sület által hitelesíttetni (aláírás, pecsét). 
Versenyeredmény sportági szakszövet-
ségi hitelesítése nem szükséges, azon-
ban ennek bemutatását a Bizottság a 
pályázatok értékeléséig kérheti. a ta-
nulmányi eredményeket, a képzést vég-
ző oktatási intézménnyel kérjük hitelesít-
tetni (aláírás, pecsét).
 a határidőn túl beérkezett, és a for-
mailag hibás, hiányosan kitöltött pályá-
zatokat a bizottság nem értékeli!
 a döntéséről a pályázók és az érintett 
intézmények a Bizottság júliusi ülését kö-
vetően tájékoztatást kapnak.
 az elismerésben részesülő diáko-
kat külön is értesítjük, s egyben meghí-
vót is kapnak a Monor Város Jó tanulója 

– Jó sportolója cím díjátadó ünnepségé-
re, amelyre előre láthatólag Monor Város 
Önkormányzat képviselő-testületének 
júliusi soros ülésén kerül sor.
 a díjazottak számára oklevél és sport-
szervásárlási utalvány kerül átadásra elis-
merésként. 
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INgatLaNFedeZetű köLCsöNök 
MagáNsZeMéLyek résZére sVáJCI FraNkBaN (ChF)

önnek vagy az Ügyfeleinek!
Várjuk közvetítők jelentkezését is!

jelen tájékoztató kizárólag a figyelemfelkeltést szolgálja, nem minősül ajánlattételnek. a feltűntetett kondíciók módosulhatnak a feltételek változása esetén.
a tHM-ek (teljes hiteldíj mutató) meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt 5 millió forint hitelösszeg és 
20 éves futamidő feltételezésével az egyes kölcsöntípusok – kamatfelárak és kockázatvállalási fedezeti díj nélküli – alapkamatával számolva, az első kamatperi-
ódusra meghirdetett kamatokkal. Minden tHM tartalmazza az ingatlan értékbecslési díját, valamint a folyósítási díjat. a feltételek változása esetén a mértékek 
módosulhatnak. a tHM mutatók értéke nem tükrözi a devizahitelek árfolyamkockázatát és a változó kamatozású hitelek kamatkockázatát. a devizahitelek folyó-
sítása forintban történik.

a részletes 
feltételekről
kérje területi 
képviseletünk 
tájékoztatását!

Mobil: 
06-70/7748-497

e-mail: 
lomen.attila@ingatlanhitel.hu

Iroda: 
Monor, Kossuth L. u. 71/a. I. em.

Meglévő jelzálog alapú hitelét nálunk kedvezőbbre válthatja. 
Kérje Prémium hitelünket! Az ajánlat nem akciós.

10 000 000 Ft
3,7% kamat

0% kezelési költség
20 éves futamidőre

59 923 Ft/hó

5 000 000 Ft
4,5% kamat

0% kezelési költség
20 éves futamidőre

31 112  Ft/hó

Nincs 
hitelbírálati díj,

hiteltanácsadási díj,
sikerdíj

3x5 nap 
nettó 

átfutási idő

thM: 
3,97-9,48%

Gyömrőn is nagy sikerrel rendezték meg 
Gallai Attila, a monori zeneiskola tanárá-
nak szerzői estjét. Mint ahogy arról a strá-
zsa korábbi számában már beszámol-
tunk, a Magyar kultúra napja alkalmából 
Csévharaszton találkozhatott a közönség 
az országosan is elismert zeneszerzővel és 
műveivel. 
 az eseményt bátran illethetjük akár az 

„összművészeti” jelzővel is, hiszen a csodá-
latos zenék felcsendülésén túl ismételten 
sor került Anka Margit festmény, valamint 
Kanczler Klára grafika tárlatának megnyitá-
sára is. a csévharaszti találkozóhoz képest 
Gyömrőn újabb művészeti ággal gazdago-
dott a zenei-képzőművészeti est, ugyanis a 
darabok előadása, a festmények és grafikák 
bemutatása között sor került Szabó Lász-
ló Dezső, a felvidéki születésű, ám jelen-
leg Gyömrőn élő költő verseinek előadá-
sára is. külön kuriózumnak számított, hogy 
Gallai attila a költő két versét megzenésí-
tette, és profi operaénekesek segítségével 
bemutatta a közönség előtt. Elismerés ille-
ti a monori zeneiskola művésztanárait, akik 
Gallai attila szerint „gyönyörűen, értően 
adták elő” a műveket. 
 a nagy sikerre való tekintettel tovább 

szerzői est

Szegeden éS budAPeSten 
IS HAllHAtÓAk leSznek
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Gallai Attila zeneszerző

folytatódik a szerzői-képzőművészeti elő-
adás. Előreláthatólag pünkösd napjaiban 
szegeden, majd Budapesten lesznek látha-
tók anka Margit és kanczler klára alkotásai, 
valamint hallhatóak Gallai attila művei. a 
monori nagyközönség májusban találkoz-
hat legközelebb Gallai attilával, igaz, ezúttal 
nem annyira zeneszerzői, inkább pedagó-
gusi minőségében. Ugyanis a városunkban 
megrendezendő ki mit tud? szervezői fel-
kérték a május 11-13. és 19-i versengésen a 
zsűri elnökének.

– Ener –

 1. az ugratás, tréfálkozás napja
  (Bolondok napja)
 2. szakszervezeti akciónap
 4. a csillagászat napja
5-6. a roma kultúra Napja
 7. egészségügyi világnap
  Füstmentes világnap
 8.  emberszeretet világnapja
 10. Nemzetközi rákellenes nap
 11. a Magyar költészet napja
  a Parkinson-kór világnapja
 12. az űrhajózás világnapja
 14. a könyvtárosok világnapja
 18. Műemlékvédelmi világnap
 22. az ápolók napja
  a Föld napja
  a környezetvédelem napja
 23. könyv és szerzői Jogok
  világnapja
 24. a kísérleti állatok 
  Védelmének Világnapja
  a Magyar rendőrség Napja
 27. Vakvezető kutyák napja
  testvérvárosok Világnapja
 29. táncművészet világnapja
 30. a méhek napja
  Magyarországon
  a katonai zenekarok napja

Forrás: Wikipedia

április esemÉNyei
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hogyan zajlott az életmódváltás az if-
júkorban? az új életszakaszt a család, a 
szülők felismerték, istápolták. amikor el-
érkezett a leányoknál a párválasztásra, az 
asszonyi életre, az anyaságra történő fel-
készülés ideje, megváltozott a munka-
megosztás. a „hószám” megjelenésével 
tilalom alá esett a kenyérsütés, a káposz-
tasavanyítás, valamint a méhesben, a 
szántóföldön, a borospincében történő 
tevékenység. Öltözékükben titkosan hasz-
nálták a „felkötőt”. nagykorúságukat a 
konfirmálás, a bérmálás erősítette, a tánc-
ba való elengedés növelte. pártában jár-
hattak, udvarlókat fogadhattak. 
 a legényeknek a fizikai erőt, az ügyessé-
get kellett bizonyítani az egyívásúak köré-
ben. a pásztoroknál a bojtárrá avatás dívott. 
a legények, leányok párválasztási alkalmai 
az egyházi ünnepek, búcsúk, vásárok vol-
tak. a telkes jobbágy a földnélküli zsellér-
rel, cseléddel többnyire nem 
házasodott. a menyasszony-
jelöltet a család rangidős 
képviselője kérte meg. Ekkor 
állapodtak meg a móring-
ban. (a móres – hitbér – sze-
rint a „vő” az „eladó” lányért 
nem fizet, csupán jegyaján-
dékot ad. a leány szülei ho-
zománnyal segítik a fiatalok 
elindulását. az ő vagyoni helyzetük hatá-
rozta meg a kiházasítás mértékét. ruhás 
ládát, s abban ruhaneműt, ágyneműt vitt 
a leány a házasságba, esetleg némi jószá-
got, földet. a menyasszony a vőlegénynek 
a legközelebbi találkozásnál a kezét nyúj-
totta. a „kézfogó” szentesítette az új kap-
csolatot, melyet a pap a templomban hir-
detett ki. pl. Földváry István (1760–1818) a 
református templomban; Manigai György 
(1763–68), Bunkóczi X Ferenc, Belkovics Ist-
ván, Bajáki János, Neel János, Juhász Már-
ton (1768–1780) a katolikus templomban. a 
házasságkötésre 3–4 hét múlva került sor. 

Ezt a földesúri tiszttartó, pl. Gyerlaj andrás 
(1763) is nyilvántartásba vette, mivel az egri 
káptalan földbérlőiről, jobbágyairól volt szó.
 Milyen elvárások voltak a menyasz-
szonnyal szemben? Legyen engedelmes, 
beosztó, takarékos; szeresse a házimun-
kát; tudjon szőni, fonni, kenyeret sütni; 
tiszta legyen a külseje; tartsa rendben a 
háza táját; szemérmesen viselkedjen a tár-
saságban! az apajogú család nem ismerte 
el a férfival egyenrangú asszonyt. a férfi a 
család feje. tükröződik ez abban is, hogy a 
férfi tegezi, a nő magázza házastársát. iga-
zolják ezt az örökösödési jogszokások is. 
a leány az atyja vagyonából csak egyne-
gyed részben örököl.
 Mit olvashatunk a históriában az er-
kölcstelen dolgokról? Említenek az írások 
olyan pajkos leányokat, akik rideg legények-
kel, juhászokkal, kanászokkal meg katonák-
kal társalkodtak illetlenül, ezért elítélően 

ilyen mondásokkal illették 
őket: „Lelkében az ördögök 
úgy dorombolnak, mint mé-
hek a kaptárban”. a XViii. szá-
zad közepén bírói ítéletek-
kel fékezik az erkölcstelen 
életet. pl. Szalai Mihály Szalai 
Mihályné „Becstelenítéséért” 
9 rhf, pitva Mihály Gál 
Mihályné „Veréséért” 12 rhf, 

Pápai Sámuel „paráznaságért” 6 rhf bünte-
téspénzt fizetett a monori bírónak.
 Milyen közhiedelmek, szokások él-
tek az anyák körében? a gyermekáldásról 
szóló közhiedelem szerint „az asszonyok-
nak legfőbb és legkiváltabb kötelességek 
fogadni és a fogantatottat védeni”. se-
gítségül az 1760-as évektől már megje-
lentek szülészeti oktatókönyvek, például 
Weszprémi István debreceni főorvos bába-
könyve, amely segítette a szülést. a job-
bágy-, zsellér-, cselédfeleségek terhessé-
gük ideje alatt ugyanolyan kemény munkát 
végeztek, mint rendesen. Hajtották a sze-

keret, tehenet fejtek, vajat köpültek, szőt-
tek, fontak, varrtak, főztek, kenyeret sü-
töttek, gyermeket gondoztak. Miközben 
babonás hiedelemből a könnyű szülés re-
ményében kígyóbőrből készült övet visel-
tek. szent annához és szűz Máriához, illet-
ve a reformátusok istenhez fohászkodtak. 
többnyire házaséletet éltek a férjükkel az 
utolsó hónapig. a bábák – babonás hiede-
lemből – papírra írott szülési varázsigéket 
nyelettek le a vajúdó asszonnyal. a váran-
dós anyák kőből, agyagból, viaszból formá-
zott kis békafigurákkal áldoztak a szentek 
szobrainál. nagy volt a félelem. Csaknem 
minden családban előfordult újszülött- 
vagy kisgyermekhalál. átlagosan minden 
negyedik szülés a csecsemő vagy mind-
kettőjük halálával végződött. az asszonyok 
ülve, állva vagy fekve szülték meg gyerme-
küket, akit nyolc napon belül megkeresz-
teltek a templomban. a gyermekágyas idő-
szak végét a katolikusoknál asszonyáldás 
zárta le. az anyák 10–12 hónapig szoptat-
ták gyermeküket, de 4–6 hónapos kortól 
már darát, pépeket főztek, vagy előre meg-
rágott ételt dugtak a baba szájába.
 Milyen ruhát viselt a pórnép? a gyer-
mekek ruhája 3–4 esztendős korig nemük-
től függetlenül ujjatlan posztó köntös és fla-
nelből vagy kartonból készült, térden alul 
megkötött bugyogó, esetleg szoknya volt, 
lábukon sarok nélküli papuccsal. 5–6 éves 
korban a kisleányok pruszlikot, ráncolt al-

Ferenczy 
István: A szép-
mesterségek 
kezdete (Pász-
torleányka)

jobbágyélet Mária terézia korában

A MonorIAk vISelt  
dolgAI (Iv. réSz)
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„A telkes jobbágy  
a földnélküli  

zsellérrel, cseléddel 
többnyire nem  

házasodott.”
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jat és köténykét, a fiúk inget, nadrágot vi-
seltek. a parasztasszonyokon vászonból 
vagy gyolcsból házilag készített szoknya 
volt. Egybeszabott lepelruhákat, az egy 
pendelyre és néhány alsószoknyára felvett 
szoknyákat is hordtak. a XViii. század vége 
felé már farpárna is feszült a szoknyák alatt. 
a paraszti férfi lakosság nyáron fehér inget 
és gatyát vett fel. az 1770-es évektől tért hó-
dított a gyolcs. a felsőgatyákat, ingeket már 
bőre szabták, ráncolták, korcolták. a téli fel-
sőruhákat a szűrszabók és gubacsapók szűr-
posztóból készítették a racka juh hosszú 
szálú szőréből, majd szürkére, vöröses bar-
nára, kékre, zöldre, vörösre és feketére fes-
tették. a báránybőrös mente viselése is el-

terjedt, a hímzéssel díszített subával együtt. 
a nők hideg időben rövid ujjast hordtak.
 Milyen lábbelit viseltek elődeink 1760 
körül? Vargák által készített sarut, amely 
szandálféle talpból és szíjakból állt. Combig, 
később térdig ért, s lehetett egy, kettő vagy 
háromtalpú. Bocskort is hordtak, valamint 
régimódi egésztalpú kapcákat. Előfordult a 
nyugati típusú cipellő is. Viseltek csizmadiák 
által készített csizmát. a legegyszerűbb ló-
bőrből volt; a módosabb jobbágy rackajuh 
bőréből kikészített kordován bőrcsizmát 
hordott. az asszonyok körében előfordult 
a tobakosok által merinói juhbőrből kikészí-
tett szattyánbőr piros színű „török” csizma. 
a pesti vásár választékából a monoriak pa-
pucsot, topánt, bakancsot és cikkelyes tö-
rök formájú kapcát is vehettek.
 gondoskodott-e az egri káptalan, 
mint földesúr a monoriaknak malomról? 
igen. Monoron működött szárazmalom a 
XViii. században. E malomtípus elődje a ta-
posómalom, melynek meghajtója az ember, 
míg a tiprómalom állati erőt vett igénybe. a 
monori már járgányos malom volt keringő-
sátorral és malomházzal. Ez utóbbi nyereg-
tetős, s benne forgott a 98–105 cm átmérő-
jű, 4,5-15 cm vastag terméskőből faragott 
malomkő. a keringősátor kör alakú, sátorte-
tős, zsindellyel fedett épület. a jobbágyok-
nak sorjában kellett benne a nagykereket 
körbe-körbe húzatniuk, forgattatniuk – két-
két lóval – az őrléshez.

 a malom felépítését, amelynek létre-
hozása nagy szakértelmet igényelt, a káp-
talan rendelte el. a malomépítést a földes-
úr jobbágyai köréből specializált háziiparos 
faragóácsok – egyben molnárok – végez-
ték. a jobbágysorban élő molnár az urának 
járó szolgáltatást ácsmunkával, molnárte-
vékenységgel dolgozta le. a malom fenn-
tartása földesúri haszonvételi jog volt, me-
lyet bérbe is adott, vagy részesmolnárral 
üzemeltetett. a molnár családja megélt a 
vámrészesedésből és a malomban adódó 
mellékkeresetből. például a malomporból, 
vagyis a szétporló lisztből kellett sertést hiz-
lalnia a földesúr számára. De a saját haszná-
ra is telt belőle. a jó és tisztességes molnár-
nak ősszel, amikor sok őrölni való adódott, 
bort, pálinkát, tojást, szűzdohányt stb. aján-
dékoztak a parasztok. a molnárné, aki elsa-
játította az őrlés fortélyát, segített a párjá-
nak, s kedveskedésből molnárkalácsot, édes 
ostyát is sütött a várakozóknak.
 az őrletés, daráltatás jó alkalomnak bi-
zonyult az egymással való találkozásra, hír-
szerzésre. a malom veszedelemkor me-
nedékhelyként is szolgált. Monoron a 
kutyahegyen (Malomhegy) működött az 
egykori szárazmalom. a molnárok egyike 
Koncsek János volt.
 Forrás: Pest Megyei Levéltár; Monori króni-
ka, 1998; Monori arcok…, 2001

Dr. Dobos György, 
a helytörténeti kör elnöke

Monor közepén, a kistói u. 9-ben

 

széles áruválasztékkal,

állunk vevőink rendelkezésére!
szívélyes kiszolgálással éjjel-nappal

Húzatás szárazmalomban. A jobbágyoknak 
sorjában kellett benne a nagykereket körbe-
körbe húzatniuk, forgattatniuk – két-két lóval 

– az őrléshez.  Mindez jó alkalomnak bizonyult 
az egymással való találkozásra, hírszerzésre is
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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!

kurgyis József
• gumiszerelés
• gumieladás
• Futómű állítás 
• Centírozás
• autó- és épületklíma 
  szerelése, töltése

2200 Monor, 
4-es főút, 34. km
Tel.: 06-30/949-6240

kérik, hogy becsüljük meg jobban a pado-
kat is, ne húzzuk ki a szeméttartókat, ne bo-
rítsuk föl a virágtálakat, ne szedjük szét a ját-
szóterek hintáit, mászókáit, ne masírozzunk 
keresztül – még járművekkel is – a zöld te-
rületeken! a közterek élő és élettelen díszei, 
használati tárgyai nekünk készülnek, ne-
künk okoznak örömet – ha hagyjuk!
 a főtéri virágtálakba ültetett árvácskák 
már kinyíltak. ne fosszunk meg mást sem 
attól, hogy nyár elejéig gyönyörködhessen 
bennük!
 „Ki a virágot szereti, rossz ember nem lehet!”

Bolcsó Gusztáv

Évente egymillió hétszázezer forintot kü-
lönített el városunk költségvetése a park-
építésre 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban 

– tuduttuk meg Takács Endrétől, a kövál zrt. 
igazgatójától. az összegből kellett fedezni 
a korlát-, kő- és padpótlásokat, de körülbe-
lül egymillió forintot költöttek csak virág-
ra. a rózsát például háromszor is újra kel-
lett telepíteni, de az egynyári virágok közül 
is sokat elloptak. Volt olyan időszak, ami-
kor a lopási veszteség a harminc százalé-
kot is elérte. pedig három monori virág-
kertészet is több százezer forint értékben 
ajándékozott a városnak közterületre kiül-
tethető növényeket.
 2007. április 1-jétől a Monor Uszoda kht. 
feladatkörébe került a parkok kezelése is. 
tavaly az oszlopokra függesztett petúniá-
kat és futómuskátlikat szerencsére nem lop-
ták el – monda Vadas Ferencné, a kht. elnöke. 
idén azt tervezik, hogy márciustól májusig 
tömbben ültetnek ki látványos, de nem drá-
ga szárazságtűrő egynyári virágokat, ame-
lyeket szép zöld fűfelületek egészítenek ki.
 tavaly a rendkívüli szárazság – az öntö-

zés ellenére is – sokat ártott a növények-
nek. október óta van kertésze is a cégnek, 
így az elképzelések a múlt évinél tervezet-
tebben valósulhatnak meg. télen kitisz-
tították a parkokat és megkezdték rend-
behozatalukat is, valamint  műtrágyával 
pótolták a füves felületeken a talajból hi-
ányzó tápanyagokat.
 a rendelőintézet melletti egykori szobor-
park talapzatait egykor Kampfl József szob-
rászművészünk országszerte látható művei-
nek másolatai díszítették. Büszkélkedhettünk 
vele, hogy a mi monori alkotónk munkáit 
mennyi helységben becsülik. a romboló ke-
zek azonban az elmúlt évtizedekben meg-
semmisítették a romlandó anyagból készült 
hasonmásokat. Csupán egyetlen kemény kő-
ből faragott szerelmespár dacolt az idővel. a 
díszüktől megfosztott kőoszlopok azóta is 
árván meredeznek a tönkretett padok szom-
szédságában. kampfl józsef most vállalta, 
hogy kőtálakat készít az oszlopokra, amikbe 
virágokat ültet a kht.
 az utóbbi időben a virágokból már alig 
tűnt el valamennyi. az illetékesek most azt 

Itt a tavasz! Pattannak a rügyek, nyílnak a virágok, megújul 
a természet. Városunk közterületei is folyamatosan 
szépülnek. Ha hagyjuk, és ha vigyázunk rájuk...

