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strázsahegyLáSSunk MeSSzeBBre iS!
itt a nyár és se szeri, se száma a külön-
böző vidéki fesztiváloknak. sok település 
igyekszik ilyenkor bemutatni a jellegze-
tes termékeit, valamint a helyi kultúrát, 
és jól célzott marketinggel csalogatni a 
vendégeket. ahol nem terem szőlő és 
nincs tradicionális borkultúra, ott diny-
nye-, máshol tojásfesztivált rendeznek. 
Ma már szerencsés helyzetben vannak 
azok a tájegységek, ahol a helyi lakosok 
már évekkel ezelőtt felismerték a kezük-
ben lévő lehetőségeket, és ünnepeikkel 
hagyományt tudtak teremteni. De ne-
künk, monoriaknak sincs okunk aggo-
dalomra, mert van egy strázsahegyünk. 
Van évszázados borászmúltunk, közép-
Európában egyedülálló több mint ezer(!) 
borospincénk, köztük nem egy száz mé-
ter hosszú. Van borrendünk is, és nem 
utolsó sorban jóféle alföldi borokat is 
termelünk. Mégis hiányzik valami a teljes 
boldogsághoz. nincs célzott országos 
médiákban megjelenő reklámja a jó bo-
rainknak, a romantikus pincefalunknak, a 
strázsahegynek. Hiába van kilátónk, még-
sem látunk túl messzire. 
 itt az ideje észrevenni, hogy tennünk 
kellene valamit! tennünk, mert ha még 
most, idejében nem kapcsolunk, a strá-
zsa elveszíti évszázados jellegét, mi pe-
dig veszni hagyjuk vele nagyapáink félt-
ve őrzött örökségét. Mert 
manapság a jól csengő né-
hány százezer forintos pin-
ceáraink sok vendéget csá-
bítanak. nem borászokat, 
de még csak nem is turistá-
kat, hanem olyan családo-
kat, akik lakni jönnek a strá-
zsára. Lehetne ez jó hír is, 
mert kialakulhatna Monor 
rózsa-dombja, hiszen jó a kilátás, s kö-
zel a város, de mégsem valószínű, hogy 
villák fognak épülni az ódon pincék he-
lyén. akik pedig beköltöznek – érthető 
okokból – lakni, élni szeretnének és igye-
keznek ennek megfelelően alakítani kör-
nyezetüket a pincefalu kialakult képének 
rovására. Bizony sokaknak nehéz most 
Magyarországon. az ő indokaik is érthe-
tők, de közben lassan elfogynak azok az 
öregek, akik borászkodni, pihenni, földet, 
kertet művelni járnak a strázsára. 

 a döntés a mi kezünkben van, amit ha-
logatni sem lehet már sokáig. Választha-
tunk, hogy örökül hagyjuk-e unokáinknak 
Monor büszkeségét, vagy hagyjuk, hogy 
az ország sok más pincefalujához hasonló-
an elvesszenek értékeink. 
 Vajon hányan tudják hazánkban, hogy 
Monoron van közép-Európa legnagyobb 
pincerendszere? Valószínűleg még a kör-

nyező településeken is ér-
tetlenkedve néznének ránk, 
ha ezzel hozakodnánk elő. 
Első lépésként tehát meg 
kell ismertetni az emberek-
kel az értékeinket. Ehhez 
kell az ingyenreklám, mert 
ezt kifizetni, kigazdálkod-
ni egyenlőre nem tudnánk. 
kellenek a szponzorok, akik 

most még félve teszik meg a kezdeti lépé-
seket, de majd ha látni fogják, hogy meg-
éri, jönnek még többen is. kell az a marok-
nyi lelkes ember, aki rendezvényt szervez 
és hisz a strázsahegyben.
 immáron negyedik éve rendezik meg 
a strázsahegyi tekerő-kavaró versenyt 
és fesztivált, ami sok érdeklődőt csábít 
Monorra. a lehetséges kitörési pontok 
első szikrája, amire akár később országos 
rendezvényt is építhet a város.

„ Kell az ingyen 
reklám, mert ezt 

kifizetni, kigazdál-
kodni egyenlőre 
nem tudnánk.”

Strázsahegy: jó kilátások előtt
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testületBeSzáMoLók, LAkBÉrek, járdák
Az április 17-én megtartott képviselő-testületi ülésről nem készült 
tévéfelvétel, így a szokásosnál részletesebben ismertetjük a döntéseket.
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Monor Városi Önkormányzat soros nyil-
vános ülését 2008. május 8-án 14 órai 
kezdettel tartja a Városháza emeleti ta-
nácskozótermében. 
Tervezett napirendi pontjai:
1. interpellációk.
2. javaslat az Önkormányzat 2008. évi 
költségvetési rendeletének módosítására.
3. a temetőkről szóló helyi rendelet 
tervezetének megtárgyalása.
4. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
beszámoló.
5. kossuth Lajos általános iskola intéz-
ményvezetői pályázatának elbírálása.
6. nemzetőr általános iskola intéz-
ményvezetői pályázatának elbírálása.
7. polgármesteri beszámoló az egyes 
önkormányzati társulások 2007. évi te-
vékenységéről, pénzügyi helyzeté-
ről, a társulási cél megvalósulásáról, a 
kistérségi fejlesztési tanács munkájá-
ról (a helyi önkormányzatok társulása-
iról és együttműködéséről szóló 1997. 
évi CXXXV. törvény 6. §, 10. § (5), a tele-
pülési önkormányzatok többcélú kis-
térségi társulásáról szóló 2004. évi CVii. 
törvény 6. § (3) bekezdése és a terü-
letfejlesztésről és a területrendezésről 
szóló 1996. évi XXi. törvény 10/F.  § (4) 
bekezdése szerint).
8. taggyűlési hatáskörben eljárva: Be-
számoló a Monor Uszoda kht. 2007. évi 
gazdálkodásáról (a gazdasági társasá-
gokról szóló 2006. évi iV. törvény 141. § 
(2) bek. szerint).
9. taggyűlési hatáskörben eljárva: Beszá-
moló a Vigadó kft. 2007. évi gazdálko-
dásáról (a gazdasági társaságokról szóló 
2006. évi iV. törvény 141. § (2) bek. szerint).
10. a téli útüzemeltetés tapasztalatai.
11. a józsef attila, a kossuth Lajos és az 
ady Endre utcák zárt csapadékvíz-elve-
zető rendszereinek felülvizsgálata.
12. Döntés „az Év Bora Monoron” cím 
adományázásáról.
13. Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
14. Óvodák működtetésének kérdései.
15. Monor Város szabályozási tervéről és 
Helyi Építési szabályzatáról szóló 11/2004. 
sz. helyi rendelet 2008. évi módosításá-
hoz érkezett kérelmek megtárgyalása.
16. polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról.

NapireNdi poNtok májusbaN

Varga Jenő már az elmúlt testületi ülésen is 
interpellált a kossuth Lajos utcán elkészült 
kerékpárút kijavítása ügyében. a reál élel-
miszerbolt előtt a kerékpárút megsüllyedt, 
hézagok vannak a kövek között, ami bal-
esetveszélyes. 
 Szőnyi Sándor tájékoztatta a képvise-
lő-testületet, hogy a közpénzek átlátha-
tóságáról szóló törvényt elfogadta a par-
lament. az alapítványok kizáródnak a 
pályázati lehetőségekből, amennyiben a 
vezetőségében olyan személy is van, aki 
a források elosztásánál szavazati joggal 
rendelkezik, mint például önkormányza-
ti képviselő vagy családtagja. kérte, hogy 
hívják fel erre mindenkinek a figyelmét. 

További interpellációk

Juhász László szerint minőségromlás kö-
vetkezett be a járdáknál, és kerékpár-
utaknál, mivel a járdacsatlakozások ki-
javítása nem történt meg a kivitelező 
részéről, ezért kérte, hogy intézkedjenek 
mielőbb ebben az ügyben. kisállat bör-
zét tartottak a Vásártéren, ami önmagá-
ban egy sikeres, színvonalas rendezvény, 
viszont a környék lakói panaszkodnak, 
mivel a szemetet csak a kiállítás terüle-
téről takarítják el, a környező utcákból 
nem.  kéri, hogy csak akkor járuljanak 
hozzá a megrendezéshez a jövőben, ha a 
rendezők gondoskodnak a környező köz-
területek takarításáról is. 
 Zátrok Károly felhívta a figyelmet, 
hogy a monori pincefalu a monoriak 
szívügye, nagyon sok ember kiránduló-
helye. jelentős turisztikai célpontot is 
szolgálhatna a jövőben. a lakosság jelen-
tős erőfeszítéseket tesz, hogy a pincéket 
szebbé tegye, szépítse. komoly propa-
gandamunkát végeznek a rendezvények 
megtartása érdekében, és azok előkészí-
tésében. aggodalommal figyelik a pince-
tulajdonosok és a város lakói, hogy egy-
re többen építenek lakás céljára házakat 
a strázsahegyen. Utána kellene nézni, 
hogy mindez engedéllyel vagy engedély 
nélkül történik. sokan pincéket vásárol-
nak fel lakás céljára, majd kiadják albér-
letbe. Ha ez így folytatódik, félő, hogy 
a szociálisan rászorultaknak lakóhelye 
lesz a pincefalu. a pincék egészségügyi 

szempontból veszélyesek, a környékük 
szemetes, kóbor kutyák veszélyeztetik az 
arra járókat. a civil szervezetek egy pe-
tícióban is kifejezésre juttatták aggodal-
mukat, az aláírásgyűjtés is folyamatban 
van. a civil szervezetek kérése, hogy az 
önkormányzat, velük karöltve tárgyalja 
meg a kialakult helyzetet. a Monor kör-
nyéki strázsa Borrend, a Hegyközség és a 
Monori Gazdakör írásban is átadta kéré-
sét a polgármesternek. 
 Balogh Imre szerint örömteli pillanat-
nak lehettek tanúi azok, akik a volt köz-
ségháza előtt álltak, amikor felszerelték 
a bank épületéhez a mozgáskorlátozot-
tak bejutását segítő berendezést. Felhív-
ja viszont a figyelmet arra, hogy működés 
közben ez a berendezés a gyalogjárda je-
lentős részét lefoglalja, ezért fokozott fi-
gyelmet igényel majd a rendőrség részé-
ről is, ha nem akarják, hogy arra a sorsra 
jusson, mint a vasúti aluljáróban lévő szer-
kezet. Végre van egy intézmény, aminek 
a megközelítése a mozgáskorlátozottak 
számára is biztosított. 

Válaszok

Pogácsás Tibor polgármester Varga jenő 
képviselő úrnak válaszolva elmondta, 
hogy a kerékpárúttal kapcsolatban a pol-
gármesteri Hivatal a felhívásokat meg-
tette a kivitelező felé. Most azt vizsgál-
ják, hogy a visszatartott összeg terhére 
hogyan tudják jogszerűen elvégeztetni a 
munkát. amíg a kivitelező hajlandóságot 
mutat arra, hogy kijavítsa a munkát, ad-
dig nem tudják mással elvégeztetni. a ha-
táridő lejárt, amíg a kivitelezőnek a pót-
munkákat el kellett volna végezni. 
 szőnyi sándor képviselő felvetését 
nem tekinti interpellációnak. Ezek a szer-
vezetek nem részesülnek önkormány-
zati támogatásban. Ez nem kötelezett-
ség, meg kell gondolni, hogy megéri-e az 
önkormányzati képviselő jelenléte vagy 
hozzátartozójának jelenléte az alapít-
ványban vagy sem. 
 a kisállat börzével kapcsolatban el-
mondja, hogy a terület tisztántartása a 
bérlő kötelezettsége. Ezt a kötelezettsé-
get ki kell terjeszteni a parkolók területé-
re is. sokkal több a problémájuk, mint a 
hasznuk a börzével kapcsolatban. 
 a polgármester nehezen tudja elkép-
zelni, hogy kilakoltassanak valakit a nem 
lakás céljára szolgáló épületből, ha az a 
saját tulajdona.
 Balogh imre képviselő úr interpelláció-
ját a MŰVák iroda felé továbbítják a moz-
gáskorlátozottak részére elkészült beren-
dezéssel kapcsolatban. 

Lakásbérleti díjak Monoron 2008 július 1-től
Komfortfokozat I. övezet II. övezet III. övezet

Összkomfortos 457 Ft/m2/hó 428 Ft/m2/hó 380 Ft/m2/hó
komfortos 380 Ft/m2/hó 345 Ft/m2/hó 302 Ft/m2/hó
Félkomfortos 273 Ft/m2/hó 226 Ft/m2/hó 178 Ft/m2/hó
komfort nélküli 178 Ft/m2/hó 154 Ft/m2/hó 131 Ft/m2/hó
szükséglakás  131 Ft/m2/hó 131 Ft/m2/hó
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Szemétszállítás, hulladéklerakás

Elfogadta a képviselő-testület a Monor 
Városi Önkormányzat 2007. évi gazdál-
kodásáról szóló beszámolót, valamint a 
könyvvizsgálói jelentést.
 a képviselő-testület módosította a 
köztisztaságról és a szervezett köztiszta-
sági szolgáltatásokról szóló, 4/1996. szá-
mú helyi rendeletet. Erre évközben azért 
volt szükség, mert a monori hulladékle-
rakó engedélye lejárt. a szemetet április 
1-jétől már a ceglédi lerakóba kénytele-
nek szállítani, mivel a szintén Cegléden 
található regionális Hulladéklerakó még 
mindig nem működik. a képviselő-testü-
let a kÖVáL zrt. árkalkulációja alapján, az 
új hulladékszállítási díjat nettó 2,17 Ft/li-
ter összegben állapította meg. Ez a 120 
literes gyűjtőedényre számolva havi net-
tó 1128 forintot, a 80 literes gyűjtőedény 
esetén pedig havi nettó 752 Ft forintot 
jelent. a kÖVáL zrt.-vel a 80 literes gyűj-
tőedényre azok köthetnek szerződést, 
akik egyedül laknak a lakásban, úgyne-
vezett egyszemélyes háztartások.
 a rendelet kedvezményt ad azoknak, 
akiknél az együttlakók mindegyike be-
töltötte, vagy az adott év december 31-ig 
betölti a 70. életévét, és nincs díjhátralé-
kuk. a kedvezmény mértékét 40 száza-
lékban állapították meg. a kÖVáL zrt-nél 
továbbra is lehet feliratos, hulladékgyűj-
tő zsákot vásárolni, nettó 250 Ft-os egy-
ségáron.
 Mivel bezárt a monori hulladékgyűj-
tő, így megszűnt az a lehetőség, hogy 
a monori lakosok 1 m3 szemetet ingyen 
beszállíthassanak. a kÖVáL zrt. azonban 

- a majdani hulladékudvar mellett - kiala-
kított egy hulladékátvevőt, ahová a la-
kosok saját maguk beszállíthatják a hul-
ladékgyűjtő-edényen felüli szemetüket, 
bár nem ingyen, de megfizethető áron. a 
legfeljebb 100 literes zsákban lévő hulla-
dékot nettó 200 forintért, illetve fél köb-
méterenként nettó 1000 forintért veszik 
át. a fenti árak május 1-jétől, és a monori 
lakosok számára érvényesek.
 többekben felmerült, hogy nem fog-
ják a lakosok a szemetet pénzért be-
szállítani, de azért reménykedünk ben-
ne, hogy a környezetünk védelme megér 
mindenkinek ennyit. arról nem is beszél-
ve, hogy a tetten ért szemetelőket, a he-
lyi önkormányzati rendelet és a 271/2001. 
számú kormányrendelet alapján is bün-
tetik. Ez utóbbi 2.§ (4) bekezdése értel-
mében, „mérlegelés nélkül a jegyző a bír-
ságot, a jogsértés súlyát figyelembe véve 
1500 és 50000 Ft között állapítja meg”. Ez 
az összeg csak az „egyszerű” esetekre vo-
natkozik, mert egy visszaeső, vagy nagy 
mennyiséget, esetleg még veszélyes hul-
ladékot is tartalmazó szemetet kiszállítók 
akár többszázezer forintot is fizethetnek. 
Érdemes meggondolni, hogy hol he-
lyezzük el a hulladékot, amikor manap-

ság kiemelten foglalkoznak mindenhol a 
környezetvédelemmel, amely az egész-
ségünk védelmét is jelenti. 

Változó lakbérek

Módosították az önkormányzat tulajdo-
nában álló lakások és helyiségek bérleté-
re, cseréjére, valamint elidegenítésére vo-
natkozó szabályokról szóló, 15/1996. (Vii. 
11.) számú helyi rendeletet is. a lakbére-
ket az inflációs ráta összegével, vagyis 8 
százalékkal emelték. a 2008 július 1-jétől 
érvényes díjszabást táblázatban közöljük. 
Módosították a nem lakás céljára szolgá-
ló helyiségek, a haszonbérleti formában 
hasznosított, és a bérleti formában hasz-
nosított területek bérleti díját is. az előb-
bi kettőt az inflációs rátával, 8%-kal, míg 
a bérleti formában hasznosított terüle-
tek bérleti díját a duplájára emelték, mivel 
már évek óta nem módosították.

Beszámolt a kÖVáL

Monor Városi Önkormányzat képviselő-
testülete elfogadta a kÖVáL zrt. 2007. évi 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, majd 
úgy határozott, hogy az önkormányzatot 
megillető adózott eredményből a pénz-
összeget eredménytartalékba helyezi a 
fejlesztési kiadások fedezetére. a kÖVáL 
zrt. közgyűlésére tulajdonosi képviselő-
nek pogácsás tibor polgármestert bíz-
ták meg.

A tulajdonosnak  
is akad tennivalója

Minden évben beszámol a monori rend-
őrkapitányság vezetője az éves tevé-
kenységről. Kelemen József kapitányság 
vezető szóbeli kiegészítőjében a követ-
kezőket mondta el: a kapitányság életé-
ben jelentős változások történtek veze-
tői szinten, 3 vezetőből 2 távozott, ami 
jelentősen befolyásolta a bűnügyi szak-
emberek munkáját. Fejlesztést nem 
kaptak, az idén 12 státusszal csökkent 
a létszám. az idősebb kollégák élnek a 
törvény adta lehetőséggel és elmennek 
nyugdíjba. Hat hónap felmentési idővel 
rendelkeznek, addig a helyüket betölteni 
nem lehet. a bűncselekmények száma a 
szinten maradt, ezt soknak érzi. júniustól 
decemberig, 2000 óra túlórát rendelt el 
Monor vonatkozásában. igyekeznek re-
agálni azokra az eseményekre, amelyek 
a városban előfordulnak, fokozott ellen-
őrzéseket tartanak. komplex ellenőrzé-
seket fognak végrehajtani az apEH-hel 
közösen. Megköszönte az önkormányzat 
támogatását és a monori polgárőrség 
munkáját. nagyon sok éjszakát eltöltöt-
tek ők is a közterületen a rendőrök mun-
káját segítve. 
 a képviselők több megjegyzést tettek 
az írásos anyaghoz, és több kérdést tet-

tek fel a rendőrség munkájával kapcsola-
tosan. Összességében kiérződött, hogy 
nincsenek megelégedve a bűnmegelő-
zési, bűnüldözési munkával. a kérdé-
sekre, felvetésekre a rendőrkapítány el-
mondta, hogy a helyzet javításában nem 
csak a rendőrségnek van tennivalója. az 
ingatlanokat a tulajdonosnak is védeni 
kell, nem lehet minden ingatlan mellé 
rendőrt állítani. sokszor maradnak nyitva 
a lakásajtók éjjel, az épület előtt járó mo-
torral, nyitott ajtóval otthagyják a gépko-
csikat. a lakosság felelősségének tuda-
tosítására szórólapokat is terjesztettek 
a városban. az állomány évtizedes gya-
korlattal rendelkező munkatársai nyug-
díjba mentek, a fiataloknak nincs helyi 
ismeretük, gyakorlatuk, ezeket mind ta-
nulniuk kell. Ha valaki elmegy nyugdíj-
ba, több lesz a nyugdíja, mint a fizetése, 
ezért nem tudja őket itt tartani. a jelenle-
gi létszámkeret teljes egészében fel van 
töltve. Ebbe bele kell számolni azokat is, 
akik tartós betegállományban vannak, 
a GyED-en, GyEs-en lévőket is. reméli, 
hogy az új kollégákkal, új vezetéssel si-
kerül eredményeket elérni. a közlekedési 
állománynak sem jobb a helyzete. az or-
szágos rendőrkapitányság a közlekedési 
balesetek megelőzésére nagyobb hang-
súlyt fektet. Van sebességmérőjük, van-
nak motoros járműveik. Éves szinten 300 
személyi sérüléses baleset van, a tavalyi 
évben 10 halálos baleset történt. a közle-
kedés ellenőrzéskor folyamatosan ellen-
őrzik az ittasságot, nem lát emelkedést 
az előző évhez képest. jelentős feladatot 
kell végrehajtani a közlekedési balesetek 
megelőzésében. a strázsahegyre keres-
nek megfelelő embert, mert a jelenlegi 
május 1-től elmegy. 

nem fogadták el

pogácsás tibor polgármester az elhang-
zottakat összefoglalva elmondta, hogy 
a városban a tűzoltóság és az egészség-
ügy elhelyezése sem megoldott. Ez is 

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

(Folytatás a 4. oldalon)
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bizonyítja, hogy az állam az adófizetők 
pénzéből egyre kevésbé képes alapve-
tő feladatait teljesíteni. a gyermekintéz-
ményeken belül is sokkal rosszabb a köz-
biztonság, mint volt. Be kell látni, hogy 
az állam által működtetett jelenlegi in-
tézményrendszer az állampolgárok el-
várásának nem tud megfelelni. Ez nem 
azoknak a felelőssége, akik egy-egy al-
rendszerben működnek, akár vezetőként, 
akár alkalmazottként.
 a képviselő-testület végül – hosszú 
évek óta először – nem fogadta el a rend-
őrség munkájáról szóló beszámolót.
Elfogadták az önkormányzat és az önkor-
mányzat költségvetési szerveinek 2007. 
évi belső ellenőrzéseinek éves jelentését. 
Ezután az alapítványoknak kiírt pályáza-
tokról határoztak.

járdaépítés

az ingatlanügyeket érintő döntések után, 
a járdaépítések kerültek napirendre. Évek 
óta nem hirdetett meg az önkormányzat 
önerős járdaépítést, mert nem volt rá ke-
ret. Ugyan most sincs sok pénz rá, de úgy 
határoztak, hogy meghirdetik az önerős 
járdaépítési akciót. Elsősorban azokból az 
utcákból várják a jelentkezőket, ahol leg-
alább az egyik oldalon épült már járda, de 

az hiányos, foghíjas. a foghíjak beépítésé-
re az önkormányzat biztosítja az anyagot. 
a beérkezett igényeket a polgármesteri 
Hivatal MÜVák irodájának munkatársai 
felmérik a Városfejlesztési és környezet-
védelmi Bizottság javaslata alapján, majd 
a képviselő-testület dönt, hogy hová szál-
lítják ki a szükséges anyagot.
 az önkormányzat a Bajcsy-zsilinsz-
ky utca jobb oldalán, a kossuth Lajos ut-
cától a temetőig megtervezteti, és meg-
építteti a járdát teljes hosszában. Ha 
esetleg rendeződik a város anyagi hely-
zete, további járdákat is építenek.

Még várat az átszervezés

nagy vitát váltott ki már a bizottságok 
ülésein is, és nem született döntés az 
óvodák átszervezése ügyében. a képvi-
selő-testület elképzelése szerint egy ve-
zetés alá vonnák össze az óvodákat, a 
jelenlegi vezetők, vezetőhelyettesek len-
nének a tagóvodák élén. a döntést el-
napolták a májusi ülésre, mert az volt 
vélemény, hogy sem szakmailag, sem 
gazdasági számításokkal nem volt elég-
gé alátámasztva az előterjesztés.
 zárt ülés keretében a Monor Város 
nevelési, oktatási és közművelődési Díj 
odaítéléséről döntöttek.

Összeállította: Nagy Lajosné

általános iskola: 150 000 Ft, nyugdíjasok 
pest Megyei szövetsége: 100 000 Ft, Vi-
gadó kulturális és Civil központ: 473 000 
Ft, nemzetőr általános iskola: 120 000 Ft, 
Városi könyvtár: 60 000 Ft, szterényi jó-
zsef szakközép és szakiskola: 80 000 Ft, 
Fiatalok fejlődéséért Monoron közhasz-
nú Egyesület: 40 000 Ft.
 a sport- és Egyesületi Bizottság ösz-
szesen 1 370 000 Ft-ot osztott fel a pá-
lyázók között. római katolikus Egyház-
község: 70 000 Ft, Monori Gazdakör: 
140 000 Ft, tesz-Vesz Óvoda: 50 000 Ft, 
kÖrME: 80 000 Ft, Magyar Máltai szere-
tetszolgálat: 70 000 Ft, Monori Evangé-
likus Egyházközség: 70 000 Ft, Monor 
környéki Díszmadár és kisállattenyész-
tő Egyesület: 50 000 Ft, Művelődési köz-
pont: 80 000 Ft, Monor Városi nyug-
díjas kör: 70 000 Ft, ady Úti általános 
iskola: 100 000 Ft, idősek klubja Monor: 
50 000 Ft.
 támogatást nyert továbbá a Monor 
környéki strázsa Borrend: 100 000 Ft, 
Monori Vasutas nyugdíjas klub: 50 000 
Ft, a/06 postagalamb sportegyesület: 40 
000 Ft, Magyar Vöröskereszt pest Megyei 
szervezet Monor körzeti szervezet: 50 
000 Ft, Magyar Vöröskereszt telepi szer-

(Folytatás a 3. oldalról)

Monor Városi Önkormányzat képvise-
lő-testülete megalkotta és kihirdeti az 
alábbi rendeleteit:
8/2008. számú: az Önkormányzat 2007. 
évi gazdálkodásáról (zárszámadás, au-
ditálás).
9/2008. számú: a köztisztaságról és a 
szervezett köztisztasági szolgáltatá-
sokról szóló 4/1996. számú helyi ren-
delet módosításáról.
10/2008. számú: az önkormányzat tu-
lajdonában álló lakások és helyiségek 
bérletére, cseréjére, valamint elidege-
nítésére vonatkozó szabályokról szóló 
15/1996. (Vii. 11.) számú helyi rendelet 
módosításáról.

Új reNdeletek

Tel.: 20/578-1467 • 70/613-1701

Munkájára igényes, 
megbízható nő la-
kás napi és nagyta-
karítást vállal, igény 
szerint vasalással is.

profi gépekkel szőnyeg- és kár-
pittisztítás, poratka-mentesítés!

Hozzájárulás

vezete: 80 000 Ft, Monori korcsolyázók 
sportegyesülete: 50 000 Ft, Monorért 
Baráti kör: 100 000 Ft, Monori strázsák 
néptáncegyesület: 70 000 Ft.
 a Monori Galamb és kisállattenyész-
tők Egyesülete részére a Díszgalamb ki-
állítás megrendezésére Monoron 50 
000 Ft támogatást adott a bizottság, 
amely a rendezvény után, 2009. február 
28-ig kell elszámolnia. azért volt szük-
séges erről külön döntést hozni, mert a 
rendelet szerint az adott év december 
31-ig kell elszámolni a támogatással, vi-
szont a rendezvény januárban lesz.
 a szociális és Egészségügyi Bizott-
ság is döntött a rendelkezésére álló ösz-
szeg felosztásáról. Magyar Máltai szere-
tetszolgálat Egyesület: 80 000 Ft, Monor 
nagytemplomi református Egyházköz-
ség: 120 000 Ft, nagycsaládosok Monori 
Egyesülete: 120 000 Ft, Gondozási köz-
pont: 100 000 Ft, Monori kistemplomi 
református Egyházközösség: 120 000 Ft, 
Védőnői szolgálat: 100 000 Ft, Bölcsőde: 
80 000 Ft.
 támogatást nyert továbbá a nemzet-
őr általános iskola speciális tagozata: 
100 000 Ft, szivárvány nyugdíjas klub: 
80 000 Ft, Cigány kisebbségi Önkor-
mányzat: 80 000 Ft, közös Út Cukorbe-
tegek Egyesülete: 100 000 Ft, kistérségi 
Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat: 
120 000 Ft.

NL

Összesen 1 millió forintot osztottak szét 
a következők szerint: Ökumenikus köz-
oktatásért alapítvány: 80 000 Ft, Dr. 
Miklós László Monori zsidó alapítvány: 
70 000 Ft, kossuth L. ált. isk. Diáktarisz-
nya alapítvány: 110 000 Ft, turner Ferenc 
alapítvány: 120 000 Ft, Dr. Fónyad Dezső 
kulturális és Vallási alapítvány: 70 000 Ft, 
Monori Evangélikus kultúráért alapít-
vány: 100 000 Ft, Monor és Vidéke ala-
pítvány: 60 000 Ft, nefelejcs alapítvány: 
50 000 Ft, sulipersely Diákalapítvány: 
70 000 Ft, Monor Újtelepi református 
kultúráért alapítvány: 100 000 Ft, segí-
tő támogató közalapítvány: 90 000 Ft, 
Monori Bömbölde tipegők alapítványa: 
80 000 Ft. 
 Bár nem a képviselő-testület döntött, 
de itt kell szólni a bizottságok rendelke-
zési alapjaira beérkezett pályázatokról 
is. közművelődési és oktatásügyi Bizott-
ság a beérkezett pályázatokat értékel-
te, és rendelkezési alapjából összesen 
1 343 000 Ft-ot a következők szerint osz-
tott fel a beérkezett pályázatok között: 
jászai Mari általános iskola: 80 000 Ft, 
842. sz. Benedek Elek Cserkészcsapat: 
90 000 Ft, Borzsák Endre Hagyományőr-
ző Egyesület: 150 000 Ft, kossuth Lajos 

ALApíTVányi, 
egyeSüLeTi TáMogATáSok

Takarítás!



Monori Strázsa

Ön
ko

rm
án

yz
at

i h
íre

k

 2008. május 2. 5

tervekMiLyen LeSz A VároS?
Az Integrált Városfejlesztési Stratégiáról nagyvonalakban már többször 
írtunk az újságban. Előző számunkban már említést tettünk róla, hogy 
a terveket széles körben, a lakosság bevonásával is megvitatják. 

április 11-én ismét közmeghallgatásra hívta 
a lakosságot a képviselő-testület, amelynek 
egyetlen napirendi pontja az integrált Város-
fejlesztési stratégia ismertetése és megvita-
tása volt. az októberi lakossági fórummal 
ellentétben, az érdeklődök szép számmal 
jelentek meg ezen a napon.
 a város tervezett jövőjét, Monor elkövet-
kező egy évtizedének fejlesztési terveit po-
gácsás tibor polgármester vázolta fel nagy 
vonalakban. Ezt a város múltja is befolyá-
solja, hiszen az elmúlt évtizedekben több 
lényeges változás is történt Monor törté-
netében. Először 1989-ben, amikor péteri 
község leválásával változott meg először a 
város szerkezete. Hasonló változás történt 
2006-ban, amikor Monorierdő is különvált. 
Monor, az akkori 21 ezres lakosú városból, 18 
ezres lakosú kisvárossá vált.
 a mikro kistérséget nézve nem vagyunk 
a legjobb helyzetben, mivel az agglomerá-
ción kívül esünk. az új 4-es elkerülő út meg-
építése ma még bizonytalan, bár a napok-
ban a Városfejlesztési és környezetvédelmi 
Bizottság ülése előtt a nemzeti infrastruk-
túra Fejlesztő zrt. munkatársai tartottak 
előadást az út építésének lehetőségéről. 
Elmondták, hogy a tervek szerint 2009 au-
gusztusában megkezdik az elkerülő út épí-
tését, amit 2011-ig kell befejezni. 
 az elkövetkező években a városnak min-
dent meg kell tennie, hogy egy vonzó képet 
mutató, fejlődő város legyen. Ma mindenki 
Európa Uniós pályázatokról beszél. Monor 
sikeres szereplője ennek a versenynek, ed-
dig négy EU-s pályázaton nyertünk pénzt 
terveink megvalósításához. a városközpont 
megújító program keretében jutott hozzá 
a város a Vigadó épületének felújításához 
szükséges forráshoz is. Ma már az egész vá-
rosközpont megújítását tervezi a város veze-
tése. Ezeket a folyamatokat még akkor is vé-
gigviszik, ha nem nyerünk a pályázatokon, 
amelyek egyébként komoly előkészítést igé-
nyelnek. a városnak elő kell készíteni az in-
tegrált Városfejlesztési stratégiát, amely egy 
hosszú távú terv, és meghatározza a város-
ban azokat a fő pontokat, amelyeken az el-
következendő években változtatni szeretne. 
a képviselő-testület az elfogadás előtt mi-
nél több lakos ötletét szeretné beépíttetni a 
programba.

Mindenkit be kell vonni

a fórumon az auditus kft. munkatársa, kecs-
kés László tervező mutatta be az integrált 
Városfejlesztési stratégiai tervet, és egyút-
tal azokat a pályázatokat is, amelyeken va-
lós eséllyel szerepelhet sikeresen Monor. El-

mondta, hogy a pályázati kiírás elsősorban 
a kistérségi központoknak ad lehetőséget 
a pályázatok benyújtására, amelyekkel 500 
millió és 1,5 milliárd forint közötti támogatást 
lehet szerezni. Ez jó lehetőség arra, hogy a 
városközpontban fejlesztéseket valósítsunk 
meg. szükséges, hogy a szervezés is meg-
újuljon, olyan projektmenedzser legyen, aki 
képes a munkát irányítani. a városfejlesztés-
be minél több embert, civil szervezetet kell 
bevonni. az integrált Városfejlesztési stra-
tégia arról szól, hogy hosszú és középtávon 
is megálmodják a monoriak a város jövőjét. 
Monor különleges helyzetben van, hiszen 
egyszerre kistérségi központ, de Budapest 
erős hatással van rá.. 

A jövőkép

a tervek szerint Monor nyugodt kisvárosi 
életet fog biztosítani az itt élőknek és dol-
gozóknak, a rohanó nagyváros, Budapest 
szomszédságában. a városi környezet-
nek, a közterületeknek olyannak kell len-
nie, hogy az emberek szeressenek itt élni. 
Monor vonzerejének növelése, a vállalko-
zói környezet javítása sok mindenből te-
vődik össze. ipari területet bőven lehet-
ne találni, és ki is lehet alakítani Monoron. 
a városközponti rész és a kertváros fejlő-
désétől is mást kell várni a későbbiekben. 
a városközpont feladatait át kell alakítani, 
hogy megfeleljen az itt élők elvárásainak. 
a kertvárosban zömmel lakóházak vannak. 
ott is található iskola, ezt is fejleszteni kel-
lene a jövőben. 
 a strázsahegyre elsősorban turisztikai 
szempontból érdemes figyelni. Minden-
képp szükséges a fejlesztése, a szeméttelep 
rekultivációra szorul. a nyerges panzió kör-
nyékén vonzó fejlesztés fog elindulni.  az 
anyagnak számos látványterve van, amiből 
könnyen látható, hogy mennyi minden sze-
repel a város előtt a középtávú tervezésben. 
 a városközpontot a meglévő épületek re-
konstrukciójával és a közterületek rehabilitá-
ciójával, valamint az átmenő járműforgalom 
elterelésével képzelték el. az akcióterv olyan 
területi beavatkozásokat jelent, amelyek a 
város különböző részein nyolc konkrét fel-
adatként jelennek meg: 
  – városközpont, 
 – újtelep,
 – borturizmusra alkalmas pincefalu,
 – szegregált lakókörnyezet,
 – szennyvíztelep bővítés,
 – téglagyári gödör és a régi szemétbánya 
     rekultiváció,
 – felsőfokú képzés,
 – vállalkozói park kialakítása.

A tervből valóság lesz

az első ütemben a kossuth Lajos utca teljes 
rekonstrukciója valósul meg az Evangélikus 
templom és a Mátyás király utca között. El-
készülnek a parkolók díszburkolatai, átépül 
a könyvtár és a zeneiskola homlokzata, a 
belső udvarban játszóteret alakítanak ki. 
Ebben az ütemben végzik el a kossuth Lajos 
általános iskola teljes rekonstrukcióját jelen-
tős funkcióbővítéssel. Ezeken kívül a józsef 
attila Gimnázium épülete is megújul. 
 a petőfi sándor utca sétáló utcává törté-
nő kialakítása, a polgármesteri Hivatal átala-
kítása más program része, ezért a fórumon 
ez nem került előtérbe. a németh ágoston, 
petőfi sándor utca, kossuth Lajos utca terü-
letén már folyik egy rekonstrukció. nagyon 
sok elem megvalósul a pályázattól függet-
lenül is. tervezik a zeneiskola környékén a 
Főtér átépítését is.
 Ha a gyorsforgalmi út megépül, akkor 
a tranzitforgalmat a városból szinte teljes 
egészében ki lehet zárni. Ha a buszpályaud-
var tényleg kikerül a központból, akkor a ter-
vek valóban megvalósíthatóvá válhatnak. 
 a fórum elérte célját, hiszen a jelenlévők 
közül többen hozzászóltak az elmondottak-
hoz, tetszésüket fejezték ki, illetve javaslatok 
is elhangzottak. Egyetértettek azzal, hogy 
a városközpontban az átmenő forgalom 
megszüntetését tervezik, bár volt, aki azért 
aggódott, hogy ezáltal a környező utcákban 
fog megnövekedni a gépkocsiforgalom. 
 a tervezők véleménye szerint egy igazi 
kisváros összképéhez hozzátartozik, hogy 
legyen olyan rész, ahol sétálni lehet. Meg-
szépül a kossuth Lajos utca, de a gépkocsi 
forgalom még megmarad. Más utcákban 
is fejlesztéseket kell majd végrehajtani. 
Ha a városkörnyéki közlekedési rendszer 
a tranzitforgalmat elvezeti, akkor a város-
központ gépkocsiforgalmának a terhelése 
is csökken. 
 azokat az elemeket, amelyek a város-
hoz ma is hozzátartoznak, nem szeretnék 
megváltoztatni. a józsef attila utca forgal-
ma a várost elkerülő útszakasz kiépítését 
követően csak enyhülhet. 
 az ismertetett anyagon jelen pillanat-
ban is dolgoznak. a májusi képviselő-tes-
tületi ülésen kerül elfogadásra, ezt követő-
en nyújtják be a pályázatot.
 a képviselő-testület elsődleges felada-
tának tartja, hogy egy hosszú távú elképze-
léssel ismertessék meg a lakosságot, amely 
mellé majd hozzá lehet fűzni az éppen ak-
tuális pályázati elemeket. jó dolog, hogy 
kívülálló szakemberek javaslatai is beleke-
rültek az anyagba. 
 Végül a tervezők és a polgármester is 
megköszönte azok munkáját, akik az elő-
készítésben, az előzetes egyeztetésben 
részt vettek, hiszen nagyon sok munka 
eredményét mutatták be. a pályázatokról 
az őszi közmeghallgatáson fog beszámol-
ni a város polgármestere.