Öröm és ürömAkI A vIrágot SzeretI...

Csupán egyetlen kemény kőből faragott szerel-
mespár dacolt az idővel.
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Balra: a közterek 
élő és élettelen 
díszei, használati 
tárgyai nekünk 
készülnek, nekünk 
okoznak örömet
– ha hagyjuk!

Jobbra: az ár-
vácskák már kora 

tavasztól díszítik 
a köztereket. Ne 

fosszunk meg mást 
sem attól, hogy nyár 
elejéig gyönyörköd-

hessen bennük!
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az ünnepségen, amelynek a községhá-
za közgyűlési terme adott otthont, dr. 
Förster Aurél országgyűlési képviselő is 
megjelent, no meg a község értelmisége 
és természetesen a tűzoltó legénység tel-
jes számban.
 Molnár János református lelkész mél-
tatta az egylet parancsnokának, dr. 
Dabasi Ödönnek érdemeit, akinek elévül-
hetetlen része volt „a tűzoltó intézmény 
megteremtése, fenntartása és fejlesz-
tése körül”. serfőző Géza saját kezűleg 
tűzte föl a 15 éves szolgálatért járó ér-
met dr. Dabasi Ödön parancsnoknak, Ju-
hász Imre alparancsnoknak, Retter Lajos 
szertárnoknak, Kovács Gyula rendfenn-
tartó parancsnoknak és Bekker József, 
Gelbmann Adolf, Király Lajos tűzoltóknak. 
az eseményhez Fazekas Ágoston alispán 

– mint a vármegyei tűzoltószövetség el-
nöke – az egyletet köszöntő, munkáját 
elismerően méltató levéllel járult hozzá.

Az első tizenöt év történései

az 1898 áprilisi megalakulását követő-
en első teendői közé tartozott, hogy 
kucsera istván bírótól el-
kérjék az elöljáróság bir-
tokában lévő tűzoltá-
si fecskendőket és egyéb 
szereket. Egy évvel később 
a jegyzőkönyvek tanúsága 
szerint a Rohr Károly bíró 
vezetésével ülésező kép-
viselő-testülettől őrszobá-
nak alkalmas helyiséget és 
némi pénzsegélyt kértek. 
kérésüket teljesítették. az 
1900-től 200-200 forintot hagyott jóvá 
a testület, mondván: „ha az egylet nem 
alakult volna meg, a kötelező tűzoltó-
ság felállításának költségei sokkal több-
re rúgtak volna”. a munka tehát folytató-
dott. a református templom tornyában 
őrhelyiséget alakítottak ki; a tűzoltó-
szerek elhelyezésére deszkaépítmény 
született a község 300 forintos támo-
gatásából. De volt az egyletnek szertár 

szekrénye a községi tanácsteremben is, 
Palcsik János bíró jóvoltából. az egylet 
kulturális élete elsősorban az évről évre 
megrendezett táncvigalom volt. 
 a tűzoltószertár elhelyezésének ügye 
többször volt napirenden a község köz-
gyűlésén. Egyik javaslat szerint a refor-
mátus templom előtt, az akkor még sző-
lőnek használt területe, majd a Bekker 
Elek háza mellett a piactér egyik része, 
később a gazdakör udvara, illetve a fő-
szolgabírói hivatal melléképülete került 
szóba. Végül 1912. február 11-én dön-
töttek arról, hogy felépítik az adóhiva-
tal egyemeletes „palotáját” a bírósági 
épület és a Vigadó között, melynek föld-
szintjén a tűzoltószertár lesz. 

támadás a tűz ellen

1903 augusztusában „fényes ünnepség-
gel, nagy és díszes közönség részvéte-
lével avatták fel a monori önkéntes tűz-
oltó egylet zászlaját. 1904-ben Dabasi 
Ödön dr. parancsnokot, szentendre tűz-
rendészeti felügyelőjévé nevezte ki az 
alispán. az ezért járó évi 100 korona tisz-
teletdíjat Dabasi dr. a tűzoltótanfolya-

mon résztvevők költsége-
ire ajánlotta fel. 1906-ban 
az újonnan beszerzett laj-
tos kocsira kaptak a tűz-
oltók községi támogatást. 
Ekkor már az évi segé-
lyük elérte az 500 koronát. 
1908-ban a járási tűzoltó-
tanfolyamot Monoron ren-
dezték meg, ezen minden 
községből részt vett egy-
egy tűzoltó. témája: a tűz-

rendészet fejlesztése, a szerek helyes ke-
zelése, a tűzvész elleni támadás, eljárás 
ismeretei voltak.
 tűzeset gyakran előfordult. 1908-
ban például Bokros Károly monori föld-
birtokos hegyesi tanyája égett le. Ez 
év végén Popper Ernő könyvkötő házá-
ban keletkezett tűz, melyet szerencsére 
a „gyorsan megérkezett tűzoltók elfoj-
tottak”. nem így történt 1911 júliusában 

Kakas Imre cukorkagyáros, mézesbábos 
házánál. a zsúpfedeles műhely és a vele 
összeépült, cseréppel fedett lakóház is 
leégett. a tűzoltás éjjel történt, ahol a 
korabeli sajtó tudósítója szerint: „a tűz-
oltóknak nem volt létrájuk, villájuk, la-
pátjuk, lámpájuk, a fecskendőt rosszul 
szerelték össze, volt káromkodás, fejet-
lenség, össze-vissza futkosás, sőt még 
pofozkodás is. a ház pedig égett szé-
pen, csendesen, mint gyertya a szobá-
ban”. Ez persze nem lehetett általános 
jellemzője a tűzoltásnak!

végre megépül a szertár

1912 júniusában arról olvashattak a 
Monorkerületi Lapokban, hogy „már 
épül az adóhivatal és a tűzoltószer-
tár”. az építők körében nagy versengés 
folyt. az „árlejtést” háromszor is meg-
fellebbezték a pályázók. Végül „a hely-
beli nagy szakavatottságú építész, Bóna 
Elek lett a győztes, kinek mesteri tudását 
az építészet terén már sok épület hirde-
ti városunkban”. az elismerő szavak mél-
tán illették az építészt. köztudott, hogy 
az ifj. Nagy István által tervezett Vigadót 
is Bóna Gábor és Fia vállalkozók építették 
fel 1909-ben.
 a monori tűzoltók fennállásuk 110.
éves évfordulóját ünnepelik ez év áp-
rilisában. köszöntjük őket elismeréssel, 
tisztelettel! kérjük, hogy a továbbiakban 
is vigyázzanak ránk!

DOBOS

„Ha az egylet nem 
alakult volna 

meg, a kötelező 
tűzoltóság felállítá-

sának költségei 
sokkal többre 
rúgtak volna.”

Folytatás az 1. oldalról

Korabeli tűzoltókocsi

 A kép akkor van kész, ha be van keretezve

nyílászárók, tükrök, 
bútorüveg, polcok 

üvegezése biztosításra is!

Biztonsági fóliázott és edzett 
üvegek, gravírozások, egyedi 

elképzelés alapján rendelhetők.

képkeretezés több,
 mint 400 féle keretmintából. 

Ivánszki 
Zoltán

Üveges és 
képkeretező

rendelésfelvétel: 2200 Monor, katona József u. 37. 
tel.: 06-30/214-7167; 06-29/769-076
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strázsa-hegyAkIket zAvAr A SzeMét

 Koncsek András mezőőr kezdeményezé-
sére 2008 márciusának egy szép, napsüté-
ses szombatján 13 picetulajdonos azért gyűlt 
össze, hogy a strázsa-hegy egy részét meg-
tisztítsák a mások által eldobált hulladéktól. 
az acsádi utcai kereszttől induló társaság a 
strázsán keresztül egészen Gomba határá-
ig bejárta a területet, hogy végül 4 óra lefor-
gása alatt két utánfutónyi szemetet szállít-
sanak el a bányába. a vegyes hulladék igen 
nagy százalékát olyan eldobált műanyag fla-
konok, dobozok és csomagolóanyagok tet-
ték ki, melyek csak több évtized alatt bomla-
nának le. 
 a szemétszedésben résztvevők immár 

negyedik éve járulnak hozzá ily módon a kör-
nyezetvédelemhez, természetesen bármifé-
le anyagi ellenszolgáltatás nélkül. sőt, a gyűj-
tőzsákok, valamint a fuvarozás költségeit is 
minden évben saját maguk állják. 
 Bár a lakosság egy része még mindig nem 
látta be, hogy a szemét eldobálásával sa-
ját környezetét, ezáltal önmagát teszi szegé-
nyebbé, az évek óta tartó összefogás ered-
ménye mégis szemmel látható.
 – Minden évben kevesebb szemetet kell 
összeszednünk – mondta el a lapnak koncsek 
andrás szervező. – Ugyanis tisztább környe-
zetben az emberek valamivel jobban odafi-
gyelnek, hogy hova dobják el a szemetet.

 persze a legjobb az lenne, ha a hegyen 
keletkezett hulladékot eleve nem hagynák 
fönt, mindenki lehozná a saját szemetét, és 
itt, a településen dobná ki a kukába. a vá-
ros és a pincetulajdonosok egyaránt arra 
törekszenek, hogy a borturizmus végre be-
induljon a strázsán. Ehhez azonban első és 
legfontosabb lépésként, a környezetünket 
olyanná kell tennünk, hogy a jó borok dicső-
ségét ne homályosítsa el a szemetes, igény-
telen környezet. Ezért mindannyiunknak 
tennünk kell!
 köszönet a résztvevőknek a feláldozott 
szabadidejükért és az önzetlen munkáért. 
természetesen a strázsa más útvonalain 
is szükség lenne hasonló kezdeményezés-
re, ezért aki ennek megszervezését magá-
ra vállalná, tanácsért bizalommal fordulhat 
koncsek andrás mezőőrhöz.  

– RENI –

A lakossági összefogásnak egy követendő példájáról 
szeretnénk beszámolni itt, a Strázsa hasábjain. 

• Névre szóló ajándéktárgyak
    (kovácsoltvas bortartó, poharak, fa ajándéktárgyak)

• Boros kellékek
• Gravírozás
• Villányi, egri, tokaji borok   
   rendezvényekre
    (pl. esküvőkre, céges rendezvényekre)

Borkuckó
minőségi magyar borok forgalmazása

Vendéglátó 
egységet 
is kiszolgálunk!

Cím: 
2200 Monor, piac tér
telefon: 
20/9-240-878
Nyitva tartás: 
H-p: 10-17, szo: 7-12
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az intercity közeledett elsöprő erejű sebes-
séggel. Horrorfilm jelenete következett, a 
jelenlévők megdermedtek, szó bennsza-
kadt, hang fennakadt, de a lehelet nem 
szegett meg, mivel mikor a mozdony már 
szinte elérte a lányt, az öngyilkosjelölt igen 
fürgén meggondolta a dolgot. talán látott 
már vonat által gázolt halottat, ami higy-
gyék el, nem gyerekeknek való látvány. ta-
lán rájött, hogy nincs az a gond, amit ezzel 
lehet orvosolni, ezért hasra vetette magát 
a vágányok közt, így a vonat elrobogott fe-
lette. a lábán esett karcoláson kívül kutya 
baja sem történt, de az biztos, hogy egész 
életre szóló élményt szerezett azzal, hogy 
megtapasztalta a rohanó kerekek dübör-
gését és a halál szelét.

Mentett mentősök

Mikor azok szorulnak segítségre, akik álta-
lában segítséget nyújtanak, az ember fur-
csán érzi magát, hiszen ráébred arra, hogy 
bárki, bármikor kerülhet olyan helyzetbe, 
amit nem tud egyedül megoldani. a hó-
nap elején a mentősök kétszer vonultak ki 
két nap alatt egy monori címre, ahol egy 
huszonéves fiatalember ismeretlen ok-
ból úgy döntött, hogy neki kevés az a ha-
tás, amit az alkohol elfogyasztása okoz, így 
megfejeli némi gyógyszerrel is. a kettős ha-
tás viszont úgy érvényesült, hogy szinte ön-
tudatlan állapotba került, így népes család-
ja mentőt hívott. az első napon nem is volt 
gond, a kiérkező mentősök ellátták a fér-
fit, elszállították olyan helyre, ahol ismét 
hétköznapi állapotba kerülhetett. Egészen 
másnapig. a következő napon ugyanis a 
történelem megismételte önmagát, vagyis 
a férfi ugyanúgy egyszerre nyúlt a gyógy-
szerhez és az italhoz, és újra indult a folya-
mat a mentőkkel. a különbség viszont az 
volt, hogy most a férfi nem szándékozott 
újraélni az előző napi procedúrát és heves 
ellenállásba fogott. az udvar tele volt harci 
kutyával és jajveszékelő rokonnal, akik egy-
re inkább a férfi pártjára álltak, így a men-
tősök rendőri segítséget kértek. jött a jár-
őr hamarjában, és látván, hogy a tárgyalás 
kiszökött a békés mederből, lefogta az őr-

rezesbandák

no persze, ezek a zenészek igazából soha 
nem jártak szolfézs órára és nem is kese-
rítették szüleik életét azzal, hogy naphosz-
szat gyakorolták a fúvós zenét. a fújásból 
maximum a megfújás változatát ismerik, 
melyet viszont gyerekkoruk óta szorgosan 
és szinte életvitelszerűen alkalmaznak éle-
tükben. Egyikük már akkor jól ismert volt 
a rendőrök előtt, mikor jóformán óvodá-
ba járt. az eltelt évek csupán rutinján lát-
szanak meg, eddigi büntetéseiből mit sem 
okult. Ma, húszévesen már 
magának mondhat szur-
kálást és lopást egyaránt, a 
büntető törvénykönyv pasz-
szusaiból talán csak az in-
tellektuális bűncselekmé-
nyek maradtak ki. Lényeg 
az, hogy városunk lakói kö-
zel sem lehetnek biztosak 
abban, hogy az este még 
szemrevételezett esőcsatornájuk – vagy 
bármely más nemesebb fémből készült 
tárgyuk – még reggel is a helyén lesz. igazi 
iparág lett a színesfémlopás, több csapat is 
ezzel keresi a kenyerét vagy az italát. közü-
lük bukott most le az egyik, melynek tag-
jai egyelőre öt csatornalopást és kilomé-
ternyi rézkábel eltulajdonítását mondták 
jegyzőkönyvbe. aki tehát építkezik, job-
ban teszi, ha a jól bevált bádogos mód-
szert alkalmazza, legalábbis addig, míg 
ezek a honfitársaink más megélhetés után 
néznek, vagy éppenséggel mindnyájan la-
kat alá kerülnek, ám ez utóbbira –ismerve 
a helyzetet – igen kevés esély van.

ki fegyvert ragad

nem kardot, mivel ez az évezred már kez-
di levetkőzni a középkori szokásokat, leg-
alábbis a fegyverkezés terén. a mai mo-
dern lovagok jóval inkább fordulnak a 
lőfegyverek irányába, mint a hentelő szer-
számok felé, hiszen a test-test elleni küzde-

lem elavult és lenézett korunk gladiátorai 
előtt. Így gondolta ezt egy polgártársunk is, 
aki – mivel éles lőfegyvert macerás besze-
rezni és tartani – vásárolt egy flóbert pisz-
tolyt önmaga és családja védelmére. El-
ment tehát a lehető legilletékesebb helyre, 
vagyis a gyáli piacra, ahol hamarosan meg-
találta a megfelelő pisztolyt. Miután haza-
vitte és kicsomagolta, majd betárazta, ki is 
próbálta a házfalon. az ártatlan fal egy ide-
ig tűrte az atrocitást, mint rendőr a macska-
követ, de az egyik lövésnél a lövedék úgy 
pattant vissza, hogy az újdonsült fegyve-

res fejének csapódott és be-
fúródott a fejbőre alá. Ez arra 
a napra el is vette a kedvét 
a westernhősnek a fegyver-
ropogástól. Mivel nem ítél-
te meg súlyosnak a sérülé-
sét, egészen addig nem vett 
tudomást róla, míg pár nap 
múlva fájni nem kezdett a 
feje. Megijedt, hogy valami 

komoly baja lesz, és hamarjában igénybe 
vette hazánk biztos alapokon álló egész-
ségügyi ellátását. itt kiderült, hogy a feje 
nem azért fáj, mert benne van a lövedék. 
azért ha már ott volt, kiszedték belőle és 
ezzel párhuzamosan a rendőrséget is érte-
sítették.

lenni vagy nem lenni

Ez itt a kérdés évszázadok óta, mióta a 
Globe színházban először hangzottak fel 
a híres királyfi örökbecsű szavai. Ez a gon-
dolat bántotta azt a huszonkét éves fiatal 
lányt is, aki március idusa előtt egy nap-
pal este hét felé bekopogott a monori 
vasútállomás forgalmi irodájába. közölte, 
hogy ő rövidesen vonat általi halál követ-
keztében szándékozik itt hagyni ezt a vi-
lágot. Én még most se értem, miért kellett 
ezt előre közölni. Feltehetően azért, mert a 
szándék komolysága nem is volt mérhető 
szinten. Lényeg, hogy a lány tettekre hatá-
rozta magát és kivonult a sínek közé, ahol 

zsarukÓvAtoS bIzAloM

 
Gépjárművezető-képző kft.

tanfolyam indul április 30-án
és május 7-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

Elektrokom számítástechnikai szaküzlet

 

• Szakszerviz helyszíni  
      kiszállással
• Új konfigurációk  össze-   
      állítása igény szerint  
• Számítástechnikai 
      kiegészítők

AgP-s videokártyák
AMD 4000+ X2 Dual Core proc.:  17 550 ft
LEADTEK PX8500 GT 512 MB videó: 17 500 ft
CANON PIXMA MP 140 
multifunkciós nyomtató  14 900 ft
5.1 HÁZIMOZI HANGFAL SZETT 10 200 ft

Monor, Móricz Zs. u. 21.
tel.: 29/410-387

GLS-csomagfelvevőhely - utánvéttel is!

„Igazi iparág lett 
a színesfémlopás, 
több csapat is ez-
zel keresi a kenye-
rét vagy az italát. ”



Monori Strázsa

Ké
kh

íre
k

 2008. április 1. 17

jöngőt, majd megbilincselte és bepakolta 
a járőrkocsiba. a harc itt már a tetőfokára 
hágott, a magából kikelt férfi öccse elkezd-
te a mentőautót rugdosni. Mivel az intéz-
kedést be kellett fejezni, így a pácienst és 
a testvérét is beszállították a kapitányságra, 
ahol mindketten megfelelő elbánásban ré-
szesültek. a beteg nyugtatót kapott a men-
tősöktől, a védelmére kelt rugdosót pedig 
gyanúsítottként hallgatták ki. nincs happy 
end, mivel nincs biztosíték arra, hogy az 
eset nem fog hamarosan megismétlődni.

két kérdés

két kérdés merül fel az emberben akkor, 
mikor a következő történetet megismeri. 
két magától értetődő kérdés, amelyekre le-
het, hogy teljesen egyszerű a válasz, mégis 
ott marad valami, ami piszkálja az embert. 
nos tehát röviden annyi történt, hogy már-
cius 19-én Monorierdőn egy tizenöt éves 
lány és ötéves testvére betért az egyik szó-
rakozóhelyre. itt eltöltöttek valamennyi 
időt, majd hazaindultak, ám a lány ott felej-
tette a táskáját. Mikor rájött, hogy hibázott, 
gyorsan visszament érte, de már csak a hűlt 
helyét találta. ahogy az lenni szokott, senki 
nem látott semmit, hiába merült fel a gya-
nú egy idősebb férfire vonatkozóan, a baj 
már megtörtént. a lényeg, hogy a táskában 
hatvanezer forint mellet némi ékszer is volt, 
amelynek a becstelen megtaláló feltehető-

en úgy megörült, mint hajléktalan a lottó 
ötösnek. Ha jól sejtem, Önökben is ugyan-
az a két kérdés merült fel. Egyrészt, hogy 
mit keres két gyerek szülők nélkül egy szó-
rakozóhelyen, másrészt, hogy egy tizenöt 
éves lány táskájában mit keres egy kisnyug-
díjas havi jövedelmének megfelelő összeg, 
pláne ékszerekkel kibővítve? a választ nem 
ismerem, de nem is ez a fontos. két gyerek 
bizalma megrendült a felnőttekben, lehet, 
hogy egy életre.