Nagy Lajosné
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áLdozATVÉdeLeM
az utóbbi időben előtérbe került a 
bűncselekmények sértettjeinek álla-
mi kárenyhítése, amit a Monori rend-
őrkapitányság is kiemelten kezel. kár-
enyhítésre jogosultak azok a személyek, 
akiknek sérelmére szándékos, személy 
elleni erőszakos bűncselekményt követ-
tek el és ennek következtében testi ép-
sége, egészsége súlyosan károsodott.

a szociális rászorultságot is figyelembe 
véve külön hatóság dönt a kárenyhítés 
pontos mértékéről. az áldozatok meg-
segítése érdekében Monoron (Civil köz-
pont) áldozatvédelmi iroda működik.
további segítségért a pest megyei áldo-
zatsegítő szolgálat munkatársaihoz is 
fordulhatnak. telefon: 06-1/371-8919

Gémesi Beáta r. szds.

sértettek

Monor város biztonságát szolgáló, a köz-
területen szolgálatot teljesítő rendőrök 
április hónapban is nagy erőfeszítés-
sel végezték munkájukat. a hónap vége 
elött egy héttel már eddig is szép ered-
ményekről számolhatunk be. a közrend-
védelmi járőrök ebben a hónapban 6 főt 
fogtak el, és 22 személyt állítottak elő 
valamilyen bűncselekmény, vagy sza-
bálysértés elkövetése miatt. a közúti el-
lenőrzések során 244 főnél tapasztaltak 
szabálytalanságot. 
 áprilisban 6 akciót szervezetünk, me-

lyen részt vettek az apEH, Munkaügyi Fő-
felügyelőség munkatársai is. további  5 
alkalommal a polgárőrséggel közösen fi-
gyeltünk a monori lakosok biztonságára. 
a szemfüles járőrök hat olyan személlyel 
szemben is intézkedtek, akik némi alko-
holfogyasztás után ültek autójukba. Van-
nak akik nem csak ittasan ülnek vezetnek, 
hanem engedély nélkül. szerencsére őket 
is sikerült tetten érniük a rendőröknek és 
gyorsított eljárásban már meg is kapták a 
bíróság által kiszabott büntetésüket.   

Gémesi Beáta r. szds.

Bűnüldözés

iSMÉT BizonyíToTT 
A SpeciáLiS TAgozAT
ápilis 7-én  Gyömrőn az általános isko-
la, készségfejlesztő speciális szakisko-
la, Diákotthon és Gyermekotthon (tele-
ki-kastély) rendezte meg a tanulásban 
akadályozottak XXXiii. Megyei komplex 
tanulmányi versenyét.
 nyolc település  4-4 fős csapata mér-
te össze tudását, közöttük a nemzetőr 
általános iskola speciális tagozatának 
négy diákja: Kenéz Anett, Sebestyén Klau-
dia hatodikos, Balogh István, Major Lász-
ló hetedikes tanulók. 
 történelemből az 1848-as forrada-
lom és szabadságharc, földrajzból ha-
zánk és lakóhelyünk, Monor ismerete, 
irodalomból Arany János és Petőfi Sán-
dor költészete, természetismeretből a 
vizek élővilága, valamint tűzrakási isme-
retek, és egy bográcsban főzhető étel 
elkészítése voltak a feladatok. 
 a közel négyórás versenyen – az iro-
dalmi részt kivéve – közösen igyekez-
tek  tökéletes válaszokat adni a csapa-
tok tagjai.
 a szervező intézmény dolgozói sze-
retettel segítették a versenyzőket, a kí-
sérő pedagógusok részére a kastélyban 
élők életét bemutató videofilmet vetí-
tettek. a várakozás órái remek lehetősé-

get biztosítottak a kötetlen beszélgeté-
sekre, tapasztalatcserékre.
 a záróünnepségen boldogan hallgat-
ták a gyerekek Kácsándiné Kottász Kata-
lin igazgatónő biztató, elismerő szavait. 
 Gyömrő után Monor végzett a máso-
dik helyen. a harminckét gyerek közül 
Balogh István kapta meg a legjobbnak 
adható különdíjat, majd minden csapat-
tag jutalomkönyvet vehetett át, oklevél-
lel és emléklappal. Mivel az első két csa-
pat továbbjutott,  nyolcan képviselhetik 
pest megyét a velencei országos verse-
nyen júniusban.
 az elért eredmények tükrözik több 
pedagógus fáradhatatlan munkáját, tö-
rődésüket diákjaikkal. 
 a gyerekek felkészítését Kele Jánosné 
tagozatvezető, Manevné Walter Krisztina 
osztályfőnök, Geibl Szilvia osztályfőnök, 
Szilágyiné Tóth Éva, Bredács Éva pedagó-
gusok, kolléganők végezték.
 köszönjük a gyömrői intézmény dol-
gozóinak, hogy megszervezték a ver-
senyt, és sikerélményhez juttatták ta-
nulóinkat! Diákjainknak köszönjük a 
helytállást!

A Nemzetőr Általános Iskola  
Speciális Tagozatának pedagógusai

oktatás

A rendőrSÉg kÖzÖS  
AkciójA MáS hATóSágokkAL

Bádogembernek
nagyon sok 

boldog 
szülinapot!!!

 1.  a munka ünnepe
  a munkavállalók szolidaritási
  napja
 2. a papi hivatások világnapja
 3.  nemzetközi sajtószabadság 
  napja
 4.  anyák napja 
  a magyar tűzoltók napja
  szent Flórián napja
 5.  Esélyegyenlőség napja
  Európa nap
  anya nélkül nevelkedő 
  Gyermekek napja
 8.  nemzetközi Vöröskereszt  
  és Vörös Félhold napja
 9.  az Európai Unió Ünnepe
 10.  a Mentők napja Magyarországon
  Madarak és Fák napja 
  Magyarországon
 12.  pünkösd 
  ápolónők nemzetközi napja
 15.  az állat- és növényszeretet 
  napja Magyarországon   
  Család nemzetközi napja
  a szlovákiai magyarok
  emléknapja
 18.  internet világnap
  Múzeumi világnap
  a földtani természetvédelem 
  napja
 19.  nemzetközi férfinap
  a tömegtájékoztatás világnapja
 21.  a magyar Honvédelem napja
 22.  a biológiai sokféleség   
  (diverzitás) nemzetközi napja
 24.  az európai nemzeti parkok napja
 25.  Gyermeknap
  a magyar hősök emlékünnepe
 31.  nemdohányzó világnap

Forrás: Wikipedia

május eseméNyei

Szeret Ön vásárolni?
Fontos Önnek a jó ügyfélkiszolgálás?
És aktívan tenne ennek érdekében?
Precíz, pontos munkáját díjazzuk!

Legyen Ön is próbavásárló!

Bővebb információ, jelentkezés: 
www.clientfirst.hu
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kérjük, személyi jövedelemadójá-
nak egy százalékával támogassa a 
szterényi józsef szakközépiskola és 
szakiskola alapítványát. segítségét 
előre is köszönjük! 
adószám: 18674286-1-13

foNtos egy százalékálláspontTiTkoSSzoLgáLATi MegfigyeLÉS

a MÖosz felháborodottan utasítja visz-
sza azt a kormányzati intézkedést, amely-
lyel bírósági kontroll nélküli titkosszolgálati 
megfigyelés alá helyezi az önkormányzato-
kat, közöttük is kiemelten a megyei önkor-
mányzatokat, azok vezetőit és képviselőit.
 a MÖosz elvárja a kormánytól, hogy 
tartsa tiszteletben az önkormányzatok 
önállóságát, és azt semmiféle olyan intéz-
kedéssel ne korlátozza, amely a demokra-
tikus alapintézmények sérelmével, illetve 
a kormány politikájával esetleg egyet nem 

értő személyek indokolatlan  megfélem-
lítésével járhat. tiltakozunk minden olyan 
kormányzati törekvés ellen, amely nem fér 
össze a hatályos törvényi szabályozással, 
különösen akkor, ha egyben  alkotmányos-
sági aggályokat is felvet.
 követeljük a fenti, józan etikai normákba 
ütköző jelenségeket lehetővé tevő, 2008. 
márciusában meghozott kormányhatáro-
zat azonnali megsemmisítését.
 Miskolc, 2008. április 20.

Dr. Ódor Ferenc  elnök, Szűcs Lajos társelnök

guMigyűjTÉS
a nemzetőr általános iskola 2008. már-
cius 27-én, sikeres gumigyűjtési akciót 
szervezett. környezetünk védelmében a 
veszélyes hulladéknak számító lecserélt, 
rossz autógumikat ezen a napon bárki be-
hozhatta az iskola udvarára. Másnap egy 
használt gumikat feldolgozó cég az ösz-
szegyűjtött mennyiséget, ígéretéhez hí-
ven, elszállította. sikeres akció volt, ahogy 
a fénykép is mutatja. a lakosság megelé-
gedésére is szolgált, hiszen több helyről 
kaptunk dicsérő, elismerő szavakat, hogy 
ezt a begyűjtést felvállalta az iskola.
 Értesítjük a lakosságot, hogy 2008. 
június 6-án 12 és18 óra között, ismét in-

gyen behozhatják az iskola udvarára a 
feleslegessé vált gumihulladékot (autó-
gumi, traktorgumi, gumiszőnyeg).

Szentirmay Cecília DÖK segítő tanár

környezetvédelem

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

A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének 
(MÖOSZ) álláspontja az önkormányzatok titkosszolgálati 
megfigyelésével kapcsolatosan kialakult helyzetről

a MoL zrt. a Monor gázátadó állomá-
son karbantartási munkálatokat fog 
végezni, ezért Monor város területén
2008. június 24-én 6 órától 2008. júni-
us 25-én 8 óráig a gázszolgáltatás szü-
netel! 
 Ezalatt a gázvételezés szünetelte-
tésének biztosítása érdekében kérik a 
fogyasztókat, hogy a gázmérő előtti 
főelzárót szíveskedjenek zárt állapot-
ban tartani!
 a gázszolgáltatás problémamen-
tes újraindítása érdekében a szakem-
bereknek meg kell győződni róla, hogy 
valóban zárva vannak a főelzáró gáz-
csapok, ezt ellenőrizni fogják.
 a karbantartási munkák miatt el-
rendelt gázszünetért mindenkitől 
megértést kérnek, és előre is köszönik 
a fogyasztók segítségét.
 rendellenesség esetén hibabeje-
lentést az 29/551-004-es telefonszá-
mon tehetnek a vecsési üzemnél.

jÚNius 24-től 25-ig  
szüNetel a gázszolgáltatás

VersenyMonori ÖrÖMÖk – VecSÉSen
Vecsés Város Önkormányzata – a Gróf 
andrássy Gyula általános iskolában – az 
idén is megrendezte hagyományos Városi 
Vers- és prózamondó Versenyét.
 az április 12-i rendezvényre ezúttal – a 
helyi négy általános iskola és középiskolá-

juk tanulóin kívül – meghívták a monori 
gimnazistákat is.
 a Hűvösvölgyi Ildikó színművésznő el-
nökletével értékelő zsűri első helyre rang-
sorolta a három fős monori józsef attila 
Gimnázium csoportjából Fekete Veronikát 

(akinek odaítélték a vándorserleget is); 
megosztott második helyezésre pedig 
(mindkettejüket különdíjjal is jutalmazva): 
Leichter Áront és Volák Attilát.
 a jól szervezett, színvonalas, kellemes 
hangvételű rendezvény hasznos tapasz-
talatcserét jelentett minden résztvevőnek. 
Ezúton is köszönjük, hogy ott lehettünk!

B.G.
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a Monori strázsa újság áprilisi számá-
ban megjelent „110 éves a monori tűz-
oltóság” című cikk tartalmával lénye-
gében egyetértünk, mert hitelesen 
idézi a Monori Önkéntes tűzoltó testü-
let megalakulását és első 15 éves törté-
netét. Ez a civil egyesület 1991. május 
végén megszűnt.  a jelenleg is műkö-
dő önkormányzati hivatásos tűzoltóság 
az önkéntesektől teljesen eltérő felté-
telekkel végzi tűzoltási, mentési és tűz-
rendészeti tevékenységét. Emiatt nem 
tartjuk helyesnek az említett cikk címét, 
amely helyesen ez lett volna: 110 éves a 
monori szervezett tűzoltás. 

Monor Város Önkormányzat 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

HelyteleN volt a cím

Más parancsnokság területén 4 esetben 
nyújtottak segítséget tűzoltóink. Évkez-
detek közül kimagaslik ez a vonulási szám, 
ami nem csak a tűzoltói állományt, a tűz-
oltó technikát, de a parancsnokság do-
logi kiadásait is jelentősen megterhelte 
(gépjárművek többszöri meghibásodása, 
üzemanyagköltség).
 a tűzesetek megoszlása: lakó- és mel-
léképületben 15, gépjárműben 3, avar-, 
nádas-, erdő- és szeméttűz 67, kereske-
delem és intézmény területén 8 tűzeset 
történt, 10 esetben eloltott tűzről tettek 
bejelentést. téves jelzés és vaklárma 8 al-
kalommal történt. a 111 tűz-
esetből 29 Monor területére 
jutott.
 a 218 műszaki mentés 
megoszlása a következő: 
közlekedési baleset 36, a vi-
haros időjárás miatti faki-
dőlés 154, épületkár 12, ér-
tékmentés 6, életmentés 6, vegyi baleset, 
gázömlés 3, állatmentés 1.
 a közlekedési balesetek során 12 sérü-
lés és 2 haláleset történt. Monor területén 
45 műszaki mentés történt.
 az elmúlt évek időjárási változásai és 
szélsőségei – évszakoktól függetlenül – ko-
moly anyagi károkat okoztak országszerte, 
így a Monori kistérségben is. Legutóbb a 
március 1-jén vonult át az országon egy 
orkánerejű szélvihar, amely számos tele-
pülésen okozott kisebb-nagyobb károkat.
 a Monori tűzoltóság ügyeleti helyisé-
gében 14 óra után indult el a kárbejelen-
tések özöne, és a tűzoltók a veszélyhely-
zetek figyelembe vételével folyamatosan 
dolgoztak a károk elhárításán. Döntő-
en a szélvihar miatt kidőlt fák eltávolítá-
sa adott munkát. számos esetben késlel-
tette a nagyfeszültségű vezetékekre dőlt 
fák kivágását az elektromos szakemberek 

Idén január 1-je és március 31-e között a Monori Tűzoltóság 
működési területén összesen 329 káresemény történt, 
ebből 111 tűzeset és 218 műszaki mentés volt. 

LánglovagokA TűzoLTók jeLenTik

helyszínre érkezése, hiszen elsődlegesen 
az áramszolgáltatás helyreállítását kellett 
biztosítaniuk.
 a nagy szél megbontotta a tetőket (cse-
rép, pala, lemezborítás), kéményeket és 
tűzfalakat döntött le. a tűzoltók egy héten 
át szinte éjjel-nappal dolgoztak a károk el-
hárításán. Mintegy 160 bejelentés érkezett 
a vihar miatt két nap alatt, ez minden ed-
digi rekordot megdöntött. a legtöbb kár-
bejelentés és segítségkérés Vecsésről (49), 
Üllőről (38), Monorról (34) és Gyömrőről 
(11) érkezett. a veszélyes helyzetek felszá-
molásában jelentős segítséget nyújtottak 

az Üllői Önkéntes tűzoltó 
Egyesület tagjai, valamint a 
repülőtéri tűzoltók is.
 természetesen a vihar-
károk elhárítása mellett a 

„szokásos” beavatkozásokra 
is sor került: tűzesetek, köz-
úti balesetek, életmentés, 

értékmentés stb. Mindent összevetve el-
mondhatjuk, hogy a vonulós tűzoltók tel-
jes erőbedobással végezték feladataikat, 
ezért minden elismerés megilleti őket.
 Ezúton is tájékoztatjuk a tisztelt lakos-
ságot, hogy a tűzoltóságnak csak a közvet-
len életveszélyt okozó, illetve a normális 
életvitelt akadályozó és ez által kárt oko-
zó viharkárok felszámolása a kötelessége 
(például épületre, gépjárműre, úttestre, 
vezetékre dőlt fa eltávolítása, vezetékek, 
tetőszerkezetek leszakadása, azok lógó 
részeinek eltávolítása). Ugyanakkor nem 
kötelessége a tűzoltóságnak a kertekben, 
földeken, erdőben kidőlt, ill. megdőlt fák 
eltávolítása, kivágása, melyek nem okoz-
nak közvetlen életveszélyt. ilyenkor a te-
rület tulajdonosának a feladata megtenni 
a szükséges intézkedéseket.

Monor Város Önkormányzat
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság

„Mintegy 160  
bejelentés érkezett 
a vihar miatt két 

nap alatt.”

Budapest központjától 
mindössze 35 percre, jó 
közlekedéssel, Monori er-
dő központjában eladó 
egy 2002-2006 között kí-
vül-belül felújított (új ton-
dach-cserép, új vakolat, új 
teraszok stb.) kétszintes, 
négyszobás, családi ház. 
Ősfákkal teli parkosított kert, kertész által tervezett 
dísztó, nagy teraszok (2 db terasz és 2 db erkély), tágas, 
napfényes terek. Extrák: tömör bükkfából készült be-
épített konyhabútor háztartási gépekkel, riasztórend-
szer, parabolaantenna, automata öntözőrendszer, 
kerti grill, kerti tó.  Érd: Szabó Teréz, tel.: 06-30-306 79 68 
(egész nap), e-mail: terezkriszta@yahoo.com

Monor, petőfi u. 16

www.tonervaros.hu

Új és felújított  fénymásológépek, 

tintapatronok, lézerkazetták,

másolófestékek értékesítése.

Nyomtatás, másolás színesben is.

pályázatot hirdetünk a petőfi utcában 
hamarosan megnyíló bevásárló köz-
pont sétányának elnevezésére. javasla-
tokat május 30-ig a polgármesterei hi-
vatal titkárságára kérjük eljuttatni, zárt 
borítékban, „Sétány elnevezése” felirattal.
i. díj: négyszemélyes vacsora az új köz-
pontban nyíló Halló pizzában,
ii. díj: kétszemélyes vacsora a Halló piz-
zában,
iii. díj: két szabadon választott pizza 
házhoz szállítva a Halló pizzától.

mi legyeN  az Új sétáNy Neve?
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Egyesztendős munka eredményeként szü-
letett meg ez a siker, annak a munkacso-
portnak köszönhetően, amelyet Megye-
ri István igazgató úr – „fizika plusz” néven 
tartott foglalkozásain – sok olyan elméleti 
ismerettel gazdagított, aminek gyakorlati 
megvalósítására is kitértek.
 Elsősorban a megújuló energiaforrások, 
és ezen belül is a napenergia hasznosítha-
tósága felé fordult a figyelmük. Először 
egy németországból kapott, tükörlapok-
ból álló készüléket egészítettek ki, fóku-
száló fűtőhatásával kísérletezve. Ezután 

– egy nyertes pályázat anyagi segítségé-

vel – maguk tervezték és építették meg 
a nagyobbik tükröt, a „napkohó”-t. Meg-
valósítása során sok elméleti és gyakorla-
ti tapasztalatot szereztek, miközben a fo-
lyamatot végig dokumentálták.
 a kifejlesztett készülék fókusza nem 
egy pont, hanem egy vonal. Ebben he-
lyezték el a rézcsövet, amiben a vizet ke-
ringetik. Diáktársaiknak is látványosan 
bizonyították iskolájuk udvarán, hogy a 
napsugarak felé fordított tükör pillanatok 
alatt felforrósította a csövet. kézmosóhoz 
fognak vele például melegvizet előállíta-
ni, de abszorpciós hűtőre is szeretnék rá-

A Kutató Diákok Országos Konferenciáján kategóriájukban (a Műszaki és 
technológiai szekcióban) első helyezést értek el a monori József Attila 
Gimnázium és Szakközépiskola diákjai 2008. március 8-án, Gödöllőn.

kutató diákokA Monori „nApkohó"

autó- és épületklíma 
 szerelése, töltése

• gumiszerelés
• gumieladás
• Futómű állítás 
• Centírozás
2200 Monor, 4-es főút, 34. km
Kurgyis József
Tel.: 06-30/949-6240

kötni, elérve vele, hogy nyáron a meleggel 
(hőelnyeléssel) hűtsenek. további céljuk, 
hogy – a globális sugárzás- és a hatásfok-
teljesítmény mérése mellett – mindez tel-
jesen automatizálva működjön.
 nagyon örültek annak, hogy a megyei 
fordulóból elsőként jutottak tovább a 
döntőbe, ott pedig már nem is remélték, 
hogy az élen végezhetnek. Csak gratulál-
hatunk Megyeri Istvánnak és tanítványai-
nak: Balatoni Mátyás, Dobai Attila és Jám-
bor Gergő (11.G osztályos), valamint Tuskán 
Zoltán (12.a osztályos) diákoknak.
 az pedig külön örömmel tölthet el 
valamennyiünket, hogy a jövő generáci-
ójának képviselői nem csak elméletben, 
hanem már a mindennapi gyakorlatban 
is ilyen komolyan foglalkoznak a környe-
zetkímélő energiaellátás égetően aktuális 
kérdésével.

B.G.
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Mosdók, mosogatók, csapok javítása
WC-k, tartályok, lefolyók cseréje

Cirkók, konvektorok, tűzhelyek javítása

Kis Imre • Tel.: 06-30/417-4267 • 06-29/355-264

villanyszerelés is!

Vízvezeték és gázkészülék 
szerelése garanciával

Munkavégzés esetén 
ingyenes kiszállással!
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kus, fordítós ekét jelenti, melyen csupán 
csak az ekefej és a csoroszlya készült vas-
ból. a legelterjedtebb típusa a széles tal-
pú, de csak lazább talajban használható 
úgynevezett „debreceni eke”. a szántást 
az őstulokból igavonóvá szelídített, való-
színűleg a mai magyar szürke marhához 
hasonló állatokkal végezték. Minden csa-
lád igaereje, vagyis vagyoni ereje arányá-
ban jutott földhöz. négy-hat marha tudta 
elvontatni az ekét. akinek nem volt eny-
nyi, az rokonnal, jobbágytársával fogott 
össze. a talajművelés kisegítő eszköze a 
tüske és a fogas-, illetve a hengerboro-
na volt. a vetést kézzel végezték, a nyak-
ba akasztott vászonkendőből hintették a 
magot. aratáshoz a fogazott sarló helyett 
már hosszú kaszát használtak. a gabona-
szemek kipergetése (cséplése) lovakkal, 
nyomtatással történt. Ez az eszközkészlet 
és technológia több száz éves tapasztala-
ton, hagyományon alapult.
 kik voltak a földművelés fejlesz-
tői? a szerzetesrendek. például a Bene-
dek-rend – bencések – apátságát már 
szent istván letelepítette a Márton-he-
gyen (pannonhalmán). a térítés, az iskola 
és a kórház fenntartása mellett korszerű, 
nyugati típusú gazdaságot létesítettek. a 
Benedek-rendből megújult ciszterciták 

Mi történt az új honfoglaláskor 
Monoron? Monor, mint elődeink őshazá-
ja, az 1700-as évek elején egy új honfogla-
lás földje lett. 1690-ben az elhagyott he-
lyek közt szerepelt, de 1715-ben már 33, 
1720-ban 108 adóköteles háza volt. a tö-
rök uralom idején a Felvi-
dékre menekült jobbágyok 
a földesúri tilalmak ellené-
re csapatostul szöktek meg. 
igás állataikkal, eszközeik-
kel együtt jöttek az alföld-
re, visszahódítva az elvadult, 
erdős, bozótos, mocsaras tá-
jat. az új honfoglalás az ura-
sági tiszttartóval való megegyezés után 
erdőirtással kezdődött. a falunagyok (in-
nen a Fónagy vezetéknév), és a soltészek 
(schultheisz) irányítják az erdőirtó jobbá-
gyok munkáját. E tevékenység kiváltsá-
gos, s a közösség egybe kovácsolásának, 
letelepítésének feladatát is jelentette. ju-
talmuk egy-egy egész soltészségi telek, 
azaz 36 hold föld. Ha megnézzük az első 
katonai térképet (készült 1781–'83 között), 

azt látjuk, hogy a falu körül gyűrű alak-
ban még jelentős erdőterület van. az új 
telepesek igen nehéz körülmények kö-
zött kezdték el és végezték az erdőirtást. 
kevés felszerelésük volt, hiszen elszök-
tek az előző földesuruktól. Életük eleinte 

a legkezdetlegesebb viszo-
nyok között folyt. szükség-
ből lépvesszőket raktak ki a 
galambfogáshoz, fészkek-
ből szedték össze a vadma-
darak tojásait, pákásztak, 
halásztak. Életmódjukban 
előtérbe került a pásztor-
kodás, majd teret nyert a 

földművelés, megszületett a paraszti job-
bágyközösség. a káptalantól birtokba 
vett területet minden évben újraosztják, 
nyílhúzással (sorsolással) döntenek arról, 
hogy kinek-kinek hová esik a külső telke, 
őszi, tavaszi szántása, ugarja, rétje, közle-
gelőből eső jogosultsága.
 hogyan végezték a talajművelést? 
a szántás legfontosabb eszköze az eke. 
az 1750-es években ez az aszimmetri-

jobbágyélet Mária terézia korában

MonoriAk ViSeLT 
doLgAi (V. rÉSz)

 
Gépjárművezető-képző kft.

tanfolyam indul
 május 7-én és június 4-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

ASUS 17" TFT monitor             36 700 ft

Alap számítógép: 48 900 ft-tól

Digitális 
fényképezőgép 1 GB-os 
memóriakártyával:                 17 000 ft

Monor, Móricz zs. u. 21.
Tel.: 29/410-387

GLS-csomagfelvevőhely - utánvéttel is!

„Az új telepesek 
igen nehéz kö-

rülmények között 
kezdték el és végez-

ték az erdőirtást.”
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Aratáshoz a fogazott sarló helyett már hosszú kaszát használtak a 18. században



Monori Strázsa

Kö
zö

ss
ég

 2008. május 2. 11

is élenjártak az agrártevékenységben és 
az ipari munkában, mivel élő kapcsola-
tuk volt a francia cisztercita kolostorok-
kal. Monorhoz legközelebb pásztón élt 
ilyen rend.
 Mária terézia az ország kormányzó tes-
tülete, a Budára települt Helytartótanács 
közreműködésével kívánta korszerűsíttet-
ni a földművelést, az agrártechnológiát – a 
háromnyomásos vetésforgó megszilárdí-
tása, a trágyázás alkalmazá-
sa, eperfaültetés, selyemher-
nyó-tenyésztés elterjesztése, 
az édesítőszert és viaszt ter-
melő méhészet továbbfej-
lesztése, a kender, a len és a 
dohánytermesztés népsze-
rűsítésével. Majd a későbbi-
ekben a burgonya-, a lóhe-
retermesztés propagálása került előtérbe. 
De a hagyományok ereje és az idegenelle-
nesség erősebbnek bizonyult. nemhogy a 
polgárosodás, de még az agrár jellegű új-
jáépülés, fejlődés is örökös késésben volt 
az 1700-as években. 
 Mit termeltek, milyen ételeket fo-
gyasztottak? Gabonaféléket termesz-
tettek: búzát, rozst, zabot. a parasztcsa-
ládok évi gabonaszükségletét a források 
két mázsára, vagyis 10-15 hektoliterre 

becsülik. a gabonahiány a középkorban 
mindvégig jellemző. kenyerükben több 
volt a rozs, mint a búza. sok zabkását et-
tek. népeledel az abált és füstölt szalon-
na. kenyérpótlónak számított a lencse, a 
bab, a káposzta. Mindennapos étek volt 
a köleskása. Ünnepi ebédre fogyasztot-
ták a házi és vadállatok húsát, a halféléket 
sütve, főzve, füstölve egyaránt, de tejter-
mékek, sütemények, friss és aszalt gyü-

mölcsök is kerültek az asz-
talra. a főzéshez, sütéshez 
fűszert használtak. átvet-
tek török étkezési szokáso-
kat is. a töltött káposzta és 
paprika ősei a hússal, zöld-
ségekkel és fűszerekkel töl-
tött ételfélék voltak. szabad 
tűzön, nyárson vagy roston 

hússzeleteket, főképpen bárányt sütöttek. 
Ha tehették, bort ittak.
 vallási konfliktusok, családi élet. a 
felekezeti hovatartozás egyazon csalá-
don belül a vegyes házasságoknál oko-
zott konfliktust a katolikusok és a refor-
mátusok között. Mária terézia tiltotta a 
katolikusok protestáns vallásra történő 
áttérését. azt is előírta, hogy a vegyes há-
zasságot csak a püspök engedélyével le-
het megkötni. később ez úgy módosult, 
hogy csak a plébános eskethetett ilyen 
esetben. Ha az apa katolikus, minden 
gyermek vele azonos vallású. protestáns 
apa és katolikus anya esetén a fiúk protes-
tánsok, a leányok katolikusok lettek.
 nagyszülők, szülők, felnőtt és kiskorú 
gyerekek közösen alkottak egy termelési 
egységet. a nagycsalád egy háztartásban 
élve végezte a nehéz paraszti munkát. Ez 
létbiztonságot nyújtott a munkából már 
kiöregedett családtagoknak, nagyszü-
lőknek, dédszülőknek. Előfordult, hogy 
árvák, özvegyek csatlakoztak a jómódú 
jobbágycsaládokhoz, melyek befogad-
ták őket. a belső munkamegosztás során 
a disznók őrzését például a család a fiatal 
fiúkra bízta, akik felserdülve már az ökrök-
kel dolgoztak, marhákat legeltettek. ahol 
sok a gyerek, ott több a munkaerő. a ha-
sonló korúak egymást is nevelték. nem 

mindig a jóra. Előfordult, hogy dologidő-
ben a fiatalok éjszaka legeltették a jószá-
got. Ezek a pásztorcsapatok egymással is 
vetélkedtek. többek között elcsenték a 
másik csorda vezérállatának kolompját.
 a felnőttek körében tudunk egyéb 
rossz példákról is: Dán István, J. Burján Já-
nos kerék-, Szikora András és Csinos István 
a falu szénája, Horváth Mihály fa-, Földi 
Mihály kantárlopásért bűnhődött. Vincze 
András „két tévelyedett borjúnak titkon 
való tartásáért és elbélyegzéséért” fize-
tett a bírónak büntetéspénzt az 1760-as 
években Monoron.
 Tudtak-e szántóvető elődeink olvas-
ni? a férfiak 17–20 százaléka tudott írni, 
olvasásban ennél jobban otthon voltak. a 
korabeli nyomdák egyre több ima- és val-
lásos könyvecskét készítettek, s a vásáro-
kon ezek egyre inkább elkeltek. Egyszóval 
a szemléltetett évtizedekben növekedett 
az olvasni tudók száma. az egri káptalan-
hoz írott monori jobbágylevelek azon-
ban azt tanúsítják: írásaikban keverednek 
a magyar, latin, német szavak, és nem va-
lószínű, hogy a monori iskolamesterek, 
preceptorok voltak felelősök ebben. E tu-
dós atyafiak díjlevelei 1764-ben arról ad-
nak számot, hogy fizetésüket természet-
ben: húsban, sóban, búzában, borban, 
tűzrevalóban adta ki az eklézsia. példá-
ul a nebulók körében végzett szolgála-
taikért a reformátusoknál Tsepregi Georg, 
Tsiszár Ladisl kántoroknak, a katolikusok-
nál Bajáki János, Neel János káplánoknak.
 a gazdaság fejlesztéséhez az iskolázta-
tás ügye egyre fontosabbá vált. Felismer-
te ezt a királynő, aki a jól bevált porosz 
gyakorlatból vett példát. kidolgoztatta 
Ürményi Józseffel oktatási rendszerét, a 

„ratió Educationis” elveit, mely szerint a 
7–13 éves korú gyermekeknek iskolát kel-
lett látogatniuk. Évtizedek teltek el, mire 
ez Monoron is megvalósult.
 Forrás: Pest Megyei Levéltár Bp.; Heves 
Megyei Levéltár Eger; Monori krónika 1998; 
Monori arcok, sorsok, történetek 2001; Hely-
történeti kiadványok

Dr. Dobos György,
a Helytörténeti Kör elnökeNégy-hat marha tudta csak elvontatni az ekét

„Még az agrár jelle-
gű újjáépülés, fejlő-
dés is örökös késés-
ben volt az 1700-as 

években.”

 

az
én házam,

az én váram
házépítést,  

kerítésépítést, 
medence építést, 

vizes házak utólagos   
falszigetelését  

vállalja nagy  
gyakorlattal 

rendelkező  héttagú  
építőipari brigád

pÓk-COrpus bt
TeLefon: 

06-30-211-299O,  
06-70-637-633

hoBBI KucKó

moNor petőfi sáNdor u. 8. (a szolgáltató HázbaN)
tel.: 06-209-277-312

nyiTVA: H-p: 10-17, szo: 8-12

kreATíV hoBBi ÉS dekorációS BoLT

szalvétatechnikák • üvegfestés 
gyöngyök • ékszeralkatrészek

kreatív üveg-, cserép-, fa- és papíráruk
egységcsomagok • művészkellékek
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a találkozónak kettős célja volt: először, 
hogy a résztvevők megismerhessék 2007-
es év értékelését, beszámolóit. a közgyű-
lés a jelentések elfogadásával hivatalosan 
is lezárta az elmúlt esztendőt. Ezután kö-
vetkezett a 2008-as programok, feladatok, 
tervek közös megvitatása. 
 a Magyarországi Borrendek országos 
szövetségének 43 bejegyzett tagja van, 
köztük a jelenlegi házigazda, a Monor 
környéki strázsa Borrend is. tavaly a szö-
vetség úgy döntött, hogy tagjai közé fo-
gad határon túli magyar borrendeket is, 
mint társult tagokat. a Monoron megren-
dezett találkozón a szövetség tízfős el-
nökségén kívül megjelent a 43 magyaror-
szági, a 3 szlovákiai és a 2 szerbiai borrend 
nagymestere. 

Borrend

A hAtáron tÚlról  
iS ÉrkezTek nAgyMeSTerek
A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége április 
10-én Monoron tartotta idei első közgyűlését.

 az országos szövetség legfontosabb fel-
adata, hogy a jó minőségű magyar bor kultu-
rált fogyasztását propagálja. Ezért szervez-
nek a versenyeket és fesztiválokat, melyekre 
Monoron is kitűnő példákat láthatunk. Min-
den borrendnek megvannak a saját ren-
dezvényei, melyek több száz, nemegyszer 
pedig akár több tízezer embert is megmoz-
gatnak, gondoljunk csak a balatonboglári 
vagy szekszárdi borünnepekre. 
 Dr. Terts András, a Magyarországi Bor-
rendek országos szövetségének elnö-
ke a strázsa kérdésére elmondta, hogy a 
Monor környéki strázsa Borrend a szö-
vetség egyik legaktívabb tagja. nemcsak 
a közgyűlést látták vendégül április 10-
én, de néhány nappal korábban a szövet-
ség vezetői a strázsa-hegyen, Bodor jános 

pincéjében tartották elnökségi ülésüket. a 
monori borászok az év további részében 
sem fognak unatkozni: a kecskeméti bor-
renddel közösen rendezik meg pécelen az 
egyházi és világi borok versenyét, melyet 
egy tudományos konferencia követ Bor és 
egészség címmel. 
 – a Monor környéki strázsa Borrend 
egy nagyon jól szervezett és vezetett bor-
rend. Bármilyen rendezvényről legyen is 
szó, mindig aktívan jelen vannak, megbíz-
hatóak, számíthatunk rájuk. Bárcsak mind-
egyik borrend ilyen lenne. És ezt nem azért 
mondom, mert Monoron vagyunk – tette 
hozzá Dr. terts andrás.

Nagy Renáta
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„A borhoz való hozzáállásunk mondja meg, 
kik is vagyunk valójában. Borfogyasztásunk 
hűen tükröz minket, viszonyunkat a termé-
szethez, a környezethez, a másik emberhez.” 
Mindezt a bor kettős természetének kap-
csán hangsúlyozta Megyeri istván, a jó-
zsef attila Gimnázium igazgatója. Hiszen 
Dionüsszosz itala jelképe lehet az emberi 
méltóságnak és méltatlanságnak, szerez-
hetünk vele örömet és bánatot egyaránt. 