Pofátlanság

Befejező történetünk legalább annyira fel-
háborító, mint amennyire tipikus. számta-
lanszor próbáltuk már a figyelmüket fel-
hívni arra, hogy ne bízzanak meg vakon 
senkiben, mégis hónapról hónapra szem-
besülünk olyan bűncselekményekkel, me-
lyeket egy mondattal meg lehetett vol-
na előzni. Él Monoron egy család, ahol egy 
gondozásra szoruló kislányt is nevelnek, 
tehát minden forintra szükség van. Ennél 
a családnál csörgött egy nap a telefon, egy 
férfi közölte a háziasszonnyal, hogy nem-
sokára ott vannak a kollégái leolvasni a vil-
lanyórát. rövidesen meg is érkezett két fér-
fi, akik hivatkoztak arra, hogy már bizonyára 
telefonált a főnökük, tehát hamar munká-
hoz is láttak. a hölgy nem kért igazolványt, 
mert hát ugye teljesen szokványos, hogy a 
leolvasók telefonon bejelentkeznek. nos, a 

két férfi nem csak a villanyórát vette szem-
ügyre, hanem bemenvén a lakásba, ellen-
őrizték a villanykapcsolókat és konnekto-
rokat is. Még ekkor sem gyanakodott a ház 
asszonya, sőt még akkor sem, mikor a két 
szakember mindezért mintegy húszezer 
forintot kért munkadíj címén. Egyikük kvá-
zi kompenzálásként még azt az örömhírt is 
közölte, miszerint tekintettel a beteg lány-
ra, a családnak idén már nem kell villany-
számlát fizetni az ágyban fekvő férje is sze-
degetett elő pénzt a fizetéshez és a hölgy is 
keresett még hozzá, mikor meglátta, hogy 
a keresett pénztárca éppen az egyik isme-
retlen kezében van. szóvá is tette, hogy ez 
nem tetszik neki és a kollégának is elmond-
ta a dolgot, aki válaszul kitekert egy izzót a 
helyéről, majd kijelentette, hogy az nem jó, 
és mindjárt hoz helyette másikat. a két férfi 
sürgősen távozott a házból, és csak később 
derült ki, hogy magukkal vittek 120 ezer fo-
rintot is.
 tisztelt olvasók! Bárki megy Önökhöz 
hivatalos ügyben, akit nem ismernek, le-
gyen az a polgármesteri hivatal dolgozója, 
villanyszerelő vagy akár egy rendőr, kérjék 
el tőle az igazolványt! kötelesek megmu-
tatni, és nem fognak megsértődni, higy-
gyék el! Csak ezzel lehet megelőzni ezeket 
a bűncselekményeket. Ha már megvan a 
baj, nagyon kicsi az esély arra, hogy az ello-
pott értékek megkerüljenek.

Sipos Tamás

Befektetéssel kombinált

OKOS HITEL!
Példa: felvett hitel 10 000 000 ft, futamidő: 20 év.

a teljes hitel és kamatok visszafizetése után
az ön saját számláján megmaradt

megtakarítás kb. 7 000 000 Ft.
A fenti kalkulációs példa nem egy konkrét ajánlat része. 

Személyre szabott ajánlatért forduljon hitelspecialistánkhoz!

Pénzügyi iránytű
Szabad felhasználású hitel ingatlan fedezetre!

Keresse független pénzügyi tanácsadónkat, 
hogy Ön is a legjobb hitelt kaphassa a magyar pénzpiacon!
Kéri Gyula, kiemelt pénzügyi tanácsadó, tel.: 06/70-454-6495
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szülővárosomban, mely tizenkét évig adott 
otthont nekem, régi hagyományai vannak 
a műkedvelő színjátszásnak. apám is szere-
pelt egy darabban, huszonnyolcban, vagy 
huszonkilencben, amellett tagja volt egy da-
lárdának is. 
 a mellékelt fotó Monoron készült hatvan 
évvel ezelőtt, egy iskolai színielőadás szerep-
lőiről. Emlékezetem szerint.
  1948-at írtunk akkor, és a 48-as forrada-

lom és szabadságharc centenáriumát ünne-
peltük. iskolánk – a manapság kossuth Lajos 
nevét viselő általános iskola – tanulói fogal-
mazóversennyel, és az említett előadással ké-
szültek az eseményre. természetesen taná-
raink irányításával és ivánovics igazgató úr 
vezetésével. a kéktavi rózsa című, középkori 
témájú, két felvonásos mesejátékot péter pi-
roska tanárnő tanította be és vitte színre. 
 a bemutató pontos időpontjára, már 

Budapestről elektronikus úton érkezett szerkesztőségünkbe egy levél, 
amelyben Rideg Sándor kérte a Monori Strázsa újság segítségét egy 
eddig szokatlan kérdésben. Kérésének szívesen eleget teszünk, remélve, 
hogy ismét egymásra találnak a hajdanvolt színdarab szereplői.

találkozásHAtvAn év SzerePeI nem emlékszem. színhelye az akkori refor-
mátus Legényegyletben volt, ahol nagy si-
kert aratott előadásunk a zsúfolásig telt 
nézőtéren megjelent szülők, rokonok és is-
merősök előtt. nővérem játszotta a főszere-
pet, én mindössze szerény részvevője lehet-
tem a darabnak. 
        Még ugyanabban az évben, amint elvé-
geztem a hatodik osztályt, hirtelen, búcsú-
zás nélkül költöztünk el Monorról.
 azokkal, akik a képen szerepelnek, többé 
nem találkoztunk. nem tudjuk mi történt ve-
lük azóta. Emlékeznek-e még valakire vagy 
valamire abból a színdarabból? Befolyásol-
ta-e további életüket ez az esemény? olyan 
érdekes volna megtudni, hiszen még né-
hány év, és végképp elvész annak a lehetősé-
ge, hogy kérdéseinkre választ kapjunk. 
 kérem tehát a Monori strázsa olvasóit, 
hogy aki magára ismer a képen, az jelezze 
felém és értesítse azokat is, akiket megismer 
a felvételen. Mindezt azért, hogy hatvan év 
elmúltával egyszer ismét találkozhassunk 
egymással.
 Bár nem tudom, mégis biztosra veszem, 
hogy az utóbbi években is létrejöttek a mi-
énkhez fogható produkciók Monoron. a mi, 
reménybeli, szeretetteljes összejövetelünk 
erőt adhat mindazoknak, akik jelenleg is ha-
sonló ügyön fáradoznak, és elmélyíti majd 
meggyőződésüket, hogy érdemes tenni érte.

Rideg Sándor • Telefon: 06-1/403-2037 
Mobil: 06-30/320-8832• E-mail: ridegs@gmail.com

                A tavaszi nagytakarítás közben is gondoljon ránk! 
                Plédek, hálózsákok tisztítása 20% kedvezménnyel!

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 8-18, Szombat: 8-12

 Magócsi Ruhatisztító

Teljes körű ruhatisztítás és festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű-tisztítás
Háztól házig szőnyegtisztítás, 

ingyenes szállítással

Parti szervíz

Monoron
Megszervezzük

ünnepeit, 
rendezvényeit!

Családok, 
cégek, 

intézmények, 
baráti társaságok 
összejöveteleinek 

teljes 
lebonyolítása.

Ne főzzön, 
ne süssön, 

ne mosogasson, 
hívjon! 

Jánosovits 
Miklós 

06-20-824-8823



Monori Strázsa

Aj
án

ló

 2008. április 1. 19

Mészáros jános ügyvezető igazgatóval, a 
MEMo-FooD kft. állateledel és felszerelés 
kis-és nagykereskedés ügyvezető igazga-
tóval beszélgettünk emberek és állatok vi-
szonyáról.
Monori Strázsa: Tapasztalataik alapján me-
lyik hobbiállat a legnépszerűbb Monoron?
Mészáros János: talán azt lehet monda-
ni, hogy a kutya szinte minden háztartás-
ban megtalálható, de jellemző, hogy egy-
re többen tartanak valamilyen egzotikus 
madarat. Valamint mind több udvarban kis 
tavacskát alakítanak ki, melyekben halak 
úszkálnak. Érdekes megfigyelni, hogy az 
ismert házi kedvencek mennyire közel ke-
rülnek a gazdikhoz és az igények is nagy-
mértékben változtak az elmúlt években. 
néhány példa: parfüm vagy pelenka a ku-
tyának, egyedi labirintussal felszerelt ket-
rec a hörcsögnek, szagmentesítő táp vagy 
csippel ellátott ajtó a cicának. Elsőre néhá-
nyan elmosolyognak ezeken a termékeken, 
de valójában ezek mind hasznos dolgok, 
ezért is tartjuk az üzletünkben.
•  Monoron  sokan  foglalkoznak galambte-
nyésztéssel. Őket milyen kínálattal várja a 
Memo-Food Kft?
•  Igen,  Monoron  sokan  foglalkoznak  hob-
biból galambokkal, és többen igen ma-
gas színvonalon tenyésztik is azokat. szá-
mos galamb szerzett már hírnevet hazai és 
nemzetközi versenyeken monori tulajdo-
nosának, ehhez azonban nélkülözhetetlen 
a madarak megfelelő táplálása. nekik szé-
les választékban kínálunk magokat, magke-
verékeket, vitaminokat, ásványi anyagokat 
valamint a tartást ill. az egészséges meg-
őrzéséhez szükséges kiegészítőket. Fon-
tosnak tartjuk azt is, hogy az állattulajdo-

nos nálunk nem csak a megfelelő eledelt és 
kiegészítőket tudja megvásárolni, hanem, 
amennyiben igényli, szakmai tanácsokkal 
is tudjunk szolgálni az állat tartásával kap-
csolatosan. a Memo-Food kft-nél majd-
nem mindannyian évek óta az állateledel 
szakmában dolgozunk, illetve a boltban 
dolgozók kereskedelmi végzettséggel ren-
delkeznek. rendszeresen frissítjük ismere-
teinket, és nem titok, hogy nagy segítsé-
günkre vannak azok a tenyésztők, akikkel 
kapcsolatban állunk. természetesen mi is 
figyelünk a vevők tanácsaira, hiszen ez egy 
közös felelősség az állatokért.
• Mi,  emberek mivel  tudunk  leginkább  hoz-
zájárulni ahhoz, hogy a „fogságban” tartott 
állatok jól érezzék magukat otthonunkban?
•  Néhány esetben valóban helyes az a szó, 
hogy ,,fogságban”. Felhívjuk a figyelmét 
minden állattartónak, tegyen minél többet 
annak érdekében, hogy ne csupán a gazdi 
komfortérzete legyen az első. Ügyelni kell 
arra, hogy házi kedvenceinknek kellő élet-
tere és jó minőségű tápláléka legyen. né-
hány példa: a kutyáknak általában sok sétá-
ra van szükségük hosszú pórázon, amihez a 
kondíciót csak a minőségi eledelek biztosít-
ják. Madaraknak azonban a megfelelő mé-
retű kalitka az elsődleges. a Memo-Food 
üzletében minden olyan állat tartásához 
szükséges eledel és kiegészítő megtalálha-
tó, mely Monoron és környékén előfordul-
hat. kutyák, macskák, papagájok, pintyek, 
kanárik, galambok, kisrágcsálók, akváriumi 
és tavi halak részére eledeleket és felszere-
lést kínálunk. Már több, mint ezer termék-
kel várjuk a vásárlókat, de a kínálat bővíté-
se tovább tart. Eddig nagyon sok termékért 
Budapestre kellett utazniuk a gazdiknak. 
tavaly június óta, amióta családi vállalko-
zásban megnyitottuk ady úti üzletünket, 
a Monori kisállat tulajdonosok helyben is 
mindent be tudnak szerezni. Elsődleges cé-
lunk az, hogy a vásárlókat Monoron tartsuk 
oly módon, hogy igényeiket maradéktala-
nul teljesítjük. 
•  Ki  tudnak  szolgálni  különleges  állatokra 
vonatkozó igényeket is?
•  Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az egye-
di kérések sem maradjanak kielégítetlenül. 
szerencsére a Memo-Food megnyitása óta 
abszolút pozitív visszajelzéseket kapunk 
a vásárlók részéről. Mindenkinek tetszik 
a széles választék és a nagy eladótér. aki-
nek tanácsra van szüksége, bátran fordul-
hat az eladókhoz, aki viszont egyszerűen 

Hobbiállat

MInden, AMIre kedvenCÜnknek 
SzÜkSége vAn
Bár Monor az utóbbi években jelentős átalakuláson ment keresztül, 
abban szerencsére nem változott, hogy a lakosok szívesen veszik 
körül magukat háziállatokkal. Mostantól Monoron is beszerezhető 
minden, ami szükséges az állattartáshoz, örömet szerezhetünk 
kedvencünknek, kényelmesebbé tehetjük állat és gazdája életét.

csak vásárolni szeretne, az fogja a kosarat 
vagy a bevásárlókocsit, és önállóan kivá-
lasztja, amit keres. a Memo-Food kft. nagy-
kereskedésként is üzemel, így sok pest me-
gyei boltnak szállít állateledelt. Helyben, 
Monoron azonban a Memo Hobbi állatele-
del név cseng egyre ismerősebben. a for-
galom pedig? azt mondom, jó úton járunk.
•  Állateledelt ma már szinte mindegyik élel-
miszerüzletben lehet vásárolni, a hipermar-
ketek  pedig  alacsony  áraikkal  vonzzák  a 
gazdikat…
•  A konkurencia egy természetes dolog az 
üzleti életben. nekik is megvan a saját ve-
vőkörük, és ez így jó. igaz, a közel száz négy-
zetméteres eladótérrel, amivel boltunk ren-
delkezik, szélesebb választékot biztosítunk, 
de mi nem azért nyitottunk, hogy a konku-
renciának ebből hátrányuk származzon, ha-
nem azért, hogy a vevőknek még nagyobb 
lehetőségük nyíljék a választásra. termé-
szetesen, mint ahogy a többi helyi vállalko-
zás, mi sem örülünk a hipermarketek meg-
jelenésének, de úgy néz, ki ezzel együtt kell 
élni. Fontosnak tartjuk a specializálódást, 
ami azt jelenti, hogy valóban szakboltként 
kell gondolkoznunk, és sokkal többet kell 
adnunk, mint egy egyszerű árucikk.
•  Az árakban is fel tudják venni a versenyt a 
többiekkel?
•  Természetesen, hiszen folyamatosan van-
nak akciók, és ez csak fokozódik. kimondot-
tan minden termékre kiterjedő akciós na-
pokat tervezünk, és májusban megtartjuk 
az első vevőtalálkozónkat, melyre szeretet-
tel várunk minden állatbarátot. Ennek pon-
tos időpontról a Memo-Food boltban lehet 
információt kérni. a jövőre vonatkozó terve-
ink pedig egyértelműek. Folyamatosan bő-
vülő választék és a hobbiállattartás teljes 
körű kielégítése az Önök támogatásával! a 
hely és a hozzáállás adott.
•  Miért válasszák a vásárlók a Memo-food 
Kft-t a konkurens üzletek helyett?
•  Abban a pillanatban, ahogy a vevő belép 
az üzletünkbe, azonnal tapasztalni fogja…

(x)

MeMO-FOOd kft. 
Monor, ady Endre út 47-49. 
tel/fax: 29/411-050
internet: www.memo-food.eoldal.hu

kapcsolat

A vállalkozás fő profilja a hobbi állateledel és 
felszerelés kis-és nagykereskedelem
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Lovass Sándor: immár huszonhét éve fejez-
tem be iskoláimat, ahol víz-, gáz-, fűtésszerelő, 
valamint építőipari szakképesítést szereztem. 
Eleinte víz-gáz-fűtésszereléssel foglalkoztam, 
amit a mai napig folytatunk a pramis 2200 
kft. keretein belül is. Mindig figyelemmel 
követtem az ország gazdasági helyzetét, és 
egy idő után érezhető volt, hogy valamit lép-
ni kell a fejlődés érdekében. Megvizsgáltam 
a körülményeket, és láttam, hogy beindult 
az ingatlanpiac az országban, így 2000-ben 
megalapítottam a jelenleg is működő építő-
ipari-kereskedelmi és szolgáltató kft-t.
Monori Strázsa: A 2200 érthető, de mire utal 
a Piramis elnevezés?
•  szerettem volna egy olyan céget alapítani, 
amely hosszú távon működik. a piramis egy 
csoda, hisz a mai napig sem tudják, hogy pon-
tosan hogyan épült, csak találgatások vannak. 
a piramis erős alapokon álló, megrendíthe-
tetlen építmény. az volt a szándékom, hogy a 
cég is ilyen legyen. szerencsére eddigi ered-
ményeink azt bizonyítják, hogy ennek az el-
nevezésnek van alapja, hiszen már nyolcadik 
éve működünk. Ezen kívül egy könnyen ki-
mondható, megjegyezhető nevet kerestem, 
mely könnyen a köztudatban marad.
•  Eleinte  „szocpolos”  házakkal  kezdték. Mit 
jelent ez a kifejezés?
•  indulásunk idején a szociálpolitikai, vagyis 
a gyermekek után járó lakásvásárlási ked-
vezménnyel, valamint minimális hitel felvé-
telével, részben használt anyagokból a fia-
tal házasoknak, többgyermekes családoknak 
önálló házakat építettünk. Voltak saját telke-
ink is, melyeket fölajánlottunk megvásárlásra. 
Ezek után jött a kisebb lakóparkszerű ingat-
lanok építése, elsőként azok, amelyek a kos-
suth Lajos utca végén találhatók. innentől 
kezdve fejlődésnek indult a cég, az alkalma-
zottak létszámát, a gépparkot, és a telephe-
lyet is bővíteni tudtuk. Elértünk egy képzett 
szakemberekből álló tizenöt fős létszámot, 
akikkel azóta is dolgozunk. a víz-, gáz-, fűtés-
szerelés tehát megmaradt, és ebbe bekap-
csolódott az épületek generálkivitelezése. 
közületi megrendelések is jöttek, így példá-
ul a gimnázium épületében végeztünk felújí-
tásokat, de cégeknek is építettünk irodaépü-
letet, öltözőt. Így szépen lassan kialakult egy 
érhálózat, amin keresztül tudunk mai napig is 
létezni, dolgozni. 
•  Melyek  a  huszonegyedik  század  társashá-
zainak legfontosabb követelményei?
•  a lakásoknak elsősorban életszerűnek, él-
hetőnek kell lenniük, tehát minél inkább csa-
ládi házas jelleget kell adni az ingatlannak. 