Borrend

A SzárAzSág neM  
TeTT jóT A SzőLőnek
Tizennegyedik alkalommal rendezték meg a már hagyományossá 
vált körzeti borversenyt a József Attila Gimnáziumban. 

a versenyek egyik fontos célja éppen a 
borkultúra népszerűsítése, a civilizált alko-
holfogyasztás szabályainak elsajátítása, és 
nem utolsó sorban az italok minőségének 
emelése, a fortélyok egymástól való meg-
tanulása.
 idén is a gimnázium irodalmi színpa-
dának fellépése alapozta meg a résztve-
vők hangulatát. Bolcsó Gusztáv tanár úr 
által összeállított humorral fűszerezett, 
zenés műsorát az iskola tehetséges di-
ákjai igazán fiatalos lendülettel keltették 
életre. a színpadosok műsora a borver-
senyek elmaradhatatlan részévé vált, hí-
rük Monoron kívül is elterjedt. Ennek leg-
jobb bizonyítéka az a májusra szóló péceli 
meghívás, melynek célja, hogy előadásuk-
kal az ott megrendezendő bornapok szín-
vonalát emeljék. 
 az április 5-i megmérettetésen szak-
értő zsűri, valamint a meghívott közön-
ség minősítette a borokat. a versenyzé-
si és értékelési szabályok az elmúlt évek 
gyakorlatához igazodtak: április 4-én az 
előzsűri átnézte és sorrendbe állította a 
benevezett borokat, hogy a versenyen 
ennek a sorrendnek megfelelően szol-
gálják fel őket. idén is a 20 pontos bírálati 
rendszert alkalmazták, ám most fölmerült 
az a gondolat, hogy jövőre esetleg át le-
hetne térni a 100 pontos rendszerre, mely 
árnyaltabb értékelésre ad lehetőséget. 

amíg a 34 fehér, 11 rozé és 40 vörösbort 
a szakértők külön terembe vonulva kós-
tolták és értékelték, addig a közönségnek 
az iskola ebédlőjében szintén lehetősé-
ge nyílt megízlelni és külön értékelőlapon 
minősíteni a felszolgált nedűket. a zsűri 
több tagjának véleménye szerint a tava-
lyi szárazság nem tett jót a szőlőtermés-
nek, ezért nem születtek igazán jó borok. 
Mindezek ellenére azonban a borverse-
nyen találkozni lehetett néhány kiemelke-
dően jó minőségű nedűvel is. 

Reni
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Bodor János – rajnai rizling
Kiss Péter – olaszrizling
Megyeri József – Chardonnay
Geér Károly – rizlingszilváni
Klément György – Cserszegi Fűszeres
rozé borok:
Klément György – Cabernet sauvignon 
rozé
Szabó Gyula – kékfrankos rozé
vörös borok:
Kovács János – kékfrankos
Szuhi Lóránt – Cabernet sauvignon
KERBOR Kft. – Cabernet sauvignon-
Franc Cuvée
Prokopecz János – Cabernet 
sauvignon

araNyérmes borok
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nem tisztem védeni a rendőröket, és kicsit 
elfogult is vagyok a becsülettel eljáró zsa-
rukkal szemben. Lopás mindig volt, min-
dig lesz, legfeljebb az esetek száma változ-
hat. jelenleg a monori kapitányság átlépte 
a négyezret az iktatott bűnügyek számá-
ban, néhány éve szinte ennyi bűncselek-
mény történt egész évben. Fiatal az állo-
mány, a rutinos korosztály lassan elmegy 
nyugdíjba, az új nyomozók igyekeznek fel-
nőni a feladathoz, de több évi tapasztalat 
kell ahhoz, hogy igazi zsarukká váljanak. a 
bűnözők pedig nem tartanak szünetet, ők 
nem állnak le, hanem egyre szemérmet-
lenebbül csapnak le mindenre, ami moz-
dítható. Mi pedig, akik sértettjei leszünk 
egy-egy bűncselekménynek, sokszor szin-
te felkínáljuk értékeinket nekik. szomo-
rú, hogy riasztóval, kutyával, magas kerí-
téssel és zárak tömkelegével kell vigyázni 
magunkra, de ha másként nem megy, hát 
nem megy, mert minden házhoz nem le-
het rendőrt rendelni.

eresz alatt

Van a fecskefészek, vágja rá a rutinos ma-
gyarnóta-énekes. igen ám, de mi van ak-
kor, ha nincs eresz? kivesznek a fecskék? 
Ha analógiát állítunk az ereszlopás és a vé-
dett állat szaporulata között, akkor nyil-
vánvalóvá válik, hogy aki ereszt lop, az 
veszélyezteti ennek a madárfajnak a sza-
porulatát. Feltehetően ez érdekelte a leg-
kevésbé azt a ma már húszéves fiatalt, aki 
zsenge kora ellenére nagyjából húszéves 
tolvaj múltra tekint vissza, hiszen körülbe-
lül akkor állhatott lábra. azóta viszont a 

lopás teszi ki hétköz-, és ünnepnapjainak 
nagy részét. Ha egyszer megöregszik, ta-
lán legenda lesz belőle, de egyelőre még 
csak a rendőrség ír róla, bár meg kell hagy-
ni, hogy ők aztán bőségesen. tódi, akiről 
számtalanszor jelent már meg lapunk ha-
sábjain bűnügyi feljegyzés, gondoskodik 
arról, hogy a monori zsaruk ne unatkoz-
zanak. jelenleg kilenc olyan lopással gya-
núsítják, amely a közelmúltban felborzol-
ta a kedélyeket. a színesfém úgy vonzza 
tódit, mint muslincát a tehénlepény. kép-
telen ellenállni a csábításnak, ha lopni-
való rezet, bronzot lát meg jártában, kel-
tében. a mostani sorozatában szerepel 
strázsa-hegyi, Forrás üzletsori, kiss Ernő 
utcai eresz, csatorna, ablakpárkány, szóval 
a szokásos dolgok. persze, ő csak egy a sok 
színesfémtolvaj közül, a többieket is lassan 
felderítik, bár arra nem sok esély van, hogy 
lakat alatt maradjanak a tárgyalásig.

Tolvaj bandák

Most nézzünk néhány esetet az elmúlt he-
tek krónikájából. április 18-án este hat felé 
a Malomhegyen az egyik ház asszonya va-
lamiért kinézett az ablakán, és megrökö-
nyödve vette észre, hogy nehezen szerzett, 
ház előtt parkoló suzukijában két suttyó 
kölyök tevékenykedik szorgalmasan. Első 
reakciója az volt, hogy hangosan becsap-
ta az ablakot, így az önjelölt rallyversenyző 
és alkalmi mitfárere még az előtt kipattant 
a kocsiból, mielőtt elindult volna a monori 
terepversenyen. szemrevételezve a jár-
művet, a tulajdonos bosszankodva vette 
tudomásul, hogy a kocsiból eltűnt a tárcá-

ja és a mobiltelefonja. Bár sokszor javasol-
tuk már, hogy ne hagyjanak soha semmit 
az autókban, úgy tűnik, hogy mindenki 
csak a maga kárán tanul. 
 szintén járműveket vettek célba azok 
az ismeretlenek, akik a Bajcsy utca egyik 
házának udvarán felfedezték a kánaánt. 
Három kocsi állt bent, egy kia, egy alfa 
romeo és egy Mazda. az ismeretlen tette-
sek feltörték mind a hármat és vittek be-
lőlük kabátot, CD-s rádiót, indítókulcsot. a 
lopási kár 67 ezer, a rongálási kár viszont 
több mint 200 ezer forint. jellemző, hogy 
sokszor nagyobb a rongálással okozott kár, 
mint a lopási, aztán pedig lehet vitatkozni 
a biztosítókkal. De menjünk tovább a tör-
ténetekben.
 április 17-én a sportpálya gondnoka 
délután háromkor, vagyis a legfényesebb 
nappal döbbent meg azon, hogy egy 
igencsak csibekorú trió feszes munkatem-
póban szedi le a bádogtetőt az egyik épü-
letről. talán vívódott egy csöppet, hogy 
rájuk szóljon-e, hiszen a mai fiatalok nem 
igazán szeretnek kétkezi munkát végezni, 
de győzhetett az MsE iránti lojalitás, és ki-
hívta a rendőrséget. a két gyerekkorú el-
követő maximum egy barackot kaphat a 
buksijára a szüleitől, a fiatalkorú társtettes 
viszont túlesett a gyanúsításon, bár nagy 

zsaruk

LopáS Minden 
MennyiSÉgBen
Az elmúlt hónapban a vagyon elleni bűncselekmények tették ki 
a monori rendőrök papírmunkájának lényegi részét, és talán ez 
is hozzájárult ahhoz, hogy a képviselő-testület nem fogadta el a 
kapitányságvezető aktuális beszámolóját, hiszen hiába nincsenek kiemelt 
bűncselekmények, a sok lopás irritálja és bosszantja a lakosságot. 

Jellemző, hogy sokszor nagyobb a rongálással, 
mint a lopással okozott kár
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és elrettentő erejű büntetésre ő sem szá-
míthat. az ipar utcai vállalkozások tulajdo-
nosai viszont számíthatnak arra, hogy to-
vábbra sincsenek biztonságban. az elmúlt 
hónapban több lopás is történt ebben az 
utcában, többek közt a tüzép-telepen is, 
ahol ismeretlen tettesek hegesztőkészü-
léket és gázolajat vettek magukhoz tá-
voztukban, ezzel majdnem félmilliós kárt 
okozva. 

kellemetlen, de hasznos

a tettesek nem mindig maradnak ismeret-
lenek, ez pedig sokszor azon múlik, hogy 
a járőr jókor és jó helyen legyen, és ellen-
őrizze az utcán közlekedőket, ellenállva 
polgárjogi és adatvédelmi mozgalmak-
nak, melyek korlátozni szeretnék a zsa-
ruk azon jogát, hogy igazoltassanak, akit 
akarnak. az igazoltatástól annak kell tarta-
ni, akit például köröznek vagy akinek vala-
mi problémája van a törvénnyel. aki tiszta, 
mint a hó, annak az a néhány perc bosz-
szankodás jelentse azt, hogy akit követke-
zőnek igazoltatnak, azt talán több helyen, 
esetleg súlyos bűncselekmények miatt 
köröznek, és így megfelelő helyre kerül-
het. sokat számít persze, ha a zsaruk kul-
túráltan és higgadtan végzik az igazolta-
tást, bár be kell vallani, hogy ellenpéldák 
is akadnak. azonban naponta több olyan 
körözött személy kerül rendőrkézre, akik 

talán hosszú hónapok óta próbálják elke-
rülni az igazságszolgáltatást, vagy éppen 
annyi vaj van a fejükön, hogy lassan lecso-
rog a fülük mögött. Mint például annak a 
fiatal férfinak, aki április 15-én éjjel egykor 
bizonytalan léptei miatt tűnt fel a járőrök-
nek. Megkérdezték tőle, hogy mi járat-
ban van ebben a késői órán 
ezen a veszélyes helyen, de 
a válaszok annyira bizony-
talanok voltak, hogy érde-
mesnek tartották a ruházat 
átvizsgálást. Ez nem azonos 
a határozathoz kötött moto-
zással, mégis eredményre 
vezetett, mert gyanús illatú 
fű került elő, és az alkalma-
zott drogteszt is pozitív lett, 
így eljárás indult kábítószerrel visszaélés 
gyanúja miatt. nem kezdek drogellenes 
propagandába, de előfordulhatott volna, 
hogy drogtól bódult illető egy száguldó 
autó alatt köt ki. 

Már semmit sem tisztelnek

Hazánk tolvajai az egyházakat sem tiszte-
lik, hiszen április 9-én a kálvin téri reformá-
tus parókia udvarára hatoltak be zárfeszí-
tés módszerével, majd az ott parkoló opel 
ajtaját is kifeszítették. a kocsiból mp3 le-
játszót, az udvarról fűnyírót vittek el. a lo-
pási kár mintegy 100 ezer forint, a rongá-

lási kár pedig ennek a duplája. következő 
éjjel a Malomhegy utca egyik házában jár-
tak hívatlan és ügyes, bár enyveskezű lá-
togatók. az ajtó nem volt ugyan kulcsra 
zárva, de a biztonsági láncot beakasztot-
ták az otthoniak. Ezt viszont addig piszkál-
gatták jeles türelemmel a behatolók, amíg 

kitárult a kincsek tárháza, 
így mód nyílt a kutatásra. a 
végső leltárnál a sértettek a 
jegyzőkönyv adott rovatába 
mobiltelefonokat, iratokat 
és DVD-lemezeket diktáltak, 
majd remélhetőleg a követ-
kező éjjel már zárt ajtók mö-
gött tudhatták ingatlanukat. 
Végül nézzünk be a németh 
ágoston utcába, ahol vá-

rosunk egyik kiemelkedő beruházása zaj-
lik. az építkezésen nagy a nyüzsgés, de ez 
mégsem tartotta vissza azokat a honfitár-
sainkat, akik az ott parkoló kisteherautó 
ablakát betörték, majd elszeleltek az ab-
ban őrizetlenül hagyott laptoppal, melyen 
ráadásul értékes szoftvert is találhattak, 
bár valószínűleg fogalmuk se volt arról, 
hogy mi az a szoftver. Így visszaérkeztünk 
ahhoz a konklúzióhoz, miszerint ellop-
ni csak azt lehet, melyet felügyelet nélkül 
hagynak. Legyen szép a hónapjuk, lehető-
ség szerint ne legyen dolguk a rendőrök-
kel semmilyen minőségben!

Sipos Tamás

Monor közepén, a Kistói u. 9-ben

 

Széles áruválasztékkal,

állunk vevőink rendelkezésére!
szívélyes kiszolgálással éjjel-nappal

„Az igazoltatástól 
annak kell tarta-

ni, akit például kö-
röznek vagy akinek 
valami problémája 
van a törvénnyel.”

10 % kedvezmény 

  a hirdetés 

       
       

felmutatójának!
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             A tavaszi nagytakarítás közben is gondoljon ránk! 
             Szőnyegek tisztítása májusban 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

Monori Strázsa: Hogyan emlékszik vissza 
erre az időszakra?
Baranyi Ferenc: ambivalens érzéseim van-
nak Monorral kapcsolatban, mert egyrészt 
nagyon szép időszak volt, másik oldalról 
pedig igen sötét. Monoron gyűltek össze 
akkoriban a középkáderekből a leghülyéb-
bek, akik az amolyan ikszes származásúnak, 
mint amilyen én voltam, nagyon sok ártal-
mára voltak. Édesapám főjegyző volt, az 
ötvenes években ezért osztályidegennek 
számítottunk, ráadásul én voltam a kántor 
a református nagytemplomban. ilyen hát-
térrel nem voltunk a legjobb helyzetben. 
amikor lírai költőként kezdtem elhíresülni, 
a monori funkcionáriusok szemében még 
akkor is ellenforradalmárnak számítottam, 
hiszen 1956-ban én voltam itt a forradal-
mi ifjúsági bizottság elnöke. akkor kezdett 
irántam megenyhülni a légkör, amikor nem 
csak ország-, hanem kontinensszerte volt 
már bizonyos hírem és tekintélyem, illetve 
amikor ezeket a fafejeket dinamikus gon-
dolkodású emberek váltották fel. akkor cso-
dálkoztam rá újra Monorra, amikor a nyolc-
vanas évek elején eljöttem egy könyvheti 
megnyitóra, és láttam a pártbizottság élén 
lévő új arcokat. azt tapasztaltam, hogy itt 
intelligencia, szépség, kellem és kedvesség 
van. Monor és én ekkor kezdtünk egymás-
sal feloldódni. Ekkor már a város is büszkél-
kedett velem, holott addig fekete bárány 
voltam. tehát minden körülmény arra pre-
desztinálna, hogy a politikai paletta jobbik 
oldalán helyezkedjem el, de a történelem 
igazságait az ember nem a saját sérelmei-
nek a fénytörésében ítéli meg, hanem az 
eszével és lelkiismeretével. Ugyanakkor na-
gyon jó szívvel is emlékszem erre az idő-
szakra, mert kitűnő baráti köröm volt. a 
kultúrházban működött egy színjátszó cso-
port, mellyel nagyon jó darabokat adtunk 
elő. ott ismerkedtem meg a feleségemmel, 

interjúMeghATározó Monori ÉVek
Az országos médiából értesülhettünk arról, hogy Baranyi 
Ferenc 2008. március 15-én Kossuth-díjat kapott. A világszerte 
elismert költő, író, műfordító 1950-'57-ig Monoron élt. 

aki szintén tagja volt a színjátszó körnek. 
igen termékeny társaság voltunk: egymást 
neveltük, alakítgattuk, serkentettük minél 
több tudás befogadására. Úgyhogy nekem 
az a néhány év, ami Monoron telt, emiatt 
nagyon meghatározó.
•  Ön sokáig újságíróként is dolgozott. Mi a 
véleménye  napjaink médiájáról?
•  nem valami jó. Lapoknál és a televízió-
nál is dolgoztam, de abban az időben igé-
nyesebb emberek művelték ezt az egészet. 
Most kicsit az az érzésem, hogy riporternek 
lenni pusztán elhatározás és kapcsolatok 
kérdése. az én időmben komoly próbatéte-
len kellett átesnie annak, aki műsorvezető 
vagy riporter szeretett volna lenni. nyelvé-
szek meghallgatták a beszédét, próbafel-
vételeket készítettek, hogy hogyan mutat 
a képernyőn, tehát nagyon megnézték, al-
kalmas-e egyáltalán a feladatra. Mostaná-
ban azonban elég vegyes a mezőny. Való-
ban tehetséges embereket is látok, de ez a 
kevesebb, ám botcsinálta újságírókat annál 
többet tapasztalok magam körül. 
•  Számított arra, hogy meg fogja kapni az 
egyik legrangosabb kitüntetést, a Kossuth-
díjat?  
•  a kossuth-díjat akkor kaptam meg, ami-
kor már egyáltalán nem számítottam rá. 
Mindent elkövettem a saját kitüntethetet-
lenségem érdekében, mert nagyon sprőd 
nyilatkozatokat adtam az utóbbi években 
a sajtónak. Elég kellemetlen figura vol-
tam az elmúlt rendszerben is, a mostani-
ban még inkább, de hát úgy látszik, van-
nak még csodák. persze, hogy örültem 
neki, mert olaszországban és Belgiumban 
is kaptam magas irodalmi díjakat, de még-
iscsak a hazám legmagasabb kitüntetése 
érintett a legjobban.
további sok sikert és jó egészséget kívá-
nunk Baranyi Ferencnek! 

Nagy Renáta
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Baranyi Ferenc,  
a világszerte 
elismert költő, író, 
műfordító 1950-57-
ig Monoron élt

Baranyi Ferenc 1937-ben született pilisen.
 szüleivel pilisen, nyáregyházán, Mo-
no ron éltek, majd Budapestre költözött. 
azóta is a fővárosban él.
 az érettségi után egy évig a nyuga-
ti pályaudvar szerelésvezetőségén dol-
gozott segédmunkásként, majd egy 
évig az otp Monori járási Fiókjában volt 
pénztáros.
 Egyetem: ELtE Bölcsészettudományi 
kar, magyar–olasz szak.
 1959-ben ösztöndíjjal Franciaor-
szágba ment nyelvet tanulni és nyári 
gyer mektáborokban nevelősködött.
 több alkalommal járt ösztöndíjjal olasz -
or szágban, pl. Dante-kutatás céljából.
 rövid ideig sajtópropagandistaként 
a Földművesszövet kezeti könyvterjesz-
tő Vál lalatnál dolgozott.
 1965-ben a MÚosz Újságíró iskolájá-
ban szerzett oklevelet. 
 az Egyetemi Lapok munkatársa, 
majd ifjúsági Magazin főszerkesztő-he-
lyettese  és a Magyar ifjúság irodalmi ro-
vatvezetője. 
 1967-ben – UnEsCo-ösztöndíjjal – a 
franciaországi poitiers-i egyetemet lá-
togatta. 
 1972-től néhány évig szabadfoglal-
kozású. 
 1976-tól 1992-ig a Magyar televízió-
nál dolgozott.
 palócföld, Ezredvég című folyóiratok 
szerkesztője. 1992-ben ment korenged-
ménnyel nyugdíjba.

rövid életrajz
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Olcsó ruházati bolt nyílt!

Török, olasz, kínai
és magyar termékek

Folyamatosan 
megújuló árukészlet

petőfi sándor u. 53. (a vasútállomásnál)

Várjuk kedves vásárlóinkat!

páratlan eseményben volt részünk 2008. 
április 1-jén a Monori alapfokú Művészet-
oktatási intézményben (közismert ne-
vén városi zeneiskolában). az iskola taná-
rai olyan hangversenyt kezdeményeztek, 
melyen szülők játszhattak gyerekeikkel. 
nem az időpont, hanem az előadások sze-
rezték a jó hangulatot. ki gondolta volna, 
hogy a szülők ilyen jól játszanak a régen 
félretett hangszereken?
 az est során különböző előadásokat 
hallhattunk: édesapák, édesanyák, nagy-
nénik játszottak, énekeltek csemetéikkel. 
zongorák, hegedűk, furulyák, dobok és 
cintányérok szóltak, volt családi előadás, 
szólószám, gyerekek kórusa hangszeres 
kísérettel.
 De nemcsak a szülők tettek ki magu-
kért. az iskola tanárai is vállalták, hogy 
számukra ismeretlen hangszeren játsza-
nak, vagy teljesen új műfajban lépnek fel.
 a fellépésüket sok humor fűszerezte. 
az első olyan hangversenyen vehettünk 
részt, ahol fesztelenül muzsikálhattunk, 
énekelhettünk, és nem a megfelelni aka-

rás nehezítette a zenélés örömét.  Még 
véget sem ért a vidám hangverseny, és 
máris azt fontolgatták a lelkes szülők, 
hogy jövőre milyen hangszeren fognak 
játszani.
 köszönjük a szervezést, a közremű-
ködést, a jó hangulatot, és várjuk a foly-
tatást!                                                                           

Reibach család

A zene, mint a világot, emberiséget átfogó közös nyelv, a lélek nemesítője, 
a szavakban ki nem mondható érzelmek kifejezője. Az iskola, mint 
ennek a művészeti ágnak gondos magvetője. Ebből lesz a zeneiskola.

kutató diákokzene, iSkoLA, zeneiSkoLA
a nyugdíjasok pest Megyei szövetsé-
ge 2008. május 20-án, kedden 10 órakor 
Monoron megrendezi a közép-magyar-
országi régió ii. nyugdíjas Dalverse-
nyét. a dalt kedvelő nyugdíjasokat és 
érdeklődőket tisztelettel várjuk.
 a rendezvény helye: Monor, Mű-
velődési központ. az előadott két dal 
(szóló vagy duó), népdal vagy ma-
gyar nóta lehet. jelentkezés levél-
ben 2008. május 10-ig a következő cí-
men: Vigadó non-profit kft., nyugdíjas 
Dalverseny,  2200 Monor, kossuth L. u. 
65-67.Bővebb információ telefonon 
és faxon kérhető a következő számon: 
06-29/412-724.
 a fellépés és a belépő díjtalan!

felHívás Nyugdíjasok részére

Május 21-én, szerdán 15 órakor kerül sor 
a hagyományos, immár 6. anyanyelvi 
délutánra a jászai Mari általános isko-
lában. a területi rendezvényt szakonyi 
károly kossuth-díjas író tiszteli meg 
előadásával. Minden érdeklődőt szere-
tettel várnak a szervezők.

aNyaNyelvi reNdezvéNy

Kétszobás
48, 50 és 53 m2-es

erkélyes lakások eladók

Monoron
a Petőfi u. 6. szám alatt

(a posta mellett)

2008. május havi
beköltözési lehetőséggel.

Érdeklődni lehet a 
06-20/9228-267-es

telefonszámon.

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!
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 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

• Névre szóló ajándéktárgyak
    (kovácsoltvas bortartó, poharak, fa ajándéktárgyak)
• Boros kellékek
• Gravírozás
• Villányi, egri, tokaji borok rendezvényekre
    (pl. esküvőkre, céges rendezvényekre)

Borkuckó

Vendéglátó egységet is kiszolgálunk!
cím: 2200 Monor, piac tér • Telefon: 20/9-240-878
nyitva tartás: Hétfő-péntek: 10-17, szombat: 7-12

m i nőség i 
magya r bo ro k 
fo rga l ma zá sa

Verseny

dÖnTőhÖz ÉrkezeTT A peST Megyei 
ki MiT Tud? VeTÉLkedőSorozAT
a több hónapos előkészítő és szervező 
munkát, a megyeszerte megrendezett 
négy területi elődöntőt követően utolsó 
szakaszához közeledik a pest Megyei ki 
Mit tud? az elmúlt években kivétel nélkül 
sikeresnek bizonyult rendezvényt idén a 
monori Vigadó kulturális és Civil központ 
nonprofit kft. munkatársai, pest Megye 
Önkormányzatának támogatásával hir-
dették meg, idén első alkalommal megyei 
lefedettséggel.
 a monori selejtezőre április 11. és 13. 
között került sor, ám a készülődés jóval 
megelőzte a rendezvényt. a Gemini tele-
vízió szorgos stábja már szerdától, két na-
pon és éjszakán keresztül szerelt, hogy a 
nemrég átadott épületben minden rend-
ben legyen a maratoni élő közvetítés so-
rán. a kezdeti nehézségeket leszámítva 
sikeres hétvégének lehettek tanúi a hely-
színen és a televízión keresztül – a meg-
újult UpC Magyarország kft. által biztosí-
tott csatornán – a rendezvénnyel tartók. a 
három napon 136 produkcióval, több mint 
ötszáz fellépő gyerek fordult meg a Műve-
lődési központ színpadán. a fiatalok a leg-
különbözőbb műfajokban mutatták meg 
tehetségüket és hozták sokszor nehéz 
helyzetbe a mindvégig helytálló, szakma-
ilag értékelő öt tagú zsűrit, melynek tagjai 
voltak: Sziklai Kinga, Arany Zsolt, Valach Gá-
bor, Farkas Zoltán és Gallai Attila elnök.
 a selejtezőt követően egy héttel – ápri-
lis 19-én – került sor az elődöntőre. itt a ka-
tegóriánkénti legjobb fellépők mérték ösz-
sze újra tudásukat. a tét már az elődöntő 
első helye és a megyei döntőbe jutás volt, 
illetve ezzel az esély a tárgyjutalmakra és 
az egyhetes Balaton melletti táborozásra. 
telt ház és mindvégig lelkes közönség fo-
gadta a színpadra lépőket, köztük a nyolc 
monori produkciót (a monori elődöntő 
eredményét mellékelten közöljük). Végig 
magas színvonalú fellépéseket láthattak, 
melyekért ezúton is köszönet illeti a felké-

szítők áldozatos munkáját, és a fellépők ki-
tartását. 
 Összességében elmondható a fen-
ti négy napról, hogy mind a Vigadó kft. 
munkatársai, a Gemini tV stábja, a zsűri, 
a fellépők, a közönség, a monori polgár-
őr Egyesület és a további közreműködők is 
hozzátették a magukét, hogy ilyen jól sike-
rült vetélkedőről lehessen beszámolni. 
 a monori kategória nyertesek május 
10-én szombaton, 10 órától mérik össze 
tudásukat a váci, érdi, gyáli területi elő-
döntők továbbjutóival a pest Megyei ki 
Mit tud? döntőjében. olyan országosan 
ismert zsűritagok értékelik a fellépőket, 
mint Gulyás Dénes operaénekes, Hamar 
Dániel a Muzsikás Együttes vezetője, Mi-
hályi Gábor az állami népi Együttes tánc-
művésze, Oberfrank Pál színművész, Südi 
Iringó táncművész, Tóth Vera az Év Hang-
ja. a zsűri elnöke Kudlik Júlia, a műsorveze-
tő Ókovács Szilveszter lesz.
 tartsanak akkor is ezzel az országosan 
egyedülálló rendezvénnyel és szorítsanak 
a monori fellépőkért a monori Művelődé-
si központban vagy a Gemini televízió élő 
közvetítésében a képernyők előtt!

GZ

Mindenki hozzátette a magáét, hogy ilyen jól 
sikerült vetélkedőről számolhassunk be

népdal
1. Kakucs Katalin (Gödöllő), 2. Majo-
ros Noémi (abony), 3. Nyáregyházi 
mákvirágok (nyáregyháza), 4. Bálint 
Bernadett (abony)
népzene
1. Lármafa együttes (Gomba)
néptánc
1. Viráglányok (péteri), 2. Gólyafiak 
(Gyömrő), 3. Ecseri Zöldkoszorú 
Néptáncegyüttes Ifjúsági csoportja 
(Ecser)
egyéb
1. Orsós Ádám (nyáregyháza), 2. Urak 
a 3.-ból (Ceglédbercel), 3. Farkas 
Sándor (Monor), 4. Nyitnikék (Ecser), 
5. Karmazsin (Ceglédbercel), 6. Hip 
Hop for life (nagykőrös)
Társastánc 
1. RE-NO Magócsi Regina és Norbert 
(Monor), 2. Bene Márk és Mogyorósi 
Tímea (Cegléd), 3. Szóláth Gábor, Fe-
hér Deák Kata (nagykőrös)
Komolyzene
1. Kulcsár Kristóf (Cegléd), 2. Hajdú 
Mariann, Krizbai Terézia (Maglód), 3. 
Kovács Blanka (Monor), 4. Kozma Esz-
ter Anna (Cegléd), 5. Fényes Eszter 
(Monor), 6. Ruskó Róbert (Monor), 7. 
Bérces Máté (Maglód), 8. Farkas Zol-
tán (Monor), 9. Nagy Levente (Mag-
lód)
könnyűzene   
1. Lebhardt Dávid (Hévízgyörk), 2. 
Vanyek Zsófia (pécel), 3. Bekő Dóra 
(törtel), 5. Pekár Andrienn (Maglód)
6. Krizbai Terézia (Maglód), 7. Intró 
Együttes (Csévharaszt), 8. Fekete Edit 
(Monor), 9. Ataxia Együttes (abony)
Modern tánc
1. Bájkeverők (Vecsés), 2. Nevesincs 
(Monor-Vasad-Üllő), 3. Pap Bettina 
Enikő (pilis) 4. Zsebibabák 
(albertrisa) 5. Laborczvölgyi 
Júlia (Üllő), 6. Crazy Dolls 
(szentmártonkáta)

a moNori elődöNtő eredméNye
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NE uTAZZoN, VÁSÁRoLJoN HELyBEN!

Mindenkit szeretettel várunk 2008. május 5-től, 
május 10-ig megrendezésre kerülő vásárlók hetére! 

Egész héten minden 3000 forintos vásárlás mellé  
egy tombolát adunk ajándékba!

 A hét záróeseményeként, szombaton egész napos akciókkal, hasznos 
tanácsadással, az udvaron pedig szórakoztató kutyás bemutatóval, 

egy pohár üdítővel, valamint pogácsával. kedveskedünk minden vá-
sárlónknak. A kutyás bemutatót a monori kutyaiskola biztosítja. 

 Remek alkalom a beszélgetésre és a tapasztalatok cseréjére!

A nap záróeseménye: tombolasorsolás 14 órakor,  
ahol sok hasznos nyereményt – tápokat, kellékeket – sorsolunk ki.

Főnyeremény: egy MTB kerékpár

Vásárlók hete!

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

Április 1-től hosszabb 
nyitva tartással várjuk!

Nyitva tartás: 
Hétfő–Péntek: 730–1900 

Szombat: 730–1400   

Kisebb üzletek,  
családi házak  
riasztórendszere  
kiépítéssel
most összesen:
     44 000 ft+ áfa*

A rendszer tartalmaz:
• 1 db DSC 585 riasztóközpontot
• 1 db kezelőegységet • 1 db kültéri szirénát 
• 3 db kisállat-védett mozgásérzékelőt
• 2 db 7 Ah akkumulátort
• 1 db 30 VA transzformátort
• 1 db nyitásérzékelőt 
További bővítési lehetőség!
*A kedvezményes ár csak távfelügyeleti szol-
gáltatás együttes megrendelésével érvényes!

a távFelügyeleti szOlgáltatásOk díjai 2008-ban

Kivonulós  
szolgáltatás

pest megyében

Megnevezés egyéni előfizető üzleti előfizető

telefonos 3 500 Ft/hó 6 930 Ft/hó

rádiós 4 940 Ft/hó 8 400 Ft/hó

GsM*-Gprs 5 900 Ft/hó 9 000 Ft/hó
*GSM átjelzés esetén, amennyiben a SIM-kártyát az ügyfél biztosítja, 
a telefonos alapdíjat kell megfizetni.

egyszeri díjak
Megnevezés Listaár akciós ár

telefonos kapcsolat rendszerbelépési díja    7 200 Ft             0 ft
Biztonságtechnikai rádióadó
kihelyezésének díja 55 000 Ft 20 000 ft

GsM-modul kihelyezésének díja 55 000 Ft 20 000 ft

egyéb szOlgáltatásOk és díjak
nyitás-zárás fogadása, nyitás-zárás figyelés, tiltott nyitás figyelé-
se, eseménylista postázása (havonta és szolgáltatásonként) 500 Ft

téves kivonulás / alkalom 1000 Ft

KedvezMényeK
Féléves díjfizetés esetén 1 hónap kedvezmény
Éves díjfizetés esetén 2 hónap kedvezmény
A táblázatban feltűntetett árak az Áfát tartalmazzák.

vecsési ügyfélszolgálati iroda:
2220 Vecsés, Jókai Mór u. 91. • tel.: 29/355-886

E-mail: technika@monda-certus.hu  
Távfelügyeleti központ:

tel.: 29/413-111 • e-mail: biztonsag@monda-certus.hu
Budapesti ügyfélszolgálati iroda:

1149 Budapest, Angol u. 77. • tel.: 06-1/688-0192

www.monda-certus.hu

Monor, ady endre út 47-49.
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külön felkérésre a józsef attila Gimná-
zium képviselői gondoskodtak a mű-
vészetek egymást erősítő szerepének 
hangsúlyozásáról. zenei aláfestésként 
Csajkovszkij és satie egy-egy darabjából 
hallottunk részleteket kovács Blanka, va-
lamint Vízvári Dorottya zongora- és fuvo-
lajátékával. a költészetet ezúttal Fodor 
andrás a testvérmúzsákhoz és Baranyi 
Ferenc Mindkettő emberül című versé-
nek megszólaltatásával Bajkai tamara és 
Leiter áron képviselte. a műsort Bolcsó 
Gusztáv tanár úr szeretettel és hozzáér-
téssel összeállított munkájának köszön-
hetjük.
 a 16 kiállított alkotás mesterét dr. 
Feledy Balázs művészeti író méltatta. ki-
emelte a nagyon finom bensőséges for-
matechnikát, az intimebb világ, a férfi-nő 
kapcsolatának plasztikáit, s magas szintű 
művészetnek ítélte meg a portrékat. Hét 
műre hívta fel külön a figyelmet, s hossza-
sabban értékelte a sortűz című szuggesz-
tív, fából készült alkotást, mely drámaisá-
gával jelenünkbe hozta a múltat.

 szemők György a szobrászkodást is 
munkának tekinti. a számára felüdülést, 
kellemes időtöltést és mindig újabb célt, 
kihívást jelentő tevékenységnek. Ennek 
az ars poéticának és állhatatos szívósságá-
nak bizonyítékai a kiállított darabok. Miről 
szólnak? a befelé forduló, zárkózott ember 
művészi kitárulkozásáról, önmegvalósítá-
sáról. Üzenetet közvetítenek; érzelmeket, 
gondolatokat sugallnak emberről, termé-
szetről, történelemről. s mindezt fában, 
kőben, vagy éppen fémben megformálva. 
 a forma művészete nála a legegysze-
rűbbtől (Fésülködő nő) a legbonyolultab-
big, a legelvontabbig (Gyász) ível. a finom 
realizmus éppúgy fellelhető, mint a mo-
dern irányzatok közül pl. a szürrealizmus. az 
Öregség címet viselő férfiarc mélyen ülő két 
nagy szeme bölcsességet sugározva, a sor-
sot elfogadva néz hosszasan a messzi tá-
volba, ahonnan nincs visszaút. Csodálatos 
könnyedségű, légies a szárnyalás bármelyik 
pillanatban felröppenni kész, a talapzattal 
egyetlen pici ponton érintkező madara. 
 a két madaras mű mellett (fémplaszti-

A véletlenek játéka talán, de Szemők György szobrászművész éppen a 
születésnapján ajándékozta meg a szép számú közönséget első önálló 
kiállításával. Az érdeklődők egy igen gazdag és széles skálájú, gondolatokat 
ébresztő, szívet-lelket megbolygató kiállításban gyönyörködhettek.

kiállításSzereLeM, áLoM, gyáSz

kák) szemők György a fából mintázott ülő 
torzót és a gránitba vésett Örök szerelmet 
tartja kedvencének. Laikus megállapítás 
ugyan, de mintha Henry Moore (1898–1986, 
angol) lenne e téren a követendő példa. 
akárhogyan is van, a kiállítás egésze kosz-
tolányi Dezső igazságát mondatja ki velem: 

„…a homlokán feltündökölt a jegy, / hogy 
milliók közt az egyetlenegy”. Bizonyításul 
meg kell említenem még a monori közte-
rek alkotásai körében méltó helyet elfog-
laló, monumentális rákóczi-keresztet. az 
újtelepi katolikus kistemplom méltóságát 
növeli a 2003-ban faragott emlékmű.
 az említett és látott szobrok arra báto-
ríthatják az alkotót, hogy megmérettesse 
magát és művészetét az esztétika szakmai 
világában, a képzőművészeti nagymeste-
rek körében.