Ehhez szorosan hozzátartozik az is, hogy az 
élettérnek biztonságosnak kell lennie. a zárt 
udvarú lakásrendszer lehetővé teszi azt, hogy 
a gyerekeket nyugodtan ki lehet engedni az 
udvarra, és a kerékpárokat, gépkocsikat is 
zárható területen lehet elhelyezni. Ma már az 
is alapkövetelmény, hogy egy többemeletes 
társasház minden szintje jól megközelíthető 
legyen, amire a legegyszerűbb megoldás a 
lift.  Így a felső lakásoknak is ugyanolyan ér-
téke van, mint az alsó szinten lévőknek. ré-
gebben egy négyemeletes társasházban a 
negyedik emeleten lévő lakást egy-két millió 
forinttal kevesebbért lehetett eladni, mert a 
lépcsőn való mindennapos közlekedést csak 
a fiatalok vállalták. az is elmondható, hogy in-
kább kisebb, negyven-ötven négyzetméteres 
lakásokra van igény. Ezeknek nem csak a vé-
telára, de a fenntartása is olcsóbb. Én mindig 
figyelembe veszem a pénzügyi feltételeket, 
ahhoz igazítom a lakások nagyságát és árát. 
Hiába építek hatvan négyzetméteres lakást, 
ha az emberek nem tudják megvenni, hiába 
éri meg az árát. a mai kor követelményeinek 
mi is igyekszünk teljes mértékben megfelelni. 
jelenleg a kossuth iskolával szemben egy há-
romszintes huszonnyolc lakásos társasházat 
építünk, melynek utcafrontján öt üzlet is he-
lyet kap. az épülethez harmincnyolc parkoló, 
egy játszótér, lift, kerékpár- és babakocsi-tá-
roló is tartozik. itt zömmel kisebb lakásokat 
alakítunk ki huszonnyolctól ötvenöt négy-
zetméterig. Ezek kiválóan megfelelnek az 
idősebb korosztálynak is. sok idős jelentkező 
van, akik eladták a kertes házukat, mert an-
nak fenntartása és rendben tatása már meg-
terhelő volt számunkra. Egészségi állapotuk 
azonban még lehetővé teszi, hogy önálló 
háztartást tartsanak fenn, ezért inkább ilyen 
kis lakást választanak.
•  Monor mely részei a legnépszerűbbek?
•  Egyértelműen a városközpont. Van egy kör-
gyűrű, aminek a közepe a kossuth, az ady és 
a petőfi utca kereszteződései. Én magam is 
kiköltöztem Monor szélére, és mi, akik ott la-
kunk érezzük, hogy bár a külső területeken is 
ugyanolyan élhetőségi lehetőségek vannak, 
mint a központban, sokszor mégis kényel-
metlenebb, mert például a gyerekeket kocsi-
val kell vinni az iskolába. igaz, annak idején 
mi úgy nőttünk fel, hogy kilométereket gya-
logoltunk, ma azonban megváltozott a világ. 
a megnövekedett forgalom miatt nem me-
rik annyira kiengedni a gyereket az utcára. a 
külső területeken épült házak is értékesíthe-
tők, de olcsóbban kell adni őket ahhoz, hogy 
gazdára találjanak. talán ötven-hatvanezer 

Lovass Sándor nevét sokan ismerik, hiszen tősgyökeres monoriként a 
családja és a munkája is a városhoz köti. Saját bevallása szerint sikeres 
vállalkozásának titka a bizalom, vagyis az, hogy a hozzá fordulókat 
nem csupán ügyfélként, hanem emberként, alkalmasint barátként 
kezeli. Úgy tűnik, hogy az emberbarát magatartás mindig meghozza 
gyümölcsét még egy pénz által meghatározott világban is…

ÉpítőiparA kulCSSzÓ: bIzAloM

forinttal is kevesebbért négyzetméterenként, 
vagy pedig ugyanazért az árért jóval több 
extrát kell belerakni. Míg például a központ-
ban 270-300 ezer forint, addig a peremterüle-
teken 230-240 ezer forint egy négyzetméter.
•  Hogyan  alakultak  a  használt  ingatlanok 
árai az utóbbi időben?
•  itt is az ingatlan minősége és helye a meg-
határozó. Mivel a piramis 2200 ingatlanforgal-
mazással is foglalkozik, azt tapasztaljuk, hogy 
a használt ingatlanpiac szinte teljesen leállt 
az utóbbi években. a legfeljebb tizenhárom-
tizenöt milliós ingatlanok piacképesek, és a 
harminc-ötven millió közöttiek területén is 
van némi mozgás. a tizenöt-huszonöt milliós 
ingatlanok teljesen állnak. a banki hitelrend-
szert úgy szabályozták, hogy a használt lakás-
ra legfeljebb öt millió forintot lehet felvenni, 
ezért az emberek a tizenöt-tizennyolc milliós 
lakásokat egyszerűen nem tudják megvenni, 
pedig elvileg pont ezeknek kellene forogni-
uk. Úgy érzem az állam részéről volt ebben 
egy kis szándékosság is, hogy inkább az új la-
kások piacát lendítsék fel.
•  Hogyan  lehet  vállalkozóként  talpon  ma-
radni  az  egyre  romló  országos  gazdasági 
helyzetben? 
•  Elég nehéz, mert mindig olyan megszorítá-
sok jönnek, amik megnehezítik az ember lé-
legzését, de azért próbálunk fennmaradni és 
fejlődni. az árakat úgy alakítjuk, hogy inkább 
többet csinálunk olcsóbban, sok kicsi sokra 
megy alapon. a minőség, továbbá az állandó, 
tíz-tizenöt éve nálunk dolgozó, megbízható 
szakemberek, valamint a bizalom az, ami mi-
att úgy érzem, a lakosság is elégedett velünk. 
Ha akár utólag is bármiféle probléma adódik, 
akkor bármikor megtalálhatnak bennünket. 
a piramis 2200, mint említettem, hosszú tá-
von akar működni, és ehhez a bizalom mind-
két oldalról megvan.
•  Manapság a  lakásvásárlás szinte kivitelez-
hetetlen banki kölcsön nélkül.
•  igen, a mi ügyfeleinknek is több mint 90 
százaléka így tud lakáshoz jutni. Mi igyek-
szünk ebben is segítségükre lenni. Hét éve 
ugyanazzal a pénzintézettel állunk kapcso-
latban, és azok az ügyfelek, akiket mi vittünk 
a bankhoz, szinte kivétel nélkül megkapták a 
kért összeget. a bank mindig az ingatlan ké-
szültségi fokának megfelelően fizet. Ez mind-
két félnek biztonságot jelent. az ügyfélnek 
azért, mert a hitel segítségével megveheti a 
lakást, a vállalkozásnak pedig azért, mert el-
kerülheti az úgynevezett körbetartozást. 
•  A Piramis 2200 KFT nyolc éve alatt melyik 
munka jelentette a legnagyobb kihívást?
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•  a legnagyobb kihívás talán a Liliom ut-
cai nyolclakásos társasház kivitelezése 
volt. Ez volt az első ilyen jellegű társasház 
Monoron, a papírok, engedélyek megszer-
zése, az anyagok kihordása, nyolc tulajdo-
nossal való egyeztetés még újdonság volt 
számunkra, de úgy érzem, jól sikerült. 
•  Nem ütközött ellenállásba a lakosság vagy 
a hivatalos szervek részéről?
•  inkább meglepődtek rajta, hisz előtte még 
nem próbálkoztak ilyennel Monoron. sokan 
hitetlenkedtek, hogy hogyan lehet egy ud-
varra nyolc lakást építeni, azonban nem volt 
olyan rendelet, mely tiltotta volna, hiszen 
a terület nagysága megvolt hozzá. innen-
től kezdve elindult a lavina, sokan felfigyel-
tek rá, látták, hogy van igény a társasházak-
ra Monoron, és azóta többen is foglalkoznak 
hasonló jellegű épületek kivitelezésével. 
Úgy érzem, én voltam ebben az úttörő. az 
a három-négy cég, aki ma ebben az iparág-
ban talpon van, mind jó minőséget csinál, és 

békésen meg tudunk élni egymás mellett. 
nincs ezzel semmiféle probléma. akik meg 
nem megfelelően dolgoztak, azok lemor-
zsolódtak. Én sem az építőipari, sem az in-
gatlanforgalmazási részen nem tartok sen-
kit konkurensnek, mert mindenki boldogul, 
megél a piacon. 
•  Minek  tulajdonítja  vállalkozásának  si-
kerét?
•  tősgyökeres monori vagyok, a szüleim is 
itt születtek, ide köt minden. azon túl, hogy 
a kft a megélhetést jelenti számomra, fon-
tosnak tartom, hogy a monoriak érdeke-
it képviseljem, és az igényeket kielégítsem. 
Ez persze kicsit olyan, mint amikor egy lako-
dalomban a százötven fős vendégseregből 
százharminc ember elégedett a vacsorával, 
húsz pedig nem, és általában a kisebbség a 
hangadó. Én úgy érzem, hogy az ügyfelek 
többsége nemcsak elégedett, de nagyon 
jó emberi, baráti kapcsolatot alakítottunk 
ki. tudják, ha kimondok valamit, megegye-

zünk valamiben, akkor az úgy is van. nekem 
az adott szó szent még akkor is, ha nem ír-
juk le. persze bizonyos fokú reklámra szük-
ségünk van, de a beruházásaink zömét úgy 
adjuk el, hogy régi ügyfeleink továbbad-
ják a tapasztalataikat, így mások is bizalom-
mal fordulnak hozzánk. természetesen nem 
csak az én érdemem az, hogy a cég folyama-
tosan fejlődni tudott. olyan emberekkel va-
gyok körülvéve, akik megértők és kölcsönö-
sen támaszkodhatunk egymásra. név szerint 
két embert említenék meg. Izmán Jánost, aki 
kezdetektől fogva az építésvezetőm, és nagy 
szakmai tudással rendelkezik, valamint nő-
véremet, Varga Miklósné Lovass Ilonát, aki a 
piramis 2200 egyik tartópillére. Mondhatom 
azt, velük és a többi alkalmazottal egy nagy 
családként dolgozunk. Lehet hogy ez furán 
hangzik, de így van.
 NR (x)

Piramis 2200 építőipari,
kereskedelmi és szolgáltató kft.
Víz, gáz, központi fűtés szerelés, 
ingatlanforgalmazás
Cím: 2200 Monor, Petőfi S. u. 3.
telefon: 06-29/411-815, 06-30/9341-343
E-mail: piramismon@monornet.hu
internet: www.piramis2200.hu

kapcsolat
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nélkül beszélni. neki sikerült. Mert a szere-
tetkönyv egyben az Ember őszinte önval-
lomása, a Mester bölcs tanítása, és a Magá-

nyos lény társkeresése. a mű ötvözi a 
spiritualizmus eszközeit a ke-
resztyén hitvilág példáival, 
valamint a lélektan modern 
szemléletével. a barátság-

ról, szerelemről és szexualitás-
ról, szülő-gyermek kapcsolatról, 
halálról, önmagunk szeretetéről 

és félelemről, gyűlöletről és bol-
dog lelkek táncáról olvashatunk 
a szeretet szemszögéből, mely-

ben mindenki magára ismerhet. a 
2006-ban kiadott mű azóta a ma-
gyar könyvpiac bestsellere lett, és 

Müller péter bevallása szerint elmondhatat-
lan szeretet árad felé az olvasókból. talán 
nem véletlen.

(Müller Péter: Szeretetkönyv
Alexandra, 2006, 3380 Ft

az emberi lét legnagyobb misztériumai közé 
tartozik a szeretet. Emberként túl kevesek va-
gyunk ahhoz, hogy megértsük. Mert a szere-
tetet csak érezni tudjuk, érteni nem. 
Ez a világ legnagyobb formáló ere-
je, a társas törvények alapköve, az 
irodalom és a művészetek leggya-
koribb múzsája. Mert szeretet nél-
kül senki sem tud élni, még a leg-
gonoszabb tömeggyilkos sem. 
Ezt hirdette jézus, Gandhi, ez a 
közös a különböző vallásokban, 
és ez az, amiről már sokan, sok-
féleképpen vélekedtek, írtak. 
 Müller péter, a magyar spiri-
tuális irodalom mestere a het-
venedik születésnapján élete egyik 
legjelentősebb könyvével jelentkezett. Egy 
élet tapasztalatával a háta mögött ír arról 
a nagyon is összetett, ám az ember számá-
ra mégiscsak oly természetesnek tűnő ér-
zésről, melyről nagyon nehéz közhelyek 

szépirodalomSzeretetkönyv

oldalas könyv gazdagságát az is bizonyítja, 
hogy az egyes szólások, közmondások je-
lentésének megadása mellett tartalmazza a 
kifejezések eredetét, rokon értelmű megfe-
lelőjét, ellentétét, valamint konkrét példát a 
használatára a 16-20. századi magyar iroda-
lomból. a szótári rész végén teljes körű szó-
mutató található, melyben együtt láthatjuk 
azokat a közmondásokat, melyben az adott 
szó szerepel. 
 a könyv szerzője, T. Litovkina Anna egye-
temi professzor, nemzetközileg elismert 
közmondáskutató, akinek számos könyve 
és tanulmánya jelent már meg az adott té-
mában. 
 a könyv tartalmában és megjelenésé-
ben méltó „folytatása” a Magyar szókincs-
tárnak. nagy haszonnal forgathatják a pe-
dagógusok és a diákok, de elengedhetetlen 
darabja ez minden irodalom- vagy nyelv-
szerelmes könyvtárának is. 

T. Litovkina Anna: Magyar közmondástár. 
Tinta Könyvkiadó, Bp, 2005, 6860 Ft

a szólások és közmondások nyelvi öröksé-
günknek olyan kincsei, melyek ismerete 
nélkülözhetetlen kell, hogy legyen minden 
magyarul beszélő ember számára. Hétköz-
napi kommunikációnk során tu-
dattalanul is sok olyan állandósult 
szókapcsolatot, kifejezést haszná-
lunk, melyek őseink tapasztalata-
it, megfigyeléseit tartalmazzák 
nemegyszer humoros formában 
megfogalmazva. Ezek a kifejezé-
sek színesítik nyelvünket, meg-
felelő helyen és időben történő 
alkalmazásuk pedig érzéklete-
sebbé teszik beszédünket.  
 a szólások, közmondás-
ok nemzedékről nemzedék-
re örökítik át a tudást, így nekünk is 
kötelességünk, hogy nyelvünk ezen virága-
it továbbadjuk gyermekeinknek. Ebben se-

gítenek a szólás- és közmondás gyűjtemé-
nyek, melyek csokorba szedve tartalmazzák 
a gyakran használt és a kevésbé ismert ki-
fejezéseket is. Ezen kiadványok sorát bőví-
ti az először 2005-ben megjelent Magyar 

közmondástár, mely a címé-
ben foglaltakon kívül szólá-
sok, szállóigék, közhelyszerű 
szólások, szentenciák, para-
bolák és időjárási regulák sorát 
is tartalmazza. nemzeti kultú-
ránknak ezen értékes részének 

ennyire sokoldalú és átfogó be-
mutatása első ízben jelenik meg. 
a Magyar közmondástár továb-
bi értéke, hogy nem csak a ma-
gyar földön keletkezett kifeje-
zéseket tartalmazza, hanem az 

idegen eredetű, de magyarul meghono-
sodott közmondásokat is. a több mint 800 

anyanyelvünkőSeInk Üzenete

1936. december 1-jén született. szelle-
mi szabadfoglalkozású: író, dramaturg. 
1955-től a Madách színház dramaturgja. 
a kígyó és kereszt című művével nyitotta 
meg tudatosan spirituális könyveinek so-
rát. Véleménye szerint egyet soha nem 
szabad elfelejteni: az emberi lélek sza-
badságát. a sorsdöntő pont a felismerés: 
te választasz, s hogy mit, rajtad áll! nincs 
olyan törvény, amely elvehetné tőlünk 
azt az eredendő teremtői jogot, hogy 
döntsünk az életünk fölött, az utunkról.

müller pÉter
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Monor, Kossuth Lajos u.  88. • tel.: 610-680

tehetségkutatás

Megkezdődtek A kI MIt tud? 
vetélkedő SeleJtezőI
Hosszú előkészítő munka után, márci-
us második hétvégéjén kezdetét vette a 
pest Megyei ki Mit tud? vetélkedősoro-
zata. a vetélkedő szervezését a monori 
Vigadó kulturális és Civil központ kezde-
ményezte, és pest Megye Önkormány-
zatának támogatásával sikerült a terve-
inket valóra váltani. Egész pest megyét 
területi alapon felosztva helyi selejte-
zők, majd helyi elődöntők után jutnak el 
kategóriánként a legjobbak a május 10-i 
Monoron rendezendő döntőre.
 Elsőként Vácott és Gyálon szerveztek 
helyi selejtezőket. az országos népsza-
vazás miatt törölték a szervezők a vasár-
napra tervezett fellépéseket, így igazán 
sűrű péntek és szombat elé néztek, hi-
szen a két helyszínen közel ötszáz fellé-
pő gyerek fordult meg a színpadon. 
 a váci selejtezőn 56 produkció kö-
zül a szakmai zsűri döntése alapján kö-
zel 30 jutott tovább az elődöntőbe. szá-
mos produkció közül a modern tánc és 
a néptánc kategóriában neveztek a leg-
többen, és ezekben a kategóriákban lát-
hattuk a legszínvonalasabb műsorszá-
mokat. De a prózai és a könnyűzenei 
műsorok között is akadtak kiemelkedő-

en jó előadások. a váci területi elődön-
tő időpontja április 12.  jó hangulatú, szí-
nes, változatos műsorokat lehetett látni 
és hallani Gyálon is, ahol két nap alatt 
83 műsorszámot adtak elő a tehetségü-
ket megmutatni kívánó fiatalok. közülük 
a gyáli elődöntőbe április 19-re 23 pro-
dukció jutott tovább.
  Érden április 5-én és 19-én, egy for-
dulóban mérik össze tudásokat a terü-
letileg oda tartozó fellépők, közvetlenül 
az elődöntőben. Mindhárom helyszínen 
várják az  érdeklődőket sok szeretettel!
 Monoron, 2008. április 11-12-13-án a 
selejtezőkkel kezdődik a helyi vetélkedő, 
melyet április 19-én követ a monori elő-
döntő. Három nap alatt több mint 120 
műsorszámnak szurkolhatunk a hely-
színen és a televízión keresztül is. a ve-
télkedőt a Gemini televízió élő adásban 
közvetíti az Mtt képújság csatornáján.  
a fellépő produkciók között több mint 
25 helyi vagy itt tanuló gyerekekből álló 
műsorszám szerepel, szinte minden ka-
tegóriából. szurkoljunk nekik együtt 
pénteken 14, szombaton és vasárnap 
pedig 10 órától a Művelődési Házban 
vagy a televízió képernyője előtt!  

Feladata:
• Épületgépészeti termékek forgalmazása Nyugat-Magyarország területén.

elvárások:
• Épületgépész vagy műszaki felsőfokú végzettség,
• Széleskörű ismeretség és gyakorlat az épületgépészet területén
• Mobilitás, önálló munkavégzés, határozottság, jó kommunikációs készség
• Zala-, Vas megyei (esetleg nyugat Veszprém megyei) lakóhely

előny:
• Kereskedelmi gyakorlat,
• Angol vagy német nyelvismeret

Fényképes önéletrajzokat a következő címre várunk:
2200 Monor, Mátyás K. u. 11. • hr@bandk.hu

A b&k kft. területi képviselő munkatársat keres

Előző számunkban, a közös nevező 
keretében bemutatott Szemők György 
Győző szobrászművész tárlatának 
megnyitója 2008. április 14-én, hét-
főn 17 órakor kerül megrendezésre a 
Vigadó első emeleti Galériájában. 
 a kiállítást megnyitja: Dr. Feledy 
Balázs, művészeti író, valamint Bolcsó 
Gusztáv vezetésével közreműködnek 
a józsef attila Gimnázium irodalmi 
színpadának tagjai. 
 a tárlat május 10-ig folyamatosan 
megtekinthető a Vigadó nyitva tar-
tási idejében. a Gemini televízió a 
megnyitón készült felvételeket április 
19-én, szombaton tűzi műsorára.
  a megnyitón való részvétel és a 
kiállítás látogatása ingyenes.  
 Várunk minden érdeklődőt!

A szervezők

szemők györgy kiállítása

ECDL start tanfolyam indul kezdők ré-
szére  a Vigadó emeleti légkondicionált 
oktatótermében. jelentkezés, érdeklő-
dés a 29/413-212 telefonszámon

számítástechNikai taNfolyam

Monori hiteliroda 
érettségivel rendelkező

munkatársakat keres.
Felsőfogú végzettség előnyt jelent.

Jelentkezni: Nagy Zsuzsanna
Telefon: 06-30-3437-225

E-mail: n.zsuzsa@monornet.hu
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kÖzÖs nEVEzŐ

CSAk Szenvedéllyel  
leHet CSInálnI

pedig él Monoron egy ember, aki élő példá-
ja annak, hogy ha valakit tehetséggel áldott 
meg az ég, az nem csak gyerek vagy ifjúkor-
ban bukkanhat felszínre. Él közöttünk valaki, 
akinek elég bátorsága és szenvedélye volt 
ahhoz, hogy negyvennyolc évesen ecsetet 
ragadjon, és azóta több száz alkotáson ke-
resztül vászonra vigye életének örömét s bá-
natát. takács László, taki ráébresztett arra, 
hogy soha nem lehetünk elégedettek ön-
magunkkal, mert bármit is csináljunk a hét-
köznapok során, azt – ahogy renoir mondja 

– „alázattal és élvezettel illik gyakorolni”.
•  Önéletrajza  szerint  felesége  javaslatára 
kezdett  el  festeni.  Gondolom  ez  nem  úgy 
történt, hogy egyik reggel fölébredt, és azt 
kérte Öntől, készítsen egy festményt…
•  Valóban nem. Egyszer a kislányom vízfes-
tékkel festegetett, és láttam, hogy nem tel-
jesen jó a kép, ezért segítségképpen pár 
ecsetvonással kiigazítottam. Ezt látva a fe-
leségem azt javasolta, hogy próbáljak meg 
festeni, mert éppen van itthon tempera. 
Megpróbáltam és egyszerűen a rabjává vál-
tam. Miután jó néhány képet megfestettem, 
megmutattuk két szakértőnek, Dr. Bánszky 
Pál művészettörténésznek és Koday Lász-
ló festőművésznek, akik a festés folytatá-
sára biztattak. nagyon sokat köszönhetek 
néhány jóindulatú embernek, akik annak 
idején segítették az indulásomat. szakmai 
szempontból az említett két személyen kí-
vül Balogh Gyula is támogatott, szomszé-
dom és barátom, Varga jenő közbenjárására 
pedig anyagi segítséghez jutottam. Bár hat 
éve, negyvennyolc évesen kezdtem festeni, 
de mindig is szerettem rajzolni. katonako-
romban például fa dobozra égetéses tech-
nikával készítettem ábrákat, de a barkácso-
lást is mindig szerettem.
•  Úgy érzem, fontosnak tartja a pályatársak 
véleményét.
•  Fontos volt, most már azonban nem na-
gyon kérek tanácsokat, inkább megyek a 
magam útján. Ha véleményt mondanak, ak-
kor is jobban szeretem a kritikát, mint a di-
cséretet. senkit sem szabad túlértékelni, 

mert azt később megsínyli. az egyik ismerő-
söm egyszer azt állította magáról, hogy ő a 
festészet csúcsán van. Erre én azt mondtam, 
hogy a művészet végtelen, mint a világűr. 
nincs csúcs. Ha valaki pedig úgy érzi, hogy 
a magaslatokban van, akkor inkább dobjon 
el mindent, kár volt belekezdenie. Mert ha az 
ember háromszáz évig élne, akkor is újabb 
és újabb műveket alkothatna, vagy új tech-
nikát találhatna ki a végtelenségig. az más, 
ha a szakértők mondják egy halott művészre, 
hogy bizonyos képe vagy korszaka volt a leg-
jobb. De ezt önmagáról senki sem állíthatja. 
•  Iskolában  nem  tanulta  a  festészetet,  ezt 
igyekszik önműveléssel pótolni. Mi az, amit 
először megnéz egy kiállított festményen?
•  közelről megszemlélem, hogy milyen 
technikával készült, a festő hogyan használ-
ta az ecsetet. arra azonban figyelek, hogy 
senkit ne utánozzak. olvasással is igyek-
szem minél többet tanulni. névnapomra, 
születésnapomra mindig festészettel kap-
csolatos dolgokat kapok ajándékba, mert 
a családom, ismerőseim tudják, hogy ez a 
szenvedélyem és legjobb szórakozásom. 
sajnos nagyon kevés alkotó van, akit pusz-
tán művei alapján értékelnek. a közönség és 
a galériák nagyban aszerint ítélik meg a fes-
tőt, hogy hány éve alkot, és milyen díjakkal 
rendelkezik. Így nehéz előre lépni és olyan 
körökbe bejutni, ahol hivatásos Munkácsy- 
és kossuth-díjasok állítanak ki. a hozzám ha-
sonló festők három neve az autodidakta, az 
amatőr, és a hátrányos helyzetű. De mindez 
engem nem érdekel, mert ha a padlás tele 
is lesz festménnyel, én akkor sem hagyom 
abba. Ez nekem szenvedélyem.  azt termé-
szetesen tiszteletben kell tartani, aki tanulta 
a festészetet, de az akadémista festők általá-
ban leragadnak egy irányzatnál. Hogyha vé-
gignézünk a művészet történetén, azt látjuk, 
hogy Renoir, Manet, Monet, Van Gogh közül 
egyik sem végzett festő akadémiát, mégis 
a legnagyobbaknak tartjuk őket. az hiszem, 
az a lényeg, hogy ha valakiben benne van a 
tehetség, azt felszínre tudja hozni, mindegy, 
hogy mikor. 