– Pecznyik –

Szeretettel várjuk Önt 
és kedves családját,

 barátaival és ismerőseivel
a Horváth Galériában

(Győr, Bajcsy Zs. út 5.
tel.: 06-96/337-742)

2008. május 22-én, 
csütörtökön 18 órakor

Koday László
Csokonai-díjas festőművész

kiállítására

Megnyitja
Dr. Feledy Balázs
művészeti író

Közreműködik:
Baranyi Ferenc

Kossuth-díjas költő

Elérhetőség:
e-mail: 
kodayfesto@freemail.hu  
honlap:  
www.festomuvesz.hu/ 
kodaylaszlo
cím:  
2200 Monor,  
Pozsonyi u.2/2.
telefon:  
06-29-416-680  
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Már megint csak ülök a szobámban és 
őszülök. kint meg már tavaszodik, sőt 
rég kitavaszodott. Egyre jobban érzem 
az idő múlását. Elég fájdalmas, hogy már 
megint nem haladtam sem-
mit. az a nyelvvizsga, az na-
gyon kéne…
 oké, eddig világos. De 
mi legyen ezután? Ez ma-
gamtól nem fog sikerül-
ni. telefonos segítséget 
kérek. telefonkönyv. a mo-
bil számot próbálom. Fia-
tal kedves női hang. Ez jó 
jel. Buli, csajok… Elnézést, 
viccel? Hogy nyári inten-
zív nyelvtanfolyamra? na, ezt nem gon-
dolhatja komolyan! szerintem meg nem 
azért van a nyár, hogy ne a strandon ló-
báljam a lábamat. jó tudom. Monoron 
nincs. De Bercel nincs messze, és nem is 
olyan drága. Drága. jó, jó, de biztos egy 
csomó embert beraknak egy csoportba. 
Hogy, csak 5-6 fő? az más. Hogy milyen 
szint érdekelne? Hát… tanultam is már 
meg nem is. tudok is már meg nem is. 
Hogy ez mindenkivel így van? az jó. Már 

kezdtem félni, hogy az én esetem egyedi 
(hogy ne mondjam, klinikai). Hat ilyen, az 
nem is olyan sok belőlünk. Értem. De mit 
jelent az, hogy intenzív? Egész nap ott ül-

jek? ja, csak délelőtt! Gyor-
sabban haladunk? Egy nyár 
alatt másfél év anyagát át-
vehetem??? Ez nagyon jól 
hangzik. akkor még a téli 
álmomat is korrigálni tu-
dom. Ősszel nyelvvizsga… 
utána állásinterjú… Bocsá-
nat, kicsit elbambultam, ki-
esett a kezemből a telefon.  
szóval, ha végigtanulom a 
nyarat? ide figyeljen, csak 

egy jó okot mondjon, amiért egy ma-
gamfajta képes lenne erre! 
Mi? nyelvvizsga? az na-
gyon kéne…
 Ősszel vizsgázhatok? 
augusztus vagy novem-
ber? szuper. Csak ne fél-
nék ennyire attól a vizsgá-
tól. sejtelmes sötét szoba, 
kiéhezett vizsgabiztosok… 
Hogy? a nyelviskolában 
nyelvvizsgázhatok? jó, 
de biztos nagyon szigorú-
ak a vizsgáztatók. Csak EGy tanár vizs-
gáztat? Egy az egy ellen. Ezt már szere-
tem. Férfias megoldás. És nem magyar, 
hanem angol? olyan mint egy beszélge-
tés, egy angol ismerőssel. Csak tíz perc? 
azt még én is túl fogom élni valahogy. 
Még a témámat is én választhatom?! 
jó, de tudja, már voltam egyszer nyelv-
vizsgázni pesten és a magnóból az ég vi-
lágon nem értettem semmit. Elég égés 
volt. nincs magnós vizsgafeladat? Er-
ről a vizsgáról miért nem tudtam én ed-

Mottó: Ha magadtól nem megy, majd mi kihajtjuk belőled!

egy nyár 
egy nyeLVVizSgA

dig? fordítani sem kell az írásbelin? 
Most viccel? Ennyire nem lehet egysze-
rű, akkor biztos nem ad semmi papírt! 
szóval államilag elismert, keményfede-
les vizsgabizonyítványt ad? akkor még-
is érdemes beáldoznom a nyaramat. na 
és mondja, mennyi kedvezményt kapok, 
ha hozom néhány haveromat is? negy-
ven százalék kedvezmény? oké. telje-

sen meggyőzött. Ön fog ta-
nítani minket? kár, már úgy 
megszoktam a hangját. De 
fiatalok a tanárok ugye? Ha 
már tanulni kell, legyen jó a 
hangulat.
 Még egy kérdésem 
lenne. Lehet hogy kicsit 
hülyén hangzik. Ha egész 
nap idegen nyelven fogunk 
beszélni, nem felejtünk el 
a nyár végére magyarul?  

á értem, annyira azért nem intenzív, leg-
alábbis a felejtés garantáltan nem az. jó, 
rendben. köszönöm. Viszlát!
 Hú. Ez jó hír. Egy nyár, egy nyelvvizs-
ga! jocó, ha megtudja, besárgul az irigy-
ségtől.
 jaj, hova is írtam, mikor lehet bemen-
ni? igen, péntek délután ügyfélfogadás 
és szintfelmérés. kiss Ernő utca 3. ott le-
szek. Mert döntöttem. az idén a nyarat 
inkább intenzív fehéren élem át.

(x)

„Egy nyár alatt 
másfél év anyagát 

átvehetem??? Ez 
nagyon jól hang-
zik. Akkor még a 

téli álmomat is kor-
rigálni tudom. ”

parole nyelviskola 
és nyelvvizsgahely
Monor, 
kiss Ernő utca 3.
telefon: 06-29-411-598
Mobil: 06-20-562-1023
E-mail: parole@enternet.hu

angol és német nyári 
intenzív nyelvtanfolyamok 
(40 óra – két hét)
június 16-27-ig
június 30-július 11-ig
augusztus 4-15-ig
augusztus 18-29-ig

kapcsolat

„Szóval államilag 
elismert, kemény-

fedeles vizsgabizo-
nyítványt ad? Ak-

kor mégis érdemes 
beáldoznom a 

nyaramat. ”
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den szépségét és problémáját. „25 éve-
sen megérhettem azt, hogy az általános 
iskolában, ahová jártam, s.E. 
élete és munkássága cím-
mel vetélkedőt hirdettek. 
Erre készülve a diákok fel-
keresték a középiskolámat 
is, ahol előkotorták a nap-
lókat, majd a fejemre ol-
vasták a jegyeimet és az 
igazolatlan hiányzásokat. 
ki tudja így hitelesen elő-
adni az írónénit?” – vall a 
szerző önmagáról köny-
vének előszavában.
 Le a pasikkal! avagy 
velem nem stimmel va-
lami? című legújabb ifjúsági re-
gényében a tizenhét éves Böbének leg-
hőbb vágya, hogy gyerekkori barátja ne 

sohonyai Edit egy igazán „belevaló” író-
nő, aki „belevaló” regényeket ír kama-
szok számára. Első könyvét, a Macs-
kakörmöt, 18 és fél évesen írta. azóta 
folyamatosan újabb és újabb humoros, 
ugyanakkor tanulságos történetekkel 
örvendezteti meg az olvasóit. 
 tarkabab című regényéből filmno-
vella is készült, amelyből 2001-ben pa-
jor Dóra rendező tv-filmet készített 
Csuportkép címmel. Író-olvasó talál-
kozóin nagy sikert arat saját sztorijai-
val (meg a régi személyi igazolványá-
nak fotójával), humorral fűszerezve ad 
tanácsokat a kamaszoknak az őket fog-
lalkoztató problémákkal kapcsolatban. 
regényei segítségével tinédzserként 
magunkra ismerhetünk a regényhősök-
ben, felnőttként pedig újraélhetjük vagy 
éppen megérthetjük a kamaszkor min-

ifjúsági irodalomLe A pASikkAL!

a bevezető fejezetben megannyi hasz-
nos alapvető konyhai ismeretet, fogalmat 
megmagyaráz, nagy segítséget nyújtva 
ezzel mindazoknak, akik most igyekez-
nek elsajátítani a főzési tudomány alap-
jait. a konyhában tapasztaltabbak részé-
re is ajánlom a könyvet, hiszen egészen 
különleges finomságok elkészítéséhez is 
kiváló ötleteket találunk benne: a hagyo-
mányosnak mondható csirke, sertés és 
marharecepteken kívül az olvasó elleshe-
ti számos – nyúl, bárány, birka, kacsa, és 
libahúsból készült – erdélyi különleges-
ség elkészítési módját is. természetesen 
nem maradhatnak el a különböző leve-
sek, mártások és desszertek receptjeinek 
ismertetése sem. 
 Gergely Éva teljességre törekvő, mint-
egy 2200 receptet tartalmazó, több mint 
600 oldalas kötetét kezdőknek, haladók-
nak és az erdélyi konyha szerelmeseinek 
ajánljuk.

Gergely Éva: Erdélyi ízek. 
Pro-Print Könyvkiadó. 

Csíkszereda. 3200 Ft

Vannak divatos szakácskönyvek, melyek 
utánozhatatlan fényképcsodákkal kínál-
ják magukat az sütni-főzni vá-
gyóknak. Vannak hagyomá-
nyos szakácskönyvek, melyek 
használható recepteket, be-
szerezhető alapanyagokból 
készülő ételeket, praktikus 
tanácsokat és apróbb forté-
lyokat nyújtanak a minden-
napok háziasszonyának. 
Ez utóbbiak közé tartozik 
az Erdélyi ízek című kiad-
vány is. a szerző, Gergely 
Éva első szakácskönyve ti-
zenhárom éve jelent meg, 
melyet később még két recept-
gyűjtemény követett. a süssünk, süs-
sünk valamit, Mindennapok szakács-
könyve, és a nyár a kamrában sokaknak 

ott van a könyvespolcán és használják 
őket nap mint nap. 

 a sorozat sikerét lát-
va a könyvek kiadója 
úgy döntött, hogy a há-
rom kötetet összevon-
va, egy kiadványban je-
lenteti meg a recepteket, 
hogy a háziasszonyok egy 
még használhatóbb, telje-

sebb és olcsóbb szakács-
könyvvel gazdagodjanak. 
az új köntösben megjelent, 
bővített és némileg átszer-
kesztett Erdélyi ízek c. könyv 

tizenhat fejezetben rendsze-
rezi a legkedveltebb erdé-

lyi recepteket a legegyszerűbb étkektől 
egészen a gasztronómiai különlegessé-
gekig. a gyűjtemény nagy előnye, hogy 

anyanyelvünk

MindenkiBőL LeheT  
konyhATündÉr

csak a havert, hanem a nőt is meglássa 
benne. 
 a felnőtté válás küszöbén a főszerep-
lőnek is sok mindent tisztáznia kell ma-
gában: mi a különbség szerelem és sze-

retet között, mit jelent nőnek 
lenni, hogyan kell önma-
gunkban és másokban 

bízni? Ezekre a kérdések-
re a szerző úgy próbál rá-
világítani, hogy közben a 
történet szálait egyre iz-
galmasabbá fonja. kiderül: 
még egy lázadó kamasz-

lánynak is a család jelenti a 
legfőbb menedéket. a fiatal 
sohonyai Editet őszinte ér-

zelmessége, friss humora mi-
att kedvelik a még nála is if-

jabb olvasók. 
 Sohonyai Edit: Le a pasikkal!  

Avagy velem nem stimmel valami? 
 Móra Könyvkiadó. 2004. 1113 Ft.
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Monori Strázsa: Mire utal a 4x4 kifejezés?
Peter Haiden: a 4x4 összkerékmeghajtást je-
lent. Ez a tulajdonos, kiss úr autóverseny-
zői tevékenységére utal, aki többszörös 
tereprallybajnok, és a tavaly az év autóver-
senyzője volt. Ezek azok az egészséges ala-
pok, melyekre a több lábon álló autóház 
támaszkodik. Ma már egy modern autóház-
nak nem csak az értékesítés a feladata, ha-
nem a szerviz körüli tevékenységek ellátása 
is. nálunk zöldkártya ügyintézésre, erede-
tiségi vizsgálatra és műszaki vizsgáztatás-
ra is lehetőség van. Ez utóbbit nemrég ve-
zettük be, és úgy gondolom, nagyon nagy 
előrelépést jelent. jól felszerelt karosszéria-
műhelyeinkben a legmodernebb vízbázisú 
lakkokkal dolgozunk. Ez a környezetvéde-
lem szempontjából nem elhanyagolandó. 
a szerviz körüli mindennemű tevékenység 
márkafüggetlen, és a legkisebb autóktól 
kezdődően egészen a kis és nagy tehergép-
kocsikra is kiterjed. sőt, motorkerékpárok 
műszaki vizsgáját is vállaljuk.
 néhány hete nyitottunk skoda márka-
szervizünket, amitől komoly eredményeket 
vártunk, de máris felülmúlta elképzelésein-
ket. Mindenféle reklám nélkül a skoda-szer-
viz máris szinte teljesen kihasznált, ezért to-
vább fogjuk erősíteni a skoda-csapatot. a 
teherautó- és pótkocsi-értékesítéssel és -ja-
vítással foglalkozó cégeinknél ugyanúgy 
teljes körű az ügyfelek kiszolgálása, mint a 
személygépkocsiknál, tehát minden olyan 
szolgáltatást biztosítani tudunk, amit egy 
szakszerviz el tud végezni.
•  Az Autoport  4x4-nél  lehetőség  van  teszt-
vezetésre is. Miért tartják ezt fontosnak?
•  Mert ha valaki egy nagyértékű terméket 
vásárol mint az autó, akkor természetesen 
szeretne meggyőződni arról, hogy azt vesz, 
amit elképzelt, ami neki és pénztárcájának 
is megfelel. Ezért a tesztvezetés egy nagyon 
fontos eleme az értékesítésnek. a tapaszta-
latok azt mutatják, hogy az ügyfél először is 
szemmel vásárol, utána kipróbálja a jármű-
vet, és csak ezután nézi az ügylet gazdasági 

oldalát. Meglátja és megszereti, azt mondja, 
igen, ezt veszem meg, amennyiben jól ke-
zelhető az autó. 
 természetesen az értékesítési terüle-
ten is teljes körű szolgáltatásokkal állunk az 
ügyfelek rendelkezésére: a biztosítási ügy-
intézéstől kezdve a finanszírozáson keresz-
tül, a bejelentésig mindent mi intézünk. Ez a 
modern autóértékesítés velejárója. 
•  Hogyan  érdemes  ma  autót  beszerezni? 
Vásároljuk,  lízingeljük vagy béreljük az au-
tókat?
•  Egyre inkább megfigyelhető, hogy a gép-
kocsi vásárlást egyre inkább az autók tartós, 
meghatározott idejű bérlés váltja fel. Van 
egy külön flottakezelő cégünk, a solaris’94, 
amelynek szolgáltatásit az autóhasználók 
egyre gyakrabban veszik igénybe, jelenleg 
legtöbbször cégek. 
 Hosszú távon a bérlőnek ez jobban meg-
éri, mert így nem csak a gépkocsival való 
foglalkozásnak a terhét vesszük le a vállá-
ról, hanem a használt gépkocsik eladásának 
a bonyodalmait is. Egy cég, melynek egész 
más a profilja, nem foglalkozik azzal, hogy 
használt autóit hetekig árulja. Erre sem em-
bere, se felkészültsége, se ideje nincs.  Min-
den szempontból előnyösebb az, hogy 2-3 
évig használja a bérelt járműveket, majd 
amikor egyébként is eladná őket, visszahoz-
za, és újat vesz bérbe. a solaris’94 teljes körű 
autópark kezelést végez az egészen kis, 3-4 
autóból álló flottától a nagyobb, 30-50 da-
rabos flottáig,  a személygépkocsitól teher-
gépkocsikig. Mi adjuk a benzinkártyát, a téli 
gumit, és a szervizelést is elvégezzük, tehát 
az ügyfélnek az égvilágon semmiféle gond-
ja nincs az autóval. a gépkocsik országosan, 
sőt Európában is futnak. Ettől a megoldás-
tól ma még sokan idegenkednek, amit egy-
részről megértek, mégis úgy látom, hogy ez 
a jövő. a gépkocsik üzemeltetését célsze-
rűbb profikra bízni, így lényegesen csök-
kenthetők az üzemeltetési költségek. 
•  A cégcsoport legfiatalabb tagja, a nagyon 
szépen kialakított, 5000 négyzetméteres 

Az AUTOPORT 4x4 hivatalos Ford, Hyundai, SsangYong 
és Skoda márkakereskedés és márkaszerviz, mely az üllői 
körforgalomnál várja vásárlóit. A cég működésének első 
évéről Peter Haiden igazgatóval beszélgettünk. 