•  Hogyan tudná meghatározni saját stílusát?
•  szerintem még nem alakult ki a saját stí-
lusom. az, hogy milyen képet festek, a han-
gulatomtól is függ. Ha depressziós kedvem-
ben vagyok, akkor általában sötét színeket 
használok, de könnyen befolyásolható va-
gyok a vidámság felé is. a világos, meleg szí-
nek, témában pedig a természet áll hozzám 
nagyon közel. Emberi sorsokat, figurális ké-
peket sokkal ritkábban festek. az alakok kö-
zül csupán a példaképeimet vittem vászon-
ra: Renoirt és Rembrandtot. Utóbbit nagyon 
nehéz volt elkészíteni, háromszor kapartam 
le, ami kivételnek számított, mert soha nem 
szoktam a képeket javítani. Balogh Gyula ta-
nácsolta, hogy inkább fessek újat ahelyett, 
amivel nem vagyok megelégedve. az utób-
bi időben a térhatású ábrázolások vonzanak 
különösen. talán ezért is fordult érdeklődé-
sem Pauer Gyula avantgárd szobrász által 
megalkotott pszeudo technika felé. Legutób-
bi festményeimen ezt alkalmazom, de úgy, 
hogy kibontom a feslő réteget, ami eltakarja 
a valódi alakot, és láttatni engedem az elrej-
tett tárgy részletét.
•  A festésen kívül fafaragással, sőt versírás-
sal  is  foglalkozik.  Melyik  a  kedvence  a  há-
rom közül?
•  jobban szeretek festeni, mint faragni, de 
jobban szeretek faragni, mint verset írni. Ez 
utóbbitól elvették a kedvemet, amikor kigú-
nyolták egyik költeményemet, mert rímek-
ben íródott, és ez ma már nem felel meg a 
modern kor irodalmi irányzatainak. a fafa-
ragást a festés után nagyjából másfél év-
vel kezdtem. Először egy pásztorfejet ké-
szítettem naiv stílusban. akkor még nem 
voltak eszközeim, csak egy kezdetleges vé-
sőm. Most már inkább díszdobozokat, fali 
díszeket faragok, ami talán piacképes lesz. 
a fa megmunkálása akkor áll közel hozzám, 
amikor már az alkotás vége felé járok, a fes-
tésnek azonban minden egyes momentu-
mát élvezem elejétől kezdve. a fánál nem 

Egy bizonyos életkor fölött az ember hajlamos azt hinni, hogy 
lecsúszott élete nagy felfedezéséről, fő alkotásáról, hogy a 
világot kizárólag huszonévesen lehet megváltani. 

Takács 
László, Taki
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Csak, hogy értsük, miről beszél taki a 
pszeudo kapcsán:
 a pszeudo két szoborról ad képet 
egyszerre: a szobor elé egy másik szobor 
felületét hazudja, egy tárgyon egyszerre 
jelenítve meg az anyagit és az anyagta-
lant, a létezőt és a látszatot. Mindez festé-
szetben úgy jelenik meg, hogy a képen 
egy papírlapot látunk, ami mögött csak 
sejthetjük egy másik tárgy jelenlétét.
 Pauer szándéka, hogy a pszeudóval 
kijelölje azt a pillanatot, mozzanatot, 
amikor valami (a szobor) nem olyan, 
mint amilyennek látszik. Valamilyennek 
látok valamit, de egy másik érzékszer-
vem, a tapintásom számára nem olyan. 
a megértés pillanatát megelőző élmény-
ről van szó, majd egy olyan hatásról, ami-
kor a néző számára kiderül, hogy csalás 
van a dologban, amiről azt hitte, hogy 
X, az valójában y. a pszeudoplasztika a 
szobrászat nagy alaplehetőségeire épít: 
amikor látok plasztikát, de nincs: ami-
kor nem is látok, és nincs is, és amikor az 
egész manipulálva van. Előtérbe kerül az 
a gondolat, hogy a művészet manipulál-
ható. Valójában minden művész él a ma-
nipuláció eszközeivel, amikor bizonyos 
látszatok megteremtésére törekszik.

pszeudo = ál, valódiNak látszó
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lehet tévedni, mert ha egyszer elrontom, ak-
kor vége. De a festésnél még lehet korrigálni, 
bár ez szerénytelenség nélkül mondhatom, 
nemigen fordul elő. azt mondják, hogy az 
ember egy dologban legyen nagyon jó, én 
azonban több mindennel foglalkozom.
•  Ennyi alkotás mellett hogyan jut ideje egy-
általán a pénzkeresésre?
•  reggel hattól a munkahelyemen dolgo-
zom, délután pedig, amint hazaérek, rögtön 
jövök a műterembe. Volt, hogy annyira be-
lefeledkeztem a festésbe, hogy éjszaka egy-
általán le sem feküdtem, úgy mentem be a 
munkahelyemre. a művészetből sajnos nem 
lehet megélni, ahhoz olyan körbe kell beke-
rülni, amire nekem a munkám mellett nincs 
időm. Magyarországon huszonkétezer be-
jegyzett festő van, és kb. még ugyanennyi-
en vannak, akik nincsenek bejegyezve. Ez a 
huszonkétezer is több, mint az egész Egye-
sült államokban összesen. ilyen téren tehát 

nagyon jól áll az ország. olyan szempont-
ból viszont nem, hogy nem igazán támo-
gatják a kultúrát. például nekem a műter-
mem után ugyanúgy adóznom kell, mintha 
például egy autófényező műhely lenne. az-
zal próbálok spórolni, hogy a keretezést én 
magam végzem. nekem csak annyi pénz 
kell, amennyiből tovább tudok festeni, hogy 
meg tudjam venni a vásznat és a festéket, a 
többi nem érdekel. olyan ez nekem, mint a 
kemény drogosnak a kábítószer: ha elveszik 
tőle, egyszerűen belehal. Ha kivennék a ke-
zemből az ecsetet, biztos, hogy bediliznék. 
Ez egyben gyógymód is nekem, de nem or-
vosi rendelvényre…
•  Hol láthatók ezek az alkotásai?
•  rengeteg munkámat elajándékoztam, 
pályázatok alkalmával is sokat a helyszínen 
hagytam. Ha nyertem, azért, ha nem, ak-
kor meg azért. rengeteg munkám találha-
tó Dévaványán, a szülővárosomban, de van 
képem vagy domborművem a kecskeméti 
Cifra palotában, a lellei művelődési házban, 
a monori kossuth Lajos általános iskolában, 
valamint a jászai Mari általános iskolában. 
péteribe ajándékoztam valakinek egy olyan 
festményt, mely a kis Magyarországot ábrá-
zolja, amint körbeveszik a kukacok és rág-
ják. azt jelképezi, hogy körbe vagyunk véve 
rosszindulatú emberekkel. Egy egész nem-
zetet bele lehet vinni a rosszba, csak egy jó 
diktátor kell hozzá.
 – Nagy –
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számomra természetes az, hogy ha va-
lahova egy magyar zenészt meghívnak, 
tőle elsősorban hazája zeneszerzőinek 
tolmácsolását várják. a közönség részé-
ről is mindig pozitív visszajelzést kaptam 
ezzel kapcsolatban. 
•  Mi az elkövetkezendő utazásainak a cél-
pontja?
•  Hamarosan egy nemzetközi Liszt-ver-
senyre megyek zsűrizni. ott több mint két 
hétig sűrű elfoglaltságom lesz, ami azt je-
lenti, hogy napi hat-hét órában kell zon-
goristákat hallgatnom. Utána pedig pá-
rizsba utazom, ahonnan májusban haza 
kell jönnöm a vigadóbeli koncertre, majd 
rögtön vissza is repülök Franciaországba. 
Ezen kívül a nyári tiszadobi zongorafesz-
tiválon is részt veszek, amennyiben meg-
tartják, valamint természetesen a monori 
közönséggel ismét találkozom a hagyo-
mányos karácsonyi templomi koncerten.
•  További  sok  sikert  kívánunk  a művészi 
pályafutásához!

– REN –

•  Gondolom, bérelnek egyet, mert most 
lemaradtunk a zongoravásárlásról. na-
gyon nehéz megfelelő hangszert találni, 
hiszen egy jó zongora több tíz millió fo-
rintba kerül, ennyi pénze pedig valószí-
nűleg soha nem lesz a városnak kultúrára. 
Mostanában lett volna rá több lehetőség 
is, hogy olcsón jó hangszerhez jussunk, 
de sajnos lemaradtunk róla, mert közben 
mindkettő elkelt.
•  Tapasztalata  szerint  mi  vonzza  a  kon-
certterembe a monori közönséget?
•  Ez egy érdekes dolog, mert például a For-
rás kórus koncertje teltházat vonzott, míg 
voltak olyan hangversenyek, melyek nem. 
a műsor összeállításával sokat lehet segíte-
ni ezen. Egész egyszerűen olyan darabokat 
kell játszani, amelyek népszerűek, dalla-
mosak. aztán később lehet, hogy kineve-
lődik egy közönség, aki az elvontabb da-
rabokra is kapható lesz. Én általában késői 
romantikusokat szoktam játszani. nagyon 
szeretem Lisztet, Debussyt, Rahmanyinovot, 
Chopint, Brahmsot és Bartókot. 
•  Napi hány óra gyakorlásra van szüksége 
ahhoz, hogy elégedett legyen a saját játé-
kával?
•  Ez nem olyan egyszerű. olyan, mint egy 
sportoló, aki évekig állandóan edzésben 
tartja magát, majd 10 másodpercen belül 
lefutja a száz métert. Mindez nagyon egy-
szerűnek tűnik, de tudjuk, hogy a verseny 
előtt évekig keményen edzett. a zongo-
rázás is valahol izommunka, nem beszél-
ve az agymunkáról. nem ártana napi 5-6 
órát gyakorolni, de ezt most sajnos nem 
engedhetem meg magamnak.
•  Sok  időt tölt Monoron, a családja  is  ide 
köti.  Nem  fél-e  attól,  hogy  a  távolság  a 
nyolcvanas  években  elindult  nemzetközi 
karrierjét negatívan befolyásolja?
•  Manapság olyan időket élünk, amikor 
tulajdonképpen mindegy, hogy az ember 
hol lakik, sőt, akkor van szerencséje, ha la-
kása minél közelebb van a reptérhez. Én 
soha életemben nem laktam még ennyire 
közel repülőtérhez, mint most. a koncert-
jeimet pedig nem én szervezem, ebben 
menedzserek segítenek.

•  Öt  kontinens  számos  híres  koncertter-
mében  játszott  már.  Miben  más  itthon, 
gyermekkorának  helyszínén  hangver-
senyt adni?
•  Egyáltalán nem más érzés, ugyanúgy föl 
kell rá készülni, hasonlóan ideges az em-
ber. sőt, talán még jobban, mert itt mégis-
csak otthon vagyok, illik a tudásom legja-
vát megmutatni.
•  Ön  a  legrangosabb  nemzetközi  és  ma-
gyar  művésztársakkal  dolgozott  együtt, 
valamint  számos  rangos  zenei  elismerés 
birtokosának tudhatja magát. Melyik mű-
vésztárs és díj lendítette előre legjobban a 
pályáját?
•  szakmailag leghasznosabb kocsis zol-
tánnal való két zongorázásom volt a ki-
lencvenes évek elején, tőle nagyon sokat 
tanultam. a kapcsolatot azóta is tartjuk, 
néha meg is hív a nemzeti Filharmoniku-
sokhoz. a díjak közül pedig 1985-ben Fort 
Worthben a Van Cliburn versenyen való 
helyezésem volt az a pont, amikor elsza-
kadtam Magyarországtól.
•  A kilencvenes évek elején hat éven át az 
„Européen  Conservatoire  de  Musique  de 
Paris”-ban tanított zongorát. Mi  jelentett 
nagyobb  kihívást,  a  zene  tanulása  vagy 
tanítása?
•  a tanulás nagyobb kihívás, mint a taní-
tás, mert ha az embernek van egy tehet-
séges növendéke, akkor annak mindent át 
tud adni. Ha az ember valamit megtanult, 
akkor azt már egyszerűbb továbbadni. 
annak ellenére, hogy a tanítás kifejezet-
ten nem hiányzik, mégis szívesen foglal-
koznék ezzel. töröm is a fejem, hogy eset-
leg valahol legyen egy állandó állásom.
•  Mocsári  Károlyt  a  nemzetközi  szaksaj-
tó Liszt és Bartók elsőrangú előadójaként 
tartja  számon.  Törekedett-e  tudatosan 
arra, hogy külföldi szereplései során a ma-
gyar zeneszerzőket népszerűsítse?
•  Valószínű, hogy csupán az egyik el-
sőrangú előadóként tartanak számon, 
mert szerintem vannak nálam jobbak is. 
Egyébként amellett, hogy törekedtem rá, 
ezt el is várták tőlem. a lemezeim is er-
ről tanúskodnak, jószerivel csak Lisztet 
és Bartókot vettem föl. Ez nem véletlen. 

Mocsári Károly zongoraművész

Folytatás az 1. oldalról
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Feladata:
• Beérkező project információk feldolgozása
• Árajánlatok készítése, nyomon követése
• Megrendelőkkel, ajánlatkérőkkel történő műszaki, kereskedelmi egyeztetés

elvárások:
• Épületgépész vagy műszaki felsőfokú végzettség,
• Mobilitás, B kategóriás jogosítvány
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret
• Monori vagy Monor vonzáskörzetében lévő lakhely

előny:
• Kereskedelmi gyakorlat,
• Angol vagy német nyelvismeret

Fényképes önéletrajzokat a következő címre várunk:
2200 Monor, Mátyás K. u. 11. • hr@bandk.hu

A b&k kft. projekt manager munkatársat keres
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MŰANYAG ABLAKOK
Hideg? Ki van zárva!

Ha hosszú távra gondolkodik,
válassza a csúcsminőséget, 
mi garantáljuk a 
• legjobb árat
• teljes körű kivitelezést
• minőségi szolgáltatást

számoljon! Csak pár óra, és egy életre  
meleg van, könnyű tisztítani, nem párásodik…

és még unokáink is nyitni fogják!

rendőnyök: műanyag/alumínium
rozsdamentes tokkal, zajmentes 
gumírozott lefutókkal, igény sze-
rint rovarhálóval kombinálva!

reluxák • szalagfüggönyök
Napellenző • roletta • pliszé
szúnyoghálók: fix, mobil, ajtó, ol-
dalra húzható (tetőtéri ablakra is!)

Fa nyílászárók utólagos gépi szigetelése
Működőképes ablakok huzatmentesítése svéd technológiával 

kis befektetés=kevesebb zaj+por+huzat! 5 év garancia!

ÁCS -TECH KFT.
06-20-9280-758

e-mail: acstech@freemail.hu
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a naiv alkotó tapasztalataiból, megélt élmé-
nyeiből indíttatva önnön világából merít. 
Mindig újra fedezi fel maga számára a vilá-
got. a naiv mű ezért a természeti állapothoz 
közelálló kifejezés. a világ személyes felfe-
dése. alkotói legtöbbször érett emberként, 
kialakult világképpel kezdenek bele az al-
kotótevékenységbe, s egy-egy képbe, szo-
borba sűrítik bele életük mondanivalóját 
– hangsúlyozta a kiállítás megnyitóján dr. 
Bánszky Pál. a művészettörténész tudomá-
nyos egyszerűséggel érteti meg velünk, ami 
oláh Mara festőnőre is vonatkozik. a mű-
vésznő – hosszúra nyúlt szünet után – ismét 
kiállított itthon. a megnyitón a szakértő a 
leginkább omarára jellemzőt hangsúlyoz-
ta: „Borzasztóan személyes, individuális”. 
tiszteletét és megbecsülését fejezte ki a so-
kat szenvedett, ám újjászületett művésznő 
iránt. kötetlen előadásában elsősorban az 
általa húsz év alatt megismert embert mu-
tatta be az érdeklődőknek.
 – Őszinte, becsületes, tisztességes, 
egyenes, kitárulkozó, szókimondó – monda 
a művésznőről dr. Bánszky pál és ez utób-
biakat mi is megtapasztaltuk. – a saját éle-
tét teljes valóságában mutatja meg nekünk 
a legkülönbözőbb momentumokban. ám 
mindvégig hű marad származásához, népé-
hez. Fel akarja emelni a saját fajtáját. Magá-

ra vállalja a cigányság küldetését. Művésze-
tével megbecsülést szerez közösségének.
 – ilyen csábos pillantást még nem láttam. 
tökéletes Carmen-illusztráció! – mondta a 
megnyitón Baranyi Ferenc költő, akit ezúton 
köszöntünk lapunk hasábjain is, hiszen nem-
zeti ünnepünkön a kossuth-díj boldog tulaj-
donosa lett! szívből gratulálunk, és még szá-
mos termékeny évet kívánunk neki! később 
a művészet erejét emelte ki orpheusz pél-
dájával a Mert erősebb a dal című versével. a 
dal „szeleket zaboláz, felhőt képes terelni, / s 
vadakat jámborít a lantos éneke”. Festmény, 
vers vagy zene? „a művészet dolga, hogy se-
gítsen minket embernek maradni.”
 omara élete ennek igazságát támasztja 
alá. Első rajzaival-képeivel tövestül szakítot-
ta ki fejéből a görcsöket, s gyökerestül vál-
toztatta meg reménytelennek tűnő életét. 
az azóta eltelt húsz év alatt mintegy száz ki-
állításon mutatkozott be itthon, Európában 
és a tengeren túl. Fájdalmas élete történetét 
hatvankét kék képben „sikoltotta vászonra”. 
imádott lánya kedvenc színében. sikeres-
nek tartja magát – joggal. kivételesen egye-
di, sajátos alkotásai sorra vevőre találnak.
 Engem, a nem szakértőt, de a szépre fo-
gékony szemlélőt megragadott képeinek 
színvilága (akkor is, ha csupán a kék árnya-
lataival játszik), az arcok, de főleg a szemek 

kifejezőereje. némely szempár valóban be-
szél. s ami a művésznő egyediségét tá-
masztja alá: írásokkal kíséri az ecsetvonáso-
kat, ráír a festett képre.
 szívből kívánjuk Monor szülöttének, 
hogy az ölében tartható farost lemez még 
számos „firkálmány” alapanyagaként szol-
gáljon, s rajta még sokan ismerjenek ma-
gukra vagy hozzátartozóikra! azaz képei ta-
lálják meg a párjukat – ahogy ő mondaná.

Pecznyik Ibolya
Kazinczy-díjas magyartanár

kiállításoMArA „fIrkálMányAI”
A megnyitón az 
azóta Kossuth-
díjas Baranyi 
Ferenc költő 
köszöntötte Oláh 
Mara művésznőt

„Ilyen csábos pil-
lantást még nem 
láttam. Tökéletes 
Carmen-illuszt-
ráció!”A
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a közös nevezőben korábban bemuta-
tott fiatal festőművész, kiss adél újabb 
alkotása volt látható nemrégiben egy fő-
városi kiállításon. 
 a március 9-i népszavazásra válaszol-
va hirdette meg a VaM art program „Vá-
Lasztás VaM - alkossuk meg jövőké-
pünket!” címmel pályázati felhívását. 
a pályázatra több mint nyolcvan kor-
társ alkotó küldte el művét grafika, fotó, 
intermédia, festészet és szobrászat mű-
vészeti ágakban. a VaM art felhívása az-
zal a célzattal született meg, hogy a po-
litikai pankrációra válaszul a művészet 
eszközrendszerével hívják fel a figyelmet 
az alkotásban rejlő pozitív erőre, egyúttal 
a kortárs művészek az alkotás, a művé-
szet nyelvén mondhassák el véleményü-
ket saját jelenükről és jövőképükről. a 
megnyitón fellépett a MaMü Hangok art-
rock zenekar, inspirációjuk alapján pe-
dig öt kortárs művész vállalkozott egy 10 
méteres alkotás létrehozására, melynek 
születését a közönség végigkísérhette.
 a megnyitó jó volt, a kiállított munkák 
vegyesek, de azt hiszem, sok kiváló alko-
tás született az alkalomra – nyilatkozta a 
strázsának kiss adél. – az én képem az 
utca címet viseli, melyet eddig még nem 
láthatott a monori közönség, mert febru-
árban festettem.
 április 18-20-a között önálló kiállítás 
keretében is találkozhat a közönség kiss 
adél munkáival a pszinapszis 2008 elne-
vezésű rendezvénysorozaton, amit 1997 
óta minden évben megrendeznek a ma-
gyar pszichológushallgatók és oktatók. 
idén az önismeret témaköréhez kapcso-
lódnak a programok, ennek megfelelően 
az ez évi főcím: Megállok Magamért! 
 a helyszín az angyalföldi józsef at-
tila Művelődési központ, mely amellett, 
hogy gyönyörűen felújított épület, tágas 
és akadálymentesített, tökéletesen illesz-
kedik ahhoz a képhez, érzéshez, hangu-
lathoz, amit a pszinapszis képvisel.

budapesteN is kiállít kiss adÉl

Civilek

A Monorért bArátI 
kör MunkáJárÓl

Lapunk olvasóinak ezúttal azt az egyesü-
letet mutatjuk be, amelyik – többek kö-
zött – létre hozta a Helytörténeti kiállítást, 
a tájak-korok-Múzeumok kiskönyvtára so-
rozatban megjelentette a Monor látnivaló-
iról szóló, országosan hozzáférhető kiad-
ványt, városi információs táblákat állított, 
és például helyi nosztalgikus és évfordulós 
képeslapsorozatokat is kiadott.
 az utóbbi időszakban még sikerült dr. 
Borzsák istvánnal – a nemrégiben sajnos 
elhunyt, temetőnkben nyugvó világhí-
rű professzorral, városunk díszpolgárával 

– egy beszélgetéssel egybekötött előadást 
megszervezniük.
 Decemberben a kör megszervezte, 
hogy a Vigadóban is látható legyen vala-
mi abból a nemzetközi elismerést elnye-
rő és a tévé- és rádióműsorok országos ér-
deklődését is kiváltó régészeti kutatásból, 
aminek jelentősen részese volt a monori 
Faragó Zsuzsa.
 Egyre sikeresebb a fogadtatása annak a 
képes naptárnak, amit az utóbbi években 
egy téma köré szerkesztve, legutóbb a rég-
múlt munkahelyi emlékeinek szentelve je-
lentettek meg.
 a Monorért Baráti kör kezdeményez-

te az innen „málenkij robot”-ra hurcolt 
túlélők visszaemlékezéseinek folyamatos 
videóra rögzítését. tavaly az elhunyt ál-
dozatok emlékére márványtáblát is állítot-
tak, amit az egyik érintett hozzátartozója, 
Kampf József térítés nélkül készített el. idén 
a város már befogadta ezt az emlékhelyet, 
és itt rendezte (február 25-én) a körrel kö-
zös színvonalas megemlékezését.
 az egyesület pedagógus tagjainak ösz-
tönzésére a kossuth Lajos általános iskola 
és a józsef attila Gimnázium diákjai is be-
kapcsolódtak a 48-as sírok gondozásába, 
koszorúzásába.
 a Monorért Baráti kör legutóbbi – már-
ciusi – ülésén a további teendőket rendsze-
rezve felosztotta a részfeladatokat, úgy vél-

ve, hogy munkájuk, 
megje lenésük a vá-
ros előtt is így sok-
rétűbbé, hangsúlyo-
sabbá válhat. Eddig 
is igényelték, és a to-
vábbiakban is keresik 
a városfejlesztéssel 
kapcsolatos vélemé-
nyezési lehetőségük 
érvényesítését.

BG

Mindenképpen örvendetes, hogy városunkban több civil 
szerveződés is működik azzal a céllal, hogy helytörténeti értékeinket 
őrizze, hagyományainkat ápolja, a jövőt illetően is felhívja a 
figyelmet az ezekkel kapcsolatos lehetőségekre, teendőkre.
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rendezvényMonorI PÜnköSdI feSztIvál

részletes program:

Május 8. 14 óra – Vigadó, Díszterem
Városi vers és prózamondó verseny döntője

Május 9. 10 óra – Városi könyvtár
Városi gyermekrajz-kiállítás megnyitója

Május 9. 18 óra – Vigadó, Díszterem      
Mocsári Károly zongoraművész és Csordás 
Klára operaénekes pünkösdi koncertje
Bachtól Gershwinig:
Válogatás a legszebb áriákból és zongora-
darabokból

Jegyárak: 1500 és 1000 Ft

Május 10. 10-től 21 óráig – Művelődési Ház
Pest Megyei Ki Mit Tud? döntő
pest megye legszínvonalasabb produkció-
inak versenye
a fellépőket az alábbi zsűri értékeli:
Kudlik Júlia – zsűri elnök, 
Gulyás Dénes – operaénekes, 
Hamar Dániel – előadóművész 
(Muzsikás Együttes), 
Mihály Gábor – táncművész 
(állami népi Együttes), 
Oberfrank Pál – színművész, 

Südi Iringó – táncművész, 
Tóth Vera – énekes,az Év Hangja
Eredményhirdetés várhatóan este 20 órakor!
a döntőt a Gemini tv élő-egyenes adás-
ban közvetíti.

Jegyár: 500 Ft

Május 10. 14 óra – Fesztiválcsarnok
Népművészeti kirakodóvásár kezdete
(a Fesztiválcsarnokban kizárólag a Viga-
dó kft. által visszaigazolt, előre bejelent-
kezett árusok árusíthatnak.)
• A Vigadóban és a Művelődési Házban mű-
ködő csoportok műsorai
• Helyi általános és középiskolák bemutat-
kozó műsora
• Monor Környéki Strázsa Borrend borbemu-
tatója, borkínálás
• Egészségmegőrző programok
(vérnyomás, vércukormérés és tanácsadás)
• Testfestés hennával és gyermekarcfestés

Május 10. 20 óra – Fesztiválcsarnok     
Vikidál Gyula rock-musical műsora 

Jegyárak: 1500 Ft és 1000 Ft

Május 11. 14 óra – Fesztiválcsarnok
Térségi Népzenei és Néptánc Találkozó 

14 órakor zenés-táncos vonulás
14 óra 40 perckor zenekarok és néptánc-
csoportok előadása:
• Gombai Rozmaring Hagyományőrző 
Egyesület
• Ecseri Zöldkoszorú Néptáncegyüttes
• Tápiószentmártoni Művészeti Iskola
• Vecsés – Lumpen-Klumpen
• Maglódi Kacamajka Néptáncegyüttes
• Maglódi Furmicska Tánccsoport
• Gyömrő – Weöres Sándor Iskola Tánccso-
portja
• Péteri csoportok
• Monor – Napraforgócska Néptánccsoport
• Monori Strázsák Néptáncegyüttes
• Lármafa, Kóborzengő, Regősök, Pálinkás 
és az Ecseri Citera zenekarok
17 órakor táncház
Egész délután népművészeti kirakodóvásár

Információ, jegyelővétel:
a Vigadó kulturális és Civil központ 
nonprofit kft. első emeleti irodájában
Cím: 2200 Monor, 
Kossuth L. u. 65-67.
telefon: 06-29/413-212
Mobil: 06-30/366-5141, 06-30/742-5614
E-mail: vigado@vigadokft.hu

A Vigadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft. szervezésében.

VILÁGúJDONSÁG!

SlimLine-bérlet kedvezményes ára csak áprilisban
59 000 Ft helyett 10 alkalom 40 000 Ft. 
Alakját ötféle géppel tudjuk kezelni, formálni, szépíteni, 
melyek ma a szépségipar csúcskategóriáját képviselik.

Egészségpénztár elfogadó hely! 
K&H, Dimezió, Patika, AXA, Aranykor, Kardirex, Vitamin

Telefon: 06-20/235-9819
Cím: Vecsés, Dózsa György u. 1. (Lőrinci út sarka)

Karcsú derék, feszes has, 
formás popsi, gyönyörű lábak!

Fogyasztó, alakformáló, 
bőr- és arcfiatalító, 

egészségmegőrző szalon!

Akció!
Most 2500 ft az első kezelés!

ács vállalja
kisebb tetők, teraszok, szaletlik, 

kocsibeállók, kerti fészerek, 
előtetők, féltetők, kerti 

játékok készítését!
Ereszjavítás, síkablakok 

berakása, gipszkarton 
falazatok és egyéb 

belső építészeti 
megoldások.Tel.: 06-30/625-8634
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szép pázsittal és gyepfelülettel hamar ér-
hetünk el látványos eredményt egy új kert 
kialakításakor. Ha jól ápoljuk, akkor gye-
pünk szépen zöldell  és a kertünk is rende-
zett hatást kelt. Egy-két év után azonban 
nincs olyan háziasszony, aki megelégedne 
ezzel a látvánnyal. Mégiscsak valahogy dí-
szesebbé kellene varázsolni a kertet!

unalmas kert helyett

nincs még egy olyan illat-, szín-, és for-
magazdag növénycsoport, mint az évelő 
dísznövényeké. a kert majd minden zugá-
ba, minden hangulat és stílus kifejezésé-
re találunk körükben akár kisebb, akár na-
gyobb  termetű változatot.

Újra itt a tavasz, így folytatjuk az eddig téli pihenőjét töltő kertészeti 
rovatunkat. Ugye milyen jó lenne, ha ismét a tavalyi pompában 
tündökölne a kert, főképp a ház környéke. Pláne, ha még szebb lenne! 

Évelő dísznövényekSzínek, IllAtok, forMák  Fenntartásuk a cserjéknél valamivel 
több időt igényel, az egynyári virágoknál 
viszont sokkal kevesebbet. az évelők lágy-
szárú növények, de abban különböznek az 
egynyári virágoktól (petúniától, nebáncs-
virágtól, virágcsalántól, kakastaréjtól, ver-
bénától stb.), hogy föld alatti részeik ké-
pesek átvészelni a téli fagyos időjárást 
és tavasszal ismét előbújnak hajtásaik a 
föld alól. tehát nincs szükség arra, hogy 
minden évben az ültetéssel bajlódjunk, 
ugyanis a legtöbb évelő növényt elegen-
dő két-háromévente átültetnünk. azon-
ban még ekkor sem kell azon törnünk a fe-
jünket, hogy hol és mennyiért szerezzük 
be az új növényeket, hiszen az átültetésre 
is azért van szükség, mert ennyi idő alatt 
kinövi az évelő növény a rendelkezésére 
álló helyet. az átültetéssel együtt meg is 
fiatalítjuk őket, amit még gazdagabb vi-
rágzással és erőteljes növekedéssel hálál-
nak meg. az átültetés után megmaradt tö-
veket, sarjakat pedig szintén elültethetjük, 
így egyre több és több növény díszítheti 
környezetünket.

forma és méretgazdagság

a végső döntés előtt azonban ismerjük 
meg alaposan az évelő növényeket. ke-
ressük fel a legközelebbi new Garden ker-
tészetet és kérjük az ott dolgozó kertész-
mérnökök segítségét. Ha ugyanis olyan 

VITI-VETŐ
VETŐMAGKERESKEDÉS

Monor, Kistói u. 88. • telefon: 06-29-412-469
Ct.: VItáLIs IstVáN

nagy választékban hazai és import zöldség- 
és virágmagok, virághagymák, növényvédő-

szerek, műtrágyák, kerti szerszámok.
Nyitva: h-P: 8.00-17.00, sz: 8.00-12.00

Viszonteladóknak kedvezmény!
Nevem a garancia: Vitális = életerős

E-mail: vitiveto@monornet.hu
 az aluljáró nem akadály! Nyitva vagyunk!

Monoron, a pozsonyi Lakótelepnél 
épülő 23 lakásos 

kenderes társasházban
40, 53, 58, 62, 67 m2-es lakások még
leköthetők 2008. év végi átadással
a vételár tartalmazza 1 db gépkocsibeálló árát, 
mely a zárt udvarban található.

a társasház lakó- és pihenőövezetben, uszoda, 
CBa, orvosi rendelő közelében helyezkedik el.
a lakásokra hitel és „szocpol” kedvezmény igénybe vehető.

Ügyfélszolgálati iroda: 2200 Monor, Piac tér 43.
információ: www.monorhaz.uw.hu
telefon: 06-30/548-5462
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évelőt ültetünk, ami kedveli kertünk fek-
vését és egyéb környezeti tényezőit, akkor 
nem kell a növények életben tartásáért fö-
lösleges erőfeszítéseket tennünk. az éve-
lő növények nagy előnye, hogy nem csak 
virágaikkal díszítenek, de sokuk mutatós 
levélzettel is büszkélkedhet. a lombozat 
általában hosszabb ideig szép, mint a virá-
gok, így a választásnál ezt a szempontot is 
vegyük figyelembe. a formagazdagság el-
sősorban a kisebb kertekben fontos, ahol 
kevés lehetőségünk van arra, hogy szaba-
don játsszunk növényekkel és a kertépíté-
szeti elemekkel. Vegyük figyelembe, hogy 
az évelők mérete rendkívül eltérő lehet, 

kezdve a földön kúszó, csupán öt centimé-
ter magasra növő varjúhájtól az akár két 
méter magasba is felnyúló szarkalábig. a 
színeket is többféleképpen variálhatjuk. 

Harmónia vagy hangsúly

készíthetünk egyszínű beültetést, ahol az 
évelők leveleinek és virágainak színe töb-
bé-kevésbé megegyezik, s csupán mére-
teikben és alakjukban térnek el egymástól. 
ilyen összeültetést képezhetünk például a 
zöld levelű és sárga szirmú szépecskéből 
(Core opsis), pimpóból (potentilla), bog-
lárkából (ranunculus) és az arany sárga le-
velű szurokfűből (ori ga  num). a kert így 
harmonikus hatást fog kelteni, főképp ak-
kor, ha a kertépítészeti elemek színével is 
igazodunk a növényekhez. Ha izgalma-
sabbra vágyunk, szakítsuk meg élénkebb 
árnyalatokkal az összeültetést, vagy hasz-
náljunk komplementer színeket, vagyis 
sárgához kéket, zöldhöz (akár a növény le-
vélszínét alapul véve) pirosat, illetve na-
rancssárgához türkiz-, vagy világoskéket. 
a hatás biztosan nem marad el! 
 az évelő dísznövények változatos idő-
ben virágoznak, erre legyünk tekintettel a 
növények kiválasztásánál. Ha nem bírunk 
nyárig várni, míg a legtöbb évelő kibont-
ja szirmait, válasszunk kora tavasszal nyíló 
fajokat.

Papp János

Közkedvelt évelő dísznövény, sike-
rét gazdag virágzásának köszönheti. 
Rózsaszín, narancssárga, vagy bor-
dó virágai ugyan csak egy napig nyíl-
nak, de egy-egy virágzati száron akár 
egy tucatot is nevel belőlük.Erre 
utal tudományos nevük is, amiben a 
hemera a napot (időt), míg a callos 
a szépséget jelenti. A napos, félár-
nyékos fekvést, rendszeres vízellá-
tást és tápdús, jó szerkezetű talajo-
kat kedvelik. Sásszerű levelei miatt 
vízparton is jól mutat, ám ennek el-
lenére nem túl vízigényes. Rendkívül 
fajtagazdag növény, ezért akár gyűj-
teményes kertet is létrehozhatunk 
különféle változataiból.

a sásliliom
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alapásás, árokásás,
tereprendezés és bontás.

tel.: 0630/202-6736

Fü-gi trió kft.

géPI 
FöLdMuNka

rövid
határidő, 
igényes 

kivitelezés
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Monoron van az ország második legré-
gebbi motokrossz pályája. 1971-ben volt 
az első terepverseny, ami további 29 éven 
át sok-sok izgalmas pillanatot szerzett a 
technikai sportokat szerető közönség-
nek. a bogárzó melletti homokdűnéket 
számtalan híres sportoló repülte át ak-
robatikus ügyességgel, köztük magyar, 

európa- és világbajnokok is. 21 éven át 
ezen a pályán rendezték az évadnyitó-
kat (az év legfontosabb eseménye). az 
utóbbi nyolc évben viszont  hosszú álom-
ba szenderült a híres ring. Minden egyet-
len bejegyzésen múlott, mivel 1993-ban 
a földosztáskor a kossuth téesz akkori ve-
zetői elfelejtették a föld tulajdoni lapjá-

MotorsportÚJrA Monor-CroSS ra bejegyeztetni a sportlétesítményt. az 
illetékes hatóságok egy feljelentés nyo-
mán így megtagadták az engedélyek ki-
adását, és a legelő állapot visszaállításá-
ra kötelezték a tulajdonost. pedig ő csak 
arra szerette volna használni a pályát, 
amire elődei építették, vagyis motorver-
senyekre és a terepmotorozást szerető fi-
atalok tudásának fejlesztésére, edzések-
re, versenyek rendezésére.
 nyolc éven át tartó küzdelem után 
rendeződtek a viszonyok, így a bogárzó 
melletti gulyarét már bejegyzett verseny-
pályaként újra otthont adhat a porfelhő-
lovagoknak. április 5-én, szombaton 13 
órakor ismét lecsapódik a rozsdás start-
gép. Hazai és kelet-európai Mx riderek 
évkezdő versenyét rendezi meg a V-road 
kft. Van kiért drukkolni. az elsőosztályú 
versenyzők között indul ifj. Szilágyi And-
rás, míg első bajnoki versenyén debütál 
Vladár Péter.  A  két  ifjú  édesapjának már 
szurkolt a monori közönség. további kü-
lönlegesség, hogy Monoron indul útnak 
a magyar motorsport-történelem első 
női motokrossz-bajnoksága is. Fo
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Február harmadikán került megrendezés-
re a Happy Dog Euro Flite 2008 elnevezésű 
nemzetközi kutyás-frisbee verseny, mely-
nek az abonyi Városi sportcsarnok adott 
otthont.  a Monor sE kutyás szakosztálya 
nagy izgalommal készült erre a nem min-
dennapi eseményre. a szakosztályt három 
versenyző: Szurdoki Julcsi & Cyber (kelpie), 
Jelinek Zita & Brill (Border Collie), Loki (staff. 
Bull terrier), Seftsik Péter & Csoki (kelpie) 
képviselték, valamint Horváth Kata (tré-
ner) a verseny egyik bírójaként öregbítet-
te a Monor sE hírnevét. 
 a versenyen 5 ország képviseltette ma-
gát összesen 53 versenyzővel. Magyaror-
szágon még nincs igazi hagyománya ennek 
a sportnak, így leginkább az internet segít-

ségével próbáltunk tájékozódni magáról a 
sportról, valamint „ellenfeleink” tudásáról. 
a versenyre már hetekkel, hónapokkal ha-
marabb elkezdtünk készülni, pontos edzés-
tervet felállítva, és szorgalmasan gyakorol-
tunk dobni, valamint a kutyáinkat képeztük 
ki a frizbik pontos és gyors elkapására. 
 a versenyre három ágban lehetett ne-
vezni: long-distance (távolsági futam), 
freestyle (zenés produkció), valamint time 
trial (gyorsasági futam). nagy meglepe-
tésünkre külföldi versenyzőtársaink nem 
igazán tudtak alkalmazkodni a csúszós 
szőnyeghez, sem a mesterséges megvilá-
gításhoz, így rengeteget hibáztak, míg a 
magyar versenyzők a legjobb formájukat 
hozva végül sikeresen helyt álltak. 

kutyás frizbi

ArAnyéreM  
éS kÜlöndíJ AbonybÓl

 seftsik péter és Csoki fantasztikus hajrá-
val az első helyen végzett a long distance 
futamban, jelinek zita Brillel pedig a he-
tedik, és egyúttal a legjobb magyar ver-
senyző lett freestyle-ban. péter és Csoki a 
legjobb eredményt elért magyar verseny-
zőként elnyerték a rendezvény különdíját 
is, melyet a Magyar Ebtenyésztők orszá-
gos Egyesülete ajánlott fel. 
 további információk, eredmények, ké-
pek és videók:  www.monorikutya.fw.hu,  
www.flydogs.hu

Jelinek Zita
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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!

Nemzetközi ételkülönlegességek
Ötven és húsz fős éttermi részek

Télen 20, nyáron 30 férőhely 
 a két-, három- és ötágyas szobákban

Családias hangulatú környezetben 
 várjuk kedves vendégeinket!

4-es főút, 39. km (a Mol-kútnál)
telefon: 06-29-411-532 • Mobil: 06-30-535-5375

KATALIN CSÁRDA 
ÉS PANZIó
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FociJÓl kezdtÜnk örkényben
nB iii-as csapatunk végig nagy tempóban 
játszott, és teljesen megérdemelt győzel-
met aratott Örkényben. a győzelem na-
gyobb arányú is lehetett volna.
 16. forduló: Örkény–Monor sE 2-4 (1-3), 

Örkény, 100 néző. Vezette: Mózes. Monor 
sE: Szűcs–Kinder (Faragó, 87.), Predrag, 
Magyar, Boros–Mourauszki (Kajli 83.), 
Maka, Csőke, Deffo–Csikós (Bán 72.), Bok-
ros. Edző: Varga Károly. Gólszerzők: Deffo, 

Csikós, Bokros S., 
Csőke.
 Óriási me-
zőnyfölényben ját-
szottunk, amit a 
11-3-as szöglet-
arány is bizonyít, 
mégsem sikerült 
legyőznünk a gyu-
lai csapatot, pedig 
ha a százszázalé-
kos helyzeteinket 
értékesítjük, akkor 
6-1-es győzelmet 

arathattunk volna. a Monor sE ezzel a 6. 
helyen áll a tabellán, éppen a gyulai csa-
pat mögött.
 17. forduló: Monor sE–Gyula termál FC 
1-1 (0-0), szögletarány 11-3 (3-3), Monor, 
200 néző. Vezette: Pikó Attila (Barta Ti-
bor, Gyertyás Zsolt). Monor sE: Kovácsi-
Kinder (Csáki 72.), Pocuca, Csikós (Bán Zs.), 
Bán-Bokros S., Morauszki, Magyar, Deffo-
Csőke, Maka. Edző: Varga Károly. Gólszer-
ző: Csőke a 88. percben.
 nB iii-as csapatunk áprilisi bajnoki 
programja: 20. forduló: április 6. 16 óra, 
Hódmezővásárhely–Monor sE, 21 for-
duló: április 12. 16.30, Monor sE–algyő, 
22. forduló: április 20. 17 óra, FC Dabas–
Monor sE, 23. forduló: április 26. 17 óra, 
Monor sE–Baja LsE.
 a felnőtt mérkőzésre a belépő 
Monoron felnőtteknek 400 forint, nyug-
díjasoknak 300 forint, 18 éves kor alatt és 
diákoknak ingyenes. 

FocilegyőztÜk A felCSÚtot!
U19-es gárdánk Felcsút ellen állt pályára. a 
mérkőzés elején a hazaiak szereztek veze-
tést, amit Hajdú krisztián egyenlített. sol-
tész fejes góljával már a Monor sE-nél volt 
az előny. Ezután sem állt meg csapatunk, 
és a bajnokságban is sokszor eredményes 

Paput Norbert találatával végleg eldőlt a ta-
lálkozó. paput teljesítménye külön kieme-
lendő, hiszen csereként szerzett gólt, és 
egy gólpasszt is adott. a hazaiak még szé-
pítettek, de így is teljesen megérdemelt 
győzelmet aratott ifjúsági együttesünk. 

 Felcsút U19-Monor U19 2-3. tavaszi rajt 
lapzártánkkor március 22-én indul. 
 Csapatunk áprilisi programja: 16. forduló: 
április 5. 11 (U19) és 13 óra (U16) Monor sE–
sBFC; 17. forduló: április 12. 11 és 13 óra Ózd-
Monor sE, 18. forduló: április 19. 11 és 13 óra 
(rangadó) Monor sE–Eger; 19. forduló: április 
26. 11 és 13 óra Dunakeszi–Monor sE. az if-
júsági mérkőzésekre a belépő ingyenes! 

Rendre zavarba hoztuk a Gyulát a széleken
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a 98-as korosztály edzőmérkőzései-
nek eredményei: Dabas–Monor sE 2-9 
(1-2,0-2,0-2,1-3). keret: Bekker Zoltán – 
Cselovszki Ádám – Erdélyi Botond, Vas 
Vencel, Tóth Ádám – Kiss Dávid, Gyu-
lai Krisztián, Varga István, Sztahó Ádám, 
Hegedűs Botond, Zákó Péter.
 Monor–Cegléd 15-0,Monor-
nagykáta 1-1, Monor–Monor 1997 2-1. 
keret: Bekker Zoltán, Cselovszki Ádám, 
Erdélyi Botond, Vas Vencel, Tóth Ádám, 
Kiss Dávid, Szabó Erik, Varga István, 
Gyulai Krisztián, Hegedűs Botond. Edző: 
Bajári Tamás.

sorozatos edzőmÉrkőzÉsek

az nBiii Mátra csoport U19 őszi gól-
lövőlista állása: 1. Vereczki Balázs, BsE 
(22), 2. Szabó Gergely, tura (17), 3. 
Oláh Zoltán, sBFC (16), 4. Simon Zsolt, 
Monor sE (15), 5. Soltész Balázs, Gyön-
gyös (14)... 11. Kiss István és Paput Nor-
bert, Monor sE (8-8)... 35. Bán Zsolt, 
Monor sE (3)... 56. Micsu Károly, Szu-
rok László, Hajdú Krisztián, Monor 
sE (2-2)... 96. Cselőtei Erik, Kiss Csaba, 
Monor sE (1-1).
 U16: 1. Fodor Dávid, Ózd (23), 2. 
Szucsik Ádám, Eger (22), 3. Magyar 
Gergő, Monor sE (18)... 7. Hajdú Krisz-
tián, Monor sE (14), 9. Jávorszki Lász-
ló, Monor sE (11)... 28. Galambos 
Erik, Monor sE (5)... 37. Herbály Gá-
bor, Koncz Bence, Monor sE (4-4)... 54. 
Bók Balázs, Szente Attila, Farkas Ádám, 
Monor sE (3-3)... 74. Baranyi Péter, 
Barcsai Richárd, Monor sE (2-2), 102. 
Varga Csaba, Bánszki Viktor, Monor 
sE (1-1).

őszi szezoN utáNi góllövőlista kosárlabdaÚJrA tAroltAk A lányok
pest megyei női kosárlabda-bajnokság 
10. fordulójának eredménye: Monor sE–
nagykörös 91-49 (22-12, 25-7, 22-16, 22-
13). Csapatunk: Rácz Hanna (14), Németh 
Ágnes (23), Baki Beáta (10), Mészáros And-
rea (26), Magócsiné N. Katalin (2). Cse-
re: Balku Zsoltné Marianna (10), Szvitek 
Lászlóné (6). 
 a 16. percig viszonylag szoros volt a 
sereghajtó és a listavezető csatája, ekkor 
33-19-re vezetett a Monor, innen futó-
szalagon érkeztek a hazai pontok, és hat 
perc múlva már 51-19 állt az eredmény-
jelzőn. a találkozón végre újra régi arcát 
mutatta együttesünk, és szebbnél szebb 
kosarakat szerezve aratott magabiztos 
győzelmet. a fiatal nagykőrösi gárdából 
csak László Rita nyújtott kiváló teljesít-
ményt, de ez is csak a tisztes eredmény 
eléréséhez volt elég. Vele még biztosan 
találkozunk magasabb osztályban is. a 

Monor sE ezzel nyolc győzelemmel és 
két vereséggel a háta mögött újra veze-
ti a bajnokságot. női csapatunk éppen 
lapunk megjelenésekor (máricus 31-én) 
játssza kulcsmérkőzését a szterényiben 
18 óra 30 perckor a 2. helyen álló párkány 
street ellen. 

kosárlabdakÜzdeleM A bennMArAdáSért
a férfiak nB ii-es bajnokságán a 20. fordu-
lóban Monor sE–Bp. Honvéd 96-89 (28-18; 
20-21; 23-22; 25-28). Monor sE: Kovács Pé-
ter (39/18), Csuba Attila (20/3), Stalter End-
re (18/15), Burján Imre (10/6), Gajdos zoltán 
(7/3), Klenczner Gergely (2), Sinka Péter, Sza-
bó Bálint. 
 Már az első negyedben alaposan el-
húzott csapatunk és szerencsére ezt az 
előnyt Kovács Péter kiváló játékának és 
csapatunk félelmetes triplaparádéjának 
köszönhetően a meccs végéig megőrizte.
 21. forduló: Vstr Hungária–Monor sE 
121-98 (28-27; 35-23; 33-25; 25-23). Monor 
sE: Kovács Péter (28/15), Csuba Attila (25/3), 
Burján Imre (22/6), Kovács László (9/3), 
Stalter Endre (6), Klenczner Gergely (4), Gaj-
dos Zoltán (2), Szabó Bálint (2). 
 remekül kezdtük a 3. helyezett ottho-
nában a mérkőzést és kis híján nagyobb 
bravúrt is elérhettünk volna, ha hazaiak 

nem dobják kiváló teljesítménnyel a há-
rompontosokat, amiből összesen 57 pon-
tot szereztek.
 22. forduló: MaFC Budaörsi DsE–
Monor sE 96-93. az alsóházi rangadón 
végig kiélezett mérkőzést játszott gár-
dánk és összesen egy tripla döntött a ha-
zai csapat javára.
 Csapat áprilisi programja: április 6. 
17 óra MaFC Martos–Monor sE (Buda-
pest, Mennyecske u. 2.); április 11., péntek 
18 óra 45 perc Monor sE–százhalombatta 
(Monor, szterényi csarnok, alsóházi rang-
adó!); április 19., szombat 17 óra Malév-
Monor sE (Budapest, nagyszalonta u. 
25.); április 25. 18 óra 45 perc Monor sE–
Budafok (Monor, szterényi csarnok). 
 a monori mérkőzésekre a belépő in-
gyenes! Minden szurkolót szeretettel 
vár a biztos bennmaradásért küzdő csa-
patunk. 

Tekintélyes különbséggel verte csapatunk a 
Nagykőrös gárdáját
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A sportrovatot összeállította:
Szalai Zsolt és Ecsedi Dávid

kínálatunkból:
Méregtelenítéshez
  • Zöldbúzafű
  • Búzafű koktél
  • Neera szirup
  • Biozöldség- és gyümölcslevek
  • Pi-víz – az élet elixírje
reform élelmiszerek
 széles választéka 
dohányzásról leszoktató program

Ingyenes szaktanácsadás!

Natura bolt
ahol az egészség polcairól válogathat!

Fókuszban az egészség! 

Monor, Piac tér
tel.: 06-20-424-3071
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85 kW (116 Le), aBs, Esp, digitklíma, 
centrálzár, légzsákok, szervokormány, 
alufelni, 10%-tól elvihető, 120 hó, 
55300 Ft, tHM: 8,5%-tól

audi a4 1.9 Pd tdi 

4 990 000 Ft

Motor:
Diesel, 1896 cm³
évjárat:
2006. április
Műszaki:
2010. április
Futott km:
69 500 

81 kW (111 Le), hűtős felépítmény, ri-
asztó, rádiós magnó, szervokormány, ál-
lítható kormány, 20%-tól elvihető, max. 
108 hó, 34 150 Ft, tHM: 8,5%-tól

Nissan Cabstar e 110 

2 650 000 Ft + Áfa

Motor:
Diesel, 2953 cm³
évjárat:
2002. augusztus
Műszaki:
2008. augusztus
Futott km:
389 000

66 kW (90 Le), centrálzár, elektromos 
ablak, tükör, manuális klíma, szervo-
kormány, CD-autórádió, friss műszaki 
vizsgával: 550 000 Ft

Citroen ZX 1.9 td klímás 

499 000 Ft

Motor:
Diesel, 1904 cm³
évjárat:
1995. december
Műszaki:
2007. december
Futott km:
222 000

55 kW (75 Le), aBs, centrálzár, elekt-
romos ablak, garanciális, immo biliser, 
ködlámpa, manuális klíma, szervokor-
mány, légzsákok, CD, 10%-tól elvihető, 
120 hó, 25 500 Ft, tHM: 8,5%-tól

Ford Fiesta 1.25 Fresh Plus 

2 299 000 Ft

Motor:
Benzin, 1242 cm³
évjárat:
2007. március
Műszaki:
2011. március
Futott km:
34 300

66 kW (90 Le), aBs, CD, centrálzár, elekt-
romos ablak, klíma, szervokormány, lég-
zsákok, 10%-tól elvihető, max. 81 hó, 24 
300 Ft, tHM: 8,5%-tól

Ford Focus 1.8 di ambiente kombi 

1 550 000 Ft

Motor:
Diesel, 1753 cm³
évjárat:
2000.
Műszaki:
2008. november
Futott km:
126 500 km

59 kW (81 Le), centrálzár, elektromos 
ablak, immobiliser, manuális klíma, ri-
asztó, szervokormány, vezetőoldali lég-
zsák, 12 fős, 20%-tól elvihető, max. 108 
hó, 20 990 Ft, tHM: 11%

hyundai h-1 mikrobusz 

Motor:
Diesel, 2476 cm³
évjárat:
2002. április
Műszaki:
2008. június
Futott km:
220 000

96 kW (132 Le), aBs, asr, Esp, 
digitklíma, garanciális, légzsákok, 17-
es alufelni, szervokormány, sony CD-
rádió 6-os CD tárral, 10%-tól elvihető, 
120 hó, 65 900 Ft, tHM: 8,5%-tól 

Ford Mondeo 2.0 tdCi ghia 

5 899 000 Ft

Motor:
Diesel, 1998 cm³
évjárat:
2008. január
Műszaki:
2012. január
Futott km:
új autó

98 kW (134 Le),  aBs, digitklíma, garan-
ciális, alufelni, szervokormány, légzsák-
ok, összkerékhajtás, műanyag platóbé-
lés, CarryBoy platótető 20%-tól elvihető, 
120 hó, 53 200 Ft, tHM: 8,5%-tól

Nissan Navara 2.5 tdi Pick-up 4X4 

4 499 000 Ft + Áfa

Motor:
Diesel, 2488 cm³
évjárat:
2006. április
Műszaki:
2010. április
Futott km:
85 300

116 kW (159 Le), aBs, digitklíma,  bőr 
belső, garanciális, alufelni, szervokor-
mány, légzsákok, összkerékhajtás, 
20%-tól elvihető, 120 hó, 63 500 Ft, 
tHM: 8,5%-tól, (2003-as gyártású)

Nissan Patrol 3.0 di turbo gr 

6 599 000 Ft

Motor:
Diesel, 2953 cm³
évjárat:
2006. április
Műszaki:
2010. április
Futott km:
40 900

103 kW (141 Le), aBs, asr, digitklíma, 
automata váltó, bőr belső, centrálzár, 
szervokormány, légzsákok, tolató-
kamera, 10%-tól elvihető, 120 hó, 
27 700 Ft, tHM: 8,5%-tól 

Nissan Primera 2.0 acenta Wagon 

2 499 000 Ft

Motor:
Benzin, 1998 cm³
évjárat:
2003. október
Műszaki:
2009. október
Futott km:
139 500

74 kW (101 Le), centrálzár, elektromos 
ablak, tükör, garanciális, szervokor-
mány, vezetőoldali légzsák, új „0”km-es 
bemutató autó, szigetelt raktérrel, 20%-
tól, 120 hó, 46 990 Ft, tHM :8,5%-tól 

Nissan Primastar 1.9 dCi VaN 

3 999 000 Ft + Áfa 

Motor:
Diesel, 1870 cm³
évjárat:
2006. december
Műszaki:
2010. december
Futott km:
45

62 kW (85 Le), centrálzár, elektromos 
ablak, immobiliser,  manuális klíma, ri-
asztó, légzsákok, vonóhorog, 10%-tól el-
vihető, 120 hó, 12 500 Ft, tHM: 8,5%-tól

suzuki swift sedan 1.3 gLX 

1 099 000 Ft

Motor:
Benzin, 1298 cm³
évjárat:
2003. május
Műszaki:
2009. június
Futott km:
63 000

65 kW (89 Le), aBs, centrálzár, elektro-
mos ablak, immobiliser, manuális klíma, 
szervokormány, légzsák, 10%-tól elvihe-
tő, max. 64 hó, 22 500 Ft, tHM: 10%-tól

toyota Corolla 1.4 Linea terra 

1 150 000 Ft

Motor:
Benzin, 1332 cm³
évjárat:
1998. július
Műszaki:
2008. július
Futott km:
166 500

103 kW (141 Le), aBs, asr, Esp, digit-
klíma, centrálzár, garanciális, szervo-
kormány, légzsákok, alufelni, össz-
kerékhajtás, 10%-tól elvihető, 120 hó, 
65 400 Ft, tHM: 8.5%-tól

hyundai tucson 2.0 Crdi style Vgt 

5 999 000 Ft

Motor:
Diesel, 1991 cm³
évjárat:
2006. november
Műszaki:
2010. november
Futott km:
16 100

55 kW (75 Le), 5 ajtós, keveset futott, 
szervokormány, térelválasztó, 20%-
tól elvihető, max. 84 hó, 9400 Ft, tHM: 
8,5%-tól

Nissan Vanette Cargo 2.3 

699 900 Ft + Áfa 

Motor:
Diesel, 2283 cm³
évjárat:
2001. február
Műszaki:
2009. április
Futott km:
135 200

100 kW (137 Le), aBs, digitklíma, ga-
ranciális, alufelni, szervokormány, lég-
zsákok, összkerékhajtás. 20%-tól elvi-
hető, 120 hó, 58 500 Ft, tHM: 8,5%-tól

Nissan X-trail 

5 360 000 Ft

Motor:
Diesel, 2184 cm³
évjárat:
2006. október
Műszaki:
2010. október
Futott km:
44 000

Cím: Üllő, k-sped krt. 44. 4-es főút, körforgalom mellett (a MOL-kútnál)
telefon: (+36) 30/663-6370, (+36) 29/522-790
Ügyintézés és finanszírozási tanácsadás: Misztl István
Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig: 8-18 óráig, szombaton: 9-13 óráighasznált autók

Használt autó akár két év garanciával, két év műszaki vizsgával!

1 550 000 Ft + Áfa

CasCOMeNtes akCIós hIteLaJáNLatOk a CIB BaNktóL

Vételár kezdőrészlet törlesztőrészlet Futamidő thM

 500 000 ft 50 000 ft 9 900 ft 60 hónap 14%

1 000 000 ft 100 000 ft 19 900 ft 60 hónap 14%

1 500 000 ft 150 000 ft 17 900 ft 120 hónap 11%

2 500 000 ft 250 000 ft 29 500 ft 120 hónap 11%
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új és felújított  fénymásológépek, 

tintapatronok, lézerkazetták,

másolófestékek értékesítése.

Nyomtatás, másolás színesben is.

immár harmadik alkalommal kezdjük az 
évet más küzdelmi szakág rendezvényén.
Ezek a versenyek kitűnő alkalmat jelen-
tenek más szakágak képviselőivel való 
kapcsolattartásra és tapasztalatcseré-
re, egyúttal lehetőséget adnak szakosztá-
lyunk versenyzőinek más küzdelmi szak-
ágban való megmérettetésére.
 a február 16-án szigetszentmiklóson 
megrendezett Vajda papír kupa meg-
hívásos gyerek, cadet, junior és felnőtt 
kick-box versenyen elért eredményeink: 
serdülők: Bakács Cintia 1. hely (50 kg semi-
contact), Hevesi Bence 2. hely (36 kg semi-
contact), Lódi Levente  1. hely (+60kg semi-
contact).  Ifjúságiak: Lódi Vivien 2. hely (72 
kg semi-contact), 1. hely (light-contact), 
Bokros Tamás 1. hely (85 kg light-contact), 
Csipesz Sándor 2. hely (46 kg light-contact), 
Rigó Pál 2. hely (66 kg light-contact), Varga 
B. Roland 1. hely (61 kg light-contact).
 rolandnak ez volt az első versenye és 
amint az eredményből is látszik a lámpa-
láz és a kemény küzdelmek láttán is össze-
szedetten, koncentrálva (a csapattársak és 

szülők bíztatásának is köszönhetően) re-
mek teljesítménnyel nyert kategóriájában. 
 a Hungarian open 2008 Összharc-
művészeti Bajnokságot a soroksári Decath-
lon sportáruházuban rendezték meg már-
cius 16-án. szerény létszámmal indultunk 
ezen a rendhagyó, első alkalommal meg-
rendezett versenyen. különlegességét – 
azon kívül, hogy több harcművészeti ág is 
képviseltette magát – az adta, hogy itt a 
hangsúly valóban a harcművészeten volt. 
a verseny szervezői arra törekedtek, hogy 
elsősorban a tradicionális pusztakezes és 
fegyveres formagyakorlatokat (egyéniben 
és párosban), valamint a hagyományos 
küzdelmet mutassák be. Volt erőtörés, ahol 
egy kivételével a nevezett versenyzőink 
mindegyike dobogós helyen végzett. ser-
dülők: Korsós Ádám–Korsós Krisztián 3. he-
lyezés  (páros tradicionális küzdelem), Lódi 
Levente 3.  hely  (erőtörés).  Ifjúságiak:  Luk-
ács Marianna 1. hely (erőtörés), Leichter Lilla 
3. hely (erőtörés), Bokros Tamás 1. hely (erő-
törés), Rigó Pál 3. hely (erőtörés). Felnőttek: 
Hangyás György 1. hely (erőtörés). 

HarcművészettAekwon-do éreMeSő

sertéshús 
Vad
• őz
• szarvas
• vaddisznó
• fácán
• nyúl

Élőhal szaküzlet
2008-ban is várja 
vásárlóit a Petőfi S. u. 26. 
szám alatti udvarban!

halak
• ponty
• harcsa
• busa
• pisztráng
• keszeg
• kárász

      telefon:
      06-70-613-2735
    Nyitva:
    H-P: 8–17-ig
    Szo: 6–12-ig

női kosárlabda bajnokság 11.forduló:
albertirsa sE–Monor sE 45-72 (10-15, 17-
21, 10-14, 8-22), albertirsa, 20 néző.
 Monor sE: Rácz Hanna (20), Németh 
Ágnes (24), Baki Beáta (9), Mészáros And-
rea (12), Magócsiné N. Katalin (5). Csere: 
Balku Zsoltné (2), Szvitek Lászlóné. Edző: 
Kecsmarik András.
 Csapatunknak csak a győzelem volt 
elfogadható eredmény irsán, mivel ver-
senyben akart maradni az első helyért 
folytatott harcban. Lányaink ennek szel-
lemében kezdték a találkozót. Már az 
első negyedben kitűnő védekezés és 
harcosság jellemezte gárdánkat, így a 8. 
percben már 7-13-ra vezettünk. németh 
ágnes parádésan szedte a lepattanókat 

mindkét palánk alatt és ontotta a ponto-
kat. Mellette mindenki tett egy kis pluszt 
a játékba, így a 15. percben már 12-25-re 
alakult az eredmény. 
 a nagyszünetig kiegyenlítettebb lett a 
játék. a hazaiaknál remekül játszó Répás 
Andrea tartotta a lelket az asE-ben, így a 
félidőig 27-36-ra módosult az eredmény. 
a 3. negyedben magára talált rácz Han-
na és pontjaival továbbra is megtartotta 
előnyét csapatunk, amely a 30. percben 
37-50-re vezetett. az utolsó negyedben 
aztán elszállt a győzelmi kényszer okoz-
ta görcs és a lányok örömkosárlabdával 
jutalmazták meg az őket elkísérő monori 
szurkolókat. 
 Végül fölényes győzelmet arattak úgy, 

kosárlabdaA 11-eSt kötelező értékeSítenI

hogy kecsmarik andrás csapata még ne-
gyedet sem veszített és tőlünk került ki a 
mezőny legjobbja is németh ágnes sze-
mélyében.  

Az albertirsaiak csak nézték Mészáros Andrea 
kosarát!
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Február 24-én rendezték meg a pest me-
gyei csapatbajnokság első fordulóját 
százhalombattán. a Monor sport Egye-
sület csapata tizenegy fővel állt rajthoz. 
kis létszámunk ellenére úszóink nagyon 
jól szerepeltek.
 Eredményeink: Bokros Blanka 1. hely 
(50 m hát), Botka Dóra 1. hely (100 m mell), 
1 hely (100 m gyors), Botka Anita 4. hely 
(100 m mell), 2. hely (50 m pillangó), Vá-
rosi Brigitta 6. hely (100 m gyors), 4. hely 
(50 m pillangó), Bódi Barbara 10. hely (100 
m hát), 10. hely (50 m gyors), 9. hely (50 
m gyors), Leé Ádám 2. hely (100 m mell), 
4. hely (100 m gyors), Bocskai Csilla 5. hely 
(50 m gyors), 4. hely (50 m pillangó), 6. 
hely (100 m hát), Ponyi Péter 3. hely (100 m 
mell), Séllei Gergő 3. hely (400 m gyors), 3. 
hely (200 m vegyes). a 4x50 m fiú vegyes 
váltó csapatunk a 4. helyet szerezte meg.
 Gratulálunk versenyzőinknek, továb-
bá Csernák Mariann vezetőedzőnek és to-
vábbi sikeres felkészülést kíván az:

MSE úszószakosztály vezetése                         

pest megyei csapatbajNokság
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nB iii Mátra csoport U19 14. forduló: 
Monor sE–tiszafüred 7-0 (5-0), péteri, 50 
néző. Vezette: józsa Ferenc (tutor Csaba, 
Viczkó istván)
  Monor: Zsigri, Benkó (Lelkes, 46), Ko-
vács, Soltész (Paput, 46), Kürtösi, Albert 
G. (Kiss Cs., 60), Albert D, Kürtösi, Németh 
(Révész, 60), Cselőtei (Hajdú, 46), Kiss I, Si-
mon. Edző: Német István. Góllövők: Si-
mon (20 p. – 11-esből, 30. és 87. p.), Kiss I. 
(7. p.), Cselőtei (4. p.), Soltész (30. p.), Al-
bert D. (47. p.)
 Gólzáporos győzelemmel kezdte az 
indokolatlanul elcsúsztatott bajnoki raj-
tot az ifi csapatunk. a mérkőzés előzmé-
nyei nem mindennapira sikeredtek. az 
áldatlan esőzés miatt mindkét monori 
pálya alkalmatlannak bizonyult a játékra. 
köszönet azonban az esővel dacoló pá-
lyamunkásoknak, akiknek sikerült a péte-
riben lévő tartalékpályát játékra kész ál-
lapotba hozni!
 nagy volt az elszántság már hetek óta. 
túl hosszú volt a téli szünet, és a fiúk már 
zabolátlan csikóként várták a hármas síp-
szót. Majd a negyedik percben már jött 
az újabb fütty, Cselőtei gyors gólja után. 
Hetedik perc, pazar támadás, kiss istván 
góljával 2-0. Hát lehet ennél szebb kez-
désről álmodni?! Elkezdett játszani a csa-

pat. több szép momentum után a 20. 
percben simont felrúgták a tizenhatoson 
belül, és ő 11-esből büntetett. néhány 
kontrával és pontrúgással veszélyezte-
tett az ellenfél, de a rossz talajhoz kivá-
lóan alkalmazkodó zsigri kapus mindig a 
helyén volt. a 30. percben szöglet után 
soltész növelte az előnyt, 4-0. két perc 
múlva simon akciógólból 5-0. a második 
félidő 47. percében albert Dávid szöglet-
ből gyönyörű gólt fejelt. a 87. percben 
végül simon szólója következett, 7-0.
 a közte lévő időszakot felejtsük el! 
Összességében a csapat teljesítette az 
általa kitűzött célt. következő ellenfe-
lünk egy acélosabb putnok, idegenben.
 Szép volt fiúk! Hajrá Monor! 

FociHÓzáPor-gÓlzáPor
Február 23-án Hódmezővásárhe-
lyen rendezték meg a meghívásos ta-
vaszváró országos úszóversenyt, ahol 
négy nemzet közel 500 versenyző-
je állt rajthoz. az MsE úszószakosztá-
lyát 9 fő képviselte. Érmeseink:  Bok-
ros Blanka 1. hely (200 m gyors), Botka 
Anita 2. hely (50 m hát), 3. hely (200 m 
gyors),  Botka Dóra 3. hely (100 m mell), 
2. hely (200 m gyors), Városi Brigitta 2. 
hely (200 m mell),  Ponyi Péter 1. hely 
(200 m mell), 2. hely (200 m vegyes), 
Séllei Gergő 1. hely (200 m pillangó). a 
versenyen további szép eredménye-
ket ért el Bocskai Csilla, Bokros Belián, 
Bacskai attila és ponyi péter.

MSE úszószakosztály

tavaszváró ÚszóverseNy

Egy csel, még egy csel, gól!

kiárusítás! 
Monoron, az Ady Endre u. 87. szám alatti varroda 

területén kiárusítjuk meglévő készletünket. 
gyerek-férfi öltönyök, nadrágok, 
zakók, kabátok, női kosztümök, 

szoknyák, nadrágok, kabátok 
extra méretekben is. 

nyitva naponta 8-16 óráig, 
szombaton 9-12 óráig. 

külső szépségünk megőrzése mellett fon-
tos, hogy belsőnk is harmonikus legyen. az 
egészségesebben élők közül is csak kevesen 
gondolnak arra, hogy a belső izmaink karban-
tartása és edzése is fontos. Még ma is külön-
legesnek számít a gátizmok edzése. az alul-
ról nyitott női medencét tenyérnyi nagyságú 
izomlemez a gát zárja be, mely a szemérem-
csonttól a farkcsontig és egyik ülőgumótól a 
másikig húzódik. a három rétegű gáti izom-
lemez tartja belső szerveink súlyát, emellett 
a mindennapi ürítési funkciókban, a nemi ak-
tusban, a szülésben is  igen fontos szerepe 
van. addig amíg ezek az izmok jól működ-
nek, tudomást sem veszünk róluk, azonban 
amikor probléma van velük kétségbe esünk. 
Gyakran hallgatunk a problémákról, és alkal-
mazkodva megpróbálunk velük együtt élni. 
Előfordul az is, hogy neveltetésünk, szemér-
mességünk miatt titkolni igyekszünk a tüne-
teket és nem kérünk segítséget. De miért is 
ne lenne velük probléma, hiszen nem ismer-
jük  működésüket, nem  tudjuk, hogyan mű-
ködnek, hogyan erősíthetőek, edzhetőek. a 
gáti izmok gyengeségének a tünete lehet az 
akaratlan vizeletvesztés, a  szél- és széklettar-
tási problémák, aranyeres elváltozások. Ha a 
záróizmok meggyengülnek, veszítenek zá-
rási funkciójukból, nyitott kapukat jelent-
hetnek a kórokozók számára, ezáltal meg-

nő a fertőzésre való hajlam. a nők életében   
fontos  szerepet játszó szerelmi izomzat kar-
bantartásáról, edzéséről,  nőies feszességé-
nek  megtartásáról keveset  tudunk. Ennek 
az  izomnak az erővesztése  a szerelmi élet 
örömtelenségéhez is vezethet. Belső szerve-
inket a húgyhólyagot, a méhet és  a végbelet 
is ez támasztja alá. Ha az izomzat meggyen-
gül  süllyedéses elváltozások alakulhatnak ki 
(hólyagsérv, végbélsérv, méhsüllyedés ). a 
női problémák kezelésére, a nőiesség meg-
tartására kiválóan alkalmas a kriston intim 
torna®, mely egy speciálisan felépített gya-
korlatsor az intim 
izmok karbantar-
tására. a módszer se-
gítségével nem csak 
az izomgyengeség-
ből adódó tünetek 
csökkenthetők vagy 
akár megszüntet-
hetők, hanem a kis-
medencei szerveink 
keringése, funkció-
ja is javítható. Csök-
ken a gyulladásra 
való hajlam,  foko-
zódik a peteérés, ja-
vul az erek tónusa. 
izmaink irányítható-

vá, rugalmasabbá válnak. az intim tornával 
kapcsolatban rengeteg tévhit kering, sokan 
gondolják azt, hogy a vizeletürítés közben 
történő szorítgatások vagy a buszmegálló-
ban történő torna hasznos lehet. az előbbi 
rendszeres végzése kifejezetten káros lehet, 
az utóbbi pedig csak kellemes időtöltés. a 
tornára nem csak akkor van szükségünk, ha 
az izom már elgyengült, hanem akkor is, ha  
meg szeretnénk tartani fiatalos erejét. izma-
ink edzés nélkül nem őrzik meg korábbi ere-
jüket, csupán észrevétlenül gyengül. Fontos, 
hogy külső szépségünk megőrzés mellett 
figyeljünk  oda rejtett izmaink megóvására, 
nőiességünk megőrzésére a szülések után, a 
változó korba érve is.  

nőknek szólövön AlulI gondok

krISton IntIM tornA® 
A női problémák kezelésére, a nőiesség megőrzésére

a torna kifejezetten ajánlott:
Akaratlan vizeletvesztés (inkontinentia) megszüntetésére z
Szél-, széklettartási és aranyeres elváltozás kezelésére z
A  szerelmi élet minőségének javítására,   z
a rejtett izomzat megerősítésére
Sérves elváltozások, mint a hólyag-, húgycső-,  z
végbélsérv kezelésére
Méhsüllyedés megelőzésére, kezelésére z
várandóság alatt, szülést követően a gát megerősítésére z

bővebb információ és bejelentkezés:
orosz erika – kriston Intim torna tréner

tel: 0670-458-1702
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köszönetet mondunk 
a rokonoknak, 

szomszédoknak és kedves 
ismerősöknek akik,
id. Burján Gézát

utolsó útjára elkísérték, 
sírjára koszorút helyeztek el.

A gyászoló család

•
köszönetet szeretnék 

mondani mindazoknak, akik
Kocsis Sándorné sz. Bajári Ida

temetésén részt vettek, 
sírjára virágot koszorút helyeztek, 

fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

•
köszönetet mondunk 

minden lakótársunknak, 
akik szeretett halottunk,
Sasinszky Józsefné (86)
temetésén részt vettek, 

mély fájdalmunkban 
együttérzésüket fejezték ki.

Gerencsér Miklósné 
és a gyászoló család

•
köszönetet mondunk

 a rokonoknak, barátoknak, 
szomszédoknak, 

és mindazoknak, akik
Hegyi Ferenc

temetésén részt vettek, 
sírjára virágot, koszorút helyeztek, 

mély fájdalmunkban osztoztak,
köszönet dr. Misuth Gábor 

család orvosnak 
a lelkiismeretes munkájáért.

A gyászoló család

•
Hálás szívvel mondunk 

köszönetet mindazoknak, akik
Burján Istvánt

utolsó földi útjára elkísérték, 
sírjára szeretetük jeléül 
virágjukat elhelyezték, 

fájdalmunkban osztoztak, 
és együtt éreztek velünk.

Felesége, két gyermeke, 
édesanyja, és unokatestvérei

•
köszönetet mindazoknak, akik

Kovács Károly
elhunyta alkalmából 

fájdalmunkban osztoztak, 
utolsó földi útjára elkísérték, 

sírjára koszorút, virágot 
helyeztek.

A gyászoló család

köszöNetNyilváNítás

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  40 Ft/szó
hirdetésfelvétel:
a szerkesztőség elérhetőségein:
szekerka jános szerkesztőnél
tel.: 06-30-467-7216, fax: 06-29-410-767,
e-mail: szekerka.janos@monornet.hu
Hirdetések leadása minden hónap 20-ig.

hirdesseN a strázsábaN!

Jelentkezz aVON tanácsadónőnek!
15-35%-os árengedmény, ingyenes be-
lépés, munka mellett végezhető. Min-
den belépőnek ajándék! karrier lehe-
tőség! tel.: 06-30-823-4837
ács vállal: mindenféle kisebb ács mun-
kát, szaletlik, faterasz, előtetők, kerti tá-
rolók, ereszjavítások. 
tel.: 06-30-625-8634
Ingyenes szolgáltatás! pénzügyi, be-
fektetési, biztosítási, hitelkiváltási ta-
nácsadás. kötelezettségek nélkül! 
tel.: 06-30-747-502
dugulás elhárítás. tel.: 06-70-502-5620
keresem: az 1973-ban, a monori kos-
suth Lajos általános iskola Viii. B. osz-
tályában végzett tanulókat. jelent-
kezz! tel.: 06-20-524-9449
Monoron, a pincesor elején, a Volán-
busz telephellyel szemben, nagyon jó 
helyen, 143 m2 telken 40 m2-es pince, 
téglából készült présházzal, nagyon jó 
állapotban, pincének, vagy akár hét-
végi háznak 990 000 Ft-os irányáron 
eladó. tel.: 06-30-233-7243
Favágás, fűkaszálás. tel.: 06-30-683-4288
Pozsonyi úti, első emeleti, déli fekvé-
sű lakásunkat elcserélnénk kertes házra. 
tel.: 06-30-525-4630
Vezetékes és vezeték nélküli riasztó-
rendszerek szerelése, karbantartása. 
tel.: 06-30-992-7367
ulti partnereket keresek Monoron, 
nemdohányzók személyében.  
tel.: 06-20-981-78-79
társasházkezelést vállalunk
állami társasházkezelői szakképzett-
séggel, gyakorlattal. koVi-szoLG Bt.
tel.: 06-20-913-2944, fax: 06-29-416-944
karacsondierzsebet@monornet.hu
Monor központjában 3 db raktár kiadó: 
44m2, 50m2, 57m2. tel.: 06-20-326-3511
Monoron, a Bánffy Dezső utcában új 
4 lakásos társasházban 65 m2-es 2 szo-
ba + nappalis albérlet beépített kony-
hával + bútorral kiadó. 
Érd.: 06-30-294-9495

apróhirdetÉs
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szerkesztő: Szekerka János • tervezőszerkesztő: Papp János
szerkesztőség:  2200 Monor, Acsádi u. 8. • Fax: 29/410-767
telefon: 06-30/467-7216 • E-mail: monori.strazsa@gmail.com
Nyomda: oláh nyomdaipari kft. (1211 Budapest, közpon-
ti út 69–71.). • A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető 
igazgatója.  
készült 6300 példányban.
terjesztés: Magyar posta zrt., Monor város belterületi cím-
helyein. az újságban megjelent hirdetések tartalmáért fele-
lősséget nem vállalunk. kéziratot nem őrzünk meg és nem 
küldünk vissza.

impresszum

Hirdetését személyesen leahatja ügyfélfogadási időben Nagy Lajosné Rozikánál 
a polgármesteri Hivatal i. emelet 112-es szobájában. Leadási határidő: minden hónap 20-ig.

név:........................................................................telefonszám: ...................................................

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

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

  ............................................................................................................................................................

  ............................................................................................................................................................
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Házasságot kötöttek

Monoron 2 pár kötött házasságot.

Monoron haltak meg

Kovács Károly
Losó Gyuláné, született Vas Mária

Juhász Vincéné, született Ölvedi Eszter

aNyaköNyvi hírek
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atLasZ hűtŐháZ     

M INtaBOLtJa

Monor, Ceglédi út 50.
a 4-es f őúton

Monorierdő felé
Nyitva: h–P: 7–17, szo: 7–13 

akciós árak április 2-től 12-ig!

Pulykamellfilé

1250,-

egész csirke

490,-

további akciós termékek:
tyúk 590,- 490,-
kakas 590,- 490,-
Sertés dagadó  790,- 690,-
Sertés csülök csont nélkül 790,- 690,-
Sertés pléh oldalas 490,- 390,-
bőrös malaclapocka 610,- 490,-
bőrös malactarja 610,- 490,-

bőrös malacoldalas 620,- 490,-
bőrös malackaraj 690,- 620,-
Húsos csont 290,- 190,-
gubacsi csípős parasztkolbász 690,-
gyergyói csemegekolbász 690,-
eredeti erdélyi micshús 890,- 590,-
füstölt köröm 290,- 190,-

Csirke  •  tyúk  • pulyka  •  kacsa  •  liba  •  tengeri  és édesvízi halak  •  tengeri  különlegességek  • borjú  •  szürke marha 
marha • sertés • bárány • mangalica • vadhúsok • házinyúl • strucc • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott 
zöldségek • gomba • gyümölcsök • tésztafélék •  levesbetét • húskészítmények •  füstöltek • vecsési savanyúságok

egyéb forgalmazott termékek:

erdélyi ízek bevezető 

áron már kaphatók!

Húskészítm
ények • fűs

zerek

konzervek 
• tejtermékek •  vad

disznó-

és őzszalám
i, kolbász • 

füstölt, pác
olt, 

szeletelt vaddisznó- és őzcomb

Ft/kg

Ft/kg

Csirkecomb

550,-
Ft/kg

Bőrös malaccomb550,-
Ft/kg

Füstölt csemegeszalonna

590,-
Ft/kg

A feltüntetett árak Ft/kg-ban értendők.

Csirkeszárny

390,-
Ft/kg

470,-

Csirkemellfilé

1190,-
Ft/kg

1390,-

sertésoldalas

690,-
Ft/kg

790,-

hátsó sertéscsülök590,-
Ft/kg

690,-

 1390,-

ticket restaurant és sodexho 
étkezési utalványokat elfogadunk!

konyhák, éttermek részére 
kiszállítást vállalunk: 06-29-412046

630,-630,-

680,-

680,-

darált sertéshús
590,-

Ft/kg

690,-