Gépjármű

jó AuTók jó heLyen 
– Az eLSő 4X4 AuTóSzALon

autópláza  az  üllői  körforgalomnál  várja 
az ügyfeleket. A laikus azt gondolná, hogy 
egy ilyen impozáns környezetben az árak is 
aranyból vannak…  
•  Esetenként kicsit küzdünk is az előítéle-
tekkel, mert a tulajdonos egy gyönyörű, 
nagyméretű autóházat épített, ami maga-
biztosságot sugall, ugyanakkor az emberek 
azt hiszik, hogy mindehhez rendkívül ma-
gas árak társulnak. aztán bejönnek, és meg-
lepődnek, hogy szolgáltatásaink megfizet-
hetők. többször szervezünk olyan akciókat, 
melyek során az idősebb autók tulajdono-
sainak is megmutattuk, hogy igenis be lehet 
hozzánk jönni, ki lehet fizetni a szervizárain-
kat. Felmértük az igényeket, és ezeket szol-
gáljuk ki. Megvizsgáltuk Budapest és kör-
nyéke árfekvését, és úgy határoztuk meg 
a saját árainkat, hogy az alsó szegmens-
ben legyenek,  azaz bárki megfizethesse 
őket. Magam is azt tapasztaltam, hogy na-
gyon sok ember igénybe venné a szolgálta-
tásainkat, de félnek attól, hogy ilyen szép, új, 
modern autóházban megfizethetetlen árak 
vannak. azt javaslom, térjenek be hozzánk, 
és tapasztalni fogják, hogy az árak nálunk a 
földön járnak.
•  Milyen célt szolgál az autóházban lévő sa-
ját  kávézó?  De  említhetném  például  a  ja-
pán stílusban kialakított társalgó sarkot is.
•  szeretnénk az elkövetkező 3-5 évben ezt 
az új autóházat úgy bevezetni a környéken, 
hogy szívesen jöjjenek be hozzánk az em-
berek. Ezt a célt szolgálja a kávézó is, ahol 
most ülünk.  nem sok olyan hely van az or-
szágban, ahol az autóháznak saját kávézó-
ja van, ahol az ügyfelek várakozás közben 
kávézhatnak, televíziót nézhetnek, vagy új-
ságot olvasnak, beszélgetnek. Munkatársa-
inkkal is akár egy kávé mellett, oldott kör-
nyezetben tudják megbeszélni a következő 
szerviz részleteit. Erre szolgál a japán sarok 
is, ahol kötetlenebb stílusban lehet az autó-
vásárlás részleteit áttekinteni.
•  Hogyan  értékeli  az  Autoport  4x4  első 
egy évét? 
•  az első év minden cég életében a pozíció-
keresés, a fő munkatársak kiválasztásának 
ideje. Ha ez megvan, ezekre az alapokra le-
het építeni. Most zártuk a gazdasági évet, és 
a különböző kimutatásainkból látszik, hogy 
hihetetlen fejlődésen mentünk keresztül. 
Lehet, hogy meglepő, de mi minden hó-
napban 3-5 új embert veszünk fel cégcso-
portunk dolgozói közé. Ez nem mindennapi 
fejlődés. sorra iskolázzuk be dolgozóinkat, 
hogy lépést tudjunk tartani a növekvő for-
galommal. azt lehet mondani, hogy cégünk 
nagyon komolyan beindult. 
 (x)

aUtoport 4x4 
2225 Üllő, k-sped krt. 21. 
telefon: 06-29/522-744

kapcsolat
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kÖzÖs nEVEzŐAki A mAgA Útját járjA

Monori Strázsa: Bár öt éve kezdett aktívan 
festeni, a képzőművészet iránti érdeklő-
dés egész eddigi életét végigkísérte.
Kisvári Mihály: igen, már gyerekkoromban 
elkezdtem rajzolni, festeni. a gyerekeknek 
fejlett a fantáziaviláguk, eljátsszák és meg-
élik azt, ami őket foglalkoztatja. Én mind-
ezt megfestettem. Ez az önkifejezés oda- 
vissza hat, saját világot teremt. a festészet 
iránti érdeklődésem már viszonylag korán 
megmutatkozott. Volt egy több füzetből 
álló sorozat, mely a spanyol mesterektől 
az impresszionistákig mutatta be az em-
beriség nagy művészeit. szívesen töltöt-
tem az időmet ennek tanulmányozásával.
•  Hogyan került mégis a vegyipari pályára?
•  jó tanuló voltam, és a rajzoláson kívül 
más is érdekelt. Családi motiváció nem 
volt, ami a festészetet, mint életpályát vá-
zolta volna fel, pedig az indíttatás egy gye-
reknél igen meghatározó. Így vegyész let-
tem. Mivel sajnos a középiskolában rajzot 
nem tanultunk, ez az időszak a karikatúrá-
ké volt. Főleg az osztálytársakról készítet-
tem ilyen képeket, ami a közösségen belül 
népszerű volt, számomra pedig egyben 
hasznos, mivel ez már emberábrázolás is 
egyben.  középiskola után jelentkeztem a 
budapesti képzőművészeti Főiskolára, de 
nem vettek fel. akkoriban a rajzolás csak 
passzió volt számomra, úgy gondoltam, 
akkor sem lett volna esélyem bejutni, ha 
többször próbálkozom. később jelentkez-
tem a pannónia Film kft.-be, ahol rajzfilm-
készítést tanultam. Ez sajátos technikai is-
mereteket igényel, amiből engem jobban 
érdekelt a háttérfestés, mint a fázisrajzo-
lás. Mivel a munkalehetőségek korláto-
zottak voltak, ezért ebből a kiruccanásból 
csak az ismeretek maradtak meg.
•  Úgy tűnik, mégsem a diploma megszerzé-
sén múlott a tehetségének felszínre törése.
•  Öt éve kezdtem el aktívan festeni. kez-
detben csak a magam kedvére grafikákat, 
tanulmányokat készítettem. Önképzésbe 
kezdtem, megismertem és megszerettem 

a pasztellt. Ez inkább rajzolás, mint festés, 
hiszen a krétát újheggyel dörzsölöm a pa-
pírba vagy a vászonba. Most váltogatom a 
pasztellt, olajpasztellt és olajfestéket, illet-
ve kombinálom is őket. szívesen festek táj-
képeket, fát, erdőt, vizet, a portré felüdü-
lést jelent számomra. Mostanában inkább 
a figurális képek foglalkoztatnak. Úgy ér-
zem, még nagyon az elején tartok a pá-
lyának. nem festek mindig. az alkotáshoz 
nekem nyugalom, kiegyensúlyozott, el-
mélyült hangulat kell, amikor arra tudok 
figyelni, amit csinálok. a világ nem ilyen, 
és én sem vagyok mindig ilyen. Egy fest-
ménnyel nem lehet megváltani a világot. 
Más műfajok erre alkalmasabbak. a kép 
arra való, hogy megálljanak előtte, nézzék, 
engedjék hatni. Feltegyék a kérdést, hogy 
miért pont ezek a színek, és ezek a tónu-
sok, miért így vannak elrendezve, mennyi-
re harmonikus vagy éppen diszharmoni-
kus, milyen technika és miért? nem festek 
sokat, eddig néhány száz képet alkottam. 
Mindig kell valami apropó, például egy új 
kiállítási lehetőség, melyre 25-30 új képet 
készítek.
• Öt év alatt ez azért nem olyan kevés, köz-
ben kiállítások is voltak szép számmal.
•  Első kiállításom a rózsa Művelődési Ház 
galériájában volt, Okányi Kiss Ferenc ren-
dezte. köszönettel tartozom Detzky Júlia 
gyömrői festőművésznőnek, akitől először 
kaptam bírálatot és bíztatást, illetve Ölvedi 
Krisztinának, akihez először állítottam be 

a képeimmel, és aki nem sokkal később 
tárlatot rendezett nekem a Monori Viga-
dó Galériában. Volt kiállításom pesten a 
jókai klubban, a Guttenberg Galériában, a 
Csepeli aMk-ban, káván, Cegléden és leg-
utóbb pesten az Unió Galériában. nyáron 
alkalmanként kiállítom a képeimet a Bala-
tonon, tihanyban, szántódon, szemesen, 
Bogláron. jelenleg vannak képeim pesten 
a Mednyánszky Galériában és szentend-
rén a Műhely Galériában. a legbüszkébb 
azonban a monori Vigadóban megren-
dezett kiállításomra vagyok. nagy volt a 
várakozás, sokan eljöttek, jó volt a han-
gulat, és tetszettek a képek. Ezek az alkal-
mak megfelelőek arra, hogy időnként vé-
gignézzem a saját képeimet. Ha valakinek 
megtetszik egy képem, eladom. De aján-
dékoztam már alapítványnak, egyesület-
nek, galériának is. járok tárlatokra, ahol 
tanulmányozom a képeket. Figyelemmel 
kísérem a monori és környékbeli alkotók 
tevékenységeit, kiállításait is. remélem, 
nem utánzok senkit, mert másolni nem 
szeretek, még a sajátomat sem. az olyan 
festőegyéniségek a példaképeim, akik 
önmaguk mernek lenni, nem csak a festé-
szetben, hanem az életben is. Bár az imp-
resszionisták a kedvenceim, úgy érzem, a 
magam útját járom. 
•  Mit  kell  tudni  a  Lírikusok  Irodalmi  Mű-
helyről,  mely  képzőművészeti  tagozatá-
nak Ön is tagja?
•  a Lírikusok irodalmi Műhely az Unió szál-

A monori születésű Kisvári Mihály festőművész szívesen állít ki bárhol. 
Például a Balaton partján, hogy ne csak olyanok találkozzanak a művészettel, 
akiket egy-egy kiállításra meghívnak. Egyfolytában szükségét érzi annak, 
hogy festéssel kifejezze mindazt, amit az őt körülvevő miliőben lát, 
tapasztal. Szerény művész, de annál nagyobb tehetség rejlik benne. 

Kisvári Mihály
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lóban működik. Fiatal költő, író tehetsége-
ket fog össze és képez tovább rendszeres 
összejövetelein. a műhelynek van képző-
művész tagozata is, melynek tagjai havon-
ta rendeznek új kiállítást. itt volt decem-
berben az utolsó tárlatom.  
•  Mit jelent életében a festés? Miért fest?
a festés, alkotás, teremtés egy adott han-
gulathoz, lelki állapothoz, gondolathoz, 
kötött egyedi, megismételhetetlen tevé-
kenység. Van amit el kell hallgatni, van 

amit ki kell mondani, van amit le vagy meg 
kell írni és van amit meg kell festeni. nem 
érzem magam sikeresnek, illetve befutott-
nak. számomra az a siker, amikor egy ké-
pen belül eljutok oda, amit elképzeltem. 
•  Milyen képeket  láthat a közönség a Kö-
zös nevező Vígadóbeli kiállításán?
•  Figurális képeket festettem legutóbb, 
ezeket szeretném a Vigadóbeli kiállításon 
a közönségnek bemutatni.

Reni

Előző számunkban, a közös neve-
ző keretében bemutatott Takács Fe-
renc szobrászművész tárlatának meg-
nyitója 2008. május 13-án, kedden 17 
órakor kerül megrendezésre a Vigadó 
első emeleti Galériájában. 
 a kiállítást megnyitja: Pásztor 
Zoltánné Bolus Piroska textilművész, 
rajztanár. Verset mond Takács Anikó 
Dóra, a művész lánya.
 a tárlat június 8-ig folyamatosan 
megtekinthető a Vigadó nyitva tar-
tási idejében. a Gemini televízió a 
megnyitón készült felvételeket április 
17-én, szombaton tűzi műsorára.
  a megnyitón való részvétel és a 
kiállítás látogatása ingyenes.  
 várunk minden érdeklődőt!

A szervezők

takács fereNc kiállítása

a Monori strázsa áprilisi számában té-
vesen jelent meg takács Ferenc neve, 
amiért a művész szíves elnézését kérjük.

A szerkesztők

Hibaigazítás
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 Hogy felfigyeljenek ránk az emberek, 
szükségünk van az országos médiára is. De 
még ennél is fontosabb, hogy magunk is 
higgyünk benne. Higgyen benne minden 
monori lakos, hogy jó vendéglátóként, szí-
vélyesen idecsábíthatjuk a médiát, a ven-
dégeket, hogy büszkén mutathatjuk meg 
féltve őrzött kincsünket, a strázsahegyet.
 Gondolataink és terveink nem légből 
kapottak. Láttunk már ilyet Egyeken. ott is 
voltak kezdeti nehézségek. ott is fillérek-
be kerültek a pincék. oda is kellett a pro-
paganda. Ma azonban már kinőtte magát 
a rendezvényük, olyannyira, hogy a láto-
gatók, már minden évben előre készülnek 
rá, és mennek is tömegesen. pedig ott csak 
a monori pincék számának töredéke talál-
ható. sőt a helyszínek között sok kilomé-
tert kell gyalogolni. a hajdani olcsó etyeki 
pincékről pedig már hallani sem lehet, ma 
már mélyen bele kell nyúlni a zsebébe an-
nak, aki ott pincetulajdonos akar lenni. 
 persze mondhatja az olvasó, hogy van 

már nekünk országos rendezvényünk. a 
Magyar Galamb- és kisállattenyésztők or-
szágos szövetsége (MGksz) szervezésében 
a Monori kisállatbőrzére évente hat alka-
lommal, esetenként 10 ezer ember látogat 
el. nem csak a környékből, de az egész or-
szágból és külföldről is jönnek. a rendez-
vénynek azonban csak helyet és nem ott-
hont ad városunk. a börzére érkezők már 
kora délután elmennek és az itt töltött idő 
alatt vajmi keveset tudnak meg rólunk. az 
MGksz a Monor környéki strázsa Borrend 
és a Vigadó kht. együttműködésével ezért 
egy olyan kiadványt tervezünk kiadni, 
amelyből az idelátogatók egy kissé többet 
is megtudhatnak Monorról és a strázsa-
hegyről. a régió4 Börze címen megjelenő 
kiadvány a május 18-i kisállatbörzére jele-
nik meg, ahol a belépőjegy mellé minden 
látogató kap egyet belőle. a kiadvánnyal 
azonban nem csak értékeinket kívánjuk 
bemutatni, de mozgósítani is szeretnénk 
az idelátogatókat. az érdeklődők a Virág 
taxik valamelyikével fix áron felmehetnek 

Jászai Mari Általános Iskola, Pál Istvánné, 
Vitéz Attila, Budapest Bank, Monor és 
Vidáke Takarékszövetkezet, KerBor Kft., 
Nyerges Hotel, B&K Kft., Régió Lapkiadó 
Kft., EcoFact Számviteli és Tanácsadó 
Kft., Bodor Borház, Kiss Péter, Csuzi Csa-
ládi Pincészet, Sintár Péter, Vig Borász Bt., 
Ambrózi Pál, Aranyi Sándor, Benyusovics 
Sándor, Berki István, Bíró László, Bodor Já-
nos, Csanádi Ferenc, Csúzi László, Fekete 
József, Geér Károly, Hanti Tamás, Hanzelik 
Lajos, Kiss György, Kiss Péter, Koncsek And-
rás, Kovács Róbert, Kugel György, Lukácsy 
György, Megyeri Szabolcs, Mészáros Fe-
renc, Mészáros Károly, Orlik Sándor, Pál Já-
nos, Petz Márton, Petz Mátyás, Prokopecz 
János, Sárosi István, Sintár András, Szabó 
Gyula, Szekerka János, Takács Endre, Tóth 
Lajos, V. M. Sz., Zátrok Károly

a iv. strázsaHegyi tekerő  
és kavaró támogatói

Folytatás az 1. oldalról a srázsahegyre, ahol a borrend szervezé-
sében, úgynevezett „Vendégváró pincék-
ben" kóstolhatják meg a strázsa jóféle bo-
rait. a kiadvány a soron következő monori 
rendezvényekről is tájékoztatja az ideláto-
gatókat, így remélhetőleg később is vissza-
térnek hozzánk. 
 Mindenki tudja, hogy a legjobb vevő 
az, aki már belépett az üzletbe. Ha már 
ennyien jönnek Monorra, ne engedjük el 
őket „üres kézzel”!
 a „Vendégváró pincék” mozgalomhoz 
bárki csatlakozhat, aki szívesen látja ven-
dégül a városba érkezőket egy pohár borra 
és néhány jó szóra. a résztvevő pincetulaj-
donosok egy a3-as méretű táblát kapnak  a 
borrendtől, amellyel jelezhetik a vendégek-
nek, hogy jó helyen járnak. a részletekről 
Bodor Jánosnál, a Monor környéki strázsa 
Borrend nagymesterénél lehet érdeklődni 
a 06-30/9059-468-es telefonszámon.
 Ha már van kilátónk, merjünk messzebb-
re is nézni!
 A Szerkesztők

rendezvényA VigAdó MájuSi progrAMjAi
Május 16. 18 óra – Művelődési Ház 
Wass Albert születésének 100. és halálának 
10. évfordulójára készült műsor összeállítás:
Mese az erdőről, Mese a kis szürke nyúlról, 
Gyöngypatak az ady Úti általános iskola is-
kola színjátszó csoportjaink előadásában.                                           

Május 20. 10–12-ig – Művelődési Ház 
Nyugdíjas, dalos Ki Mit Tud?

Május 23. 17–20-ig – Művelődési Ház 
A Monor és Vidéke Alapítvány monori és kör-
nyéki alkotók 11. antológiájának bemutatója

Május 24. 19 óra  – Vigadó díszterem
A kamarazenei előadássorozat zárókoncertje
Megyesi-Schwarz Lucia (mezoszoprán), Hege-
dűs Endre (zongora), és Pólus László (gordon-
ka) estje. közreműködnek a Monori alapfo-
kú Művészetoktatási intézmény diákjai
jegyek már kaphatóak a Vigadó pénztárában!

Május 30. 14 óra – Vigadó Díszterem
Pedagógus nap

Május 30. 18 óra – Vigadó Díszterem
Ady Úti Általános Iskola Forrás Kórús évzáró 
hangversenye

2008. június 1. – Fesztiválcsarnok
Országos Nyugdíjas Kulturális Találkozó

2008. június 4. 8-16.30-ig – Művelődési Ház 
Véradás

2008. június 5. – Művelődési Ház
A Kossuth Lajos Általános Iskola legjobbjai-
nak műsora

további felvilágosítás a 29/413-212-es tele-
fonszámon, illetve a vigado@vigadokft.hu 
e-mail címen kérhető. Minden műsorunk-
ra sok szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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és kreszversenyt. a kezdeményezés célja, 
hogy a fiatalok a biztonságos közlekedés-
hez szükséges technikai tudást szerezze-
nek, valamint népszerűsítsék a felnövek-
vő generációban a kerékpározásnak mint 
környezetbarát közlekedési eszköznek  a 
jelentőségét. a gyermekek többek között 
billenő pallón, szlalompályán valamint az 
egykezes kormányzásban próbálhatják ki 
ügyességüket. a gyakorlati feladatok mel-
lett elméleti játék is lesz.
 Ez évben először csatlakozik a iV. strá-
zsahegyi tekerő amatőr terep kerékpár-
versenyhez a monori szent Flórián Hagyo-
mányőrző közhasznú Egyesület, amely 
országos hagyományőrző tűzoltó versenyt 
szervez. Ezzel a rendezvénnyel még színe-
sebbé, és valóban családi sportnappá válik 
a május 24-e, mely megannyi színes prog-
ram- és kikapcsolódási lehetőséget biztosít 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt. 
 a kerékpárversennyel párhuzamosan 
rendezik meg a ii. strázsahegyi kavaró 
sütő-Főző Fesztivált. a szervezők minden-
kit várnak, aki meg akarja méretni gasztro-
nómiai tudományát, illetve aki részt kíván 
venni a kóstolásban. 
  legízletesebb és egyben a legszebben 
tálalt étel előállítója viheti haza a borren-
di logóval ellátott "a nagy kavaró" elneve-
zésű vándordíjat, amely egy évig hirdeti a 
2008-as strázsa-hegyi kavaró legügyesebb 
kuktájának hírnevét.

 az idei rendezvényegyüttes különleges-
sége az a Guinness rekordkísérlet, mely-
nek során 1000 adagos étel fog készülni a 
pro atlasz kft. és a CiB Bank támogatásával. 
azt, hogy milyen finomság fő majd a bog-
rácsban, hamarosan egy „próbaevés” során 
döntik el a szervezők. 
 a strázsahegyi eseményeknek idén az 
eddiginél nagyobb, országos nyilvánossá-
got szeretnének adni, hogy Monor és kör-
nyékének lehetőségeit Magyarország más 
részein is jobban megismerjék. Így a Gemini 
televízió stábján kívül, akik eddig minden 
évben jelen voltak, több országos televízió, 
rádió és újság is foglalkozik a témával. Meg-
hívást kapnak továbbá hazánk különböző 
borvidékein működő lovagrendek, a Ma-
gyar turizmus zrt, valamint az Első Magyar 
Fehérasztal Lovagrend képviselői is, akik-
nek tagjai – a tavalyihoz hasonlóan – fogják 
bírálni a versenyen készült finomságokat. 
 a strázsahegyi tekerő és kavaró létre-
jöttéhez minden évben hozzájárul a ha-
gyományossá vált Lovagi Lakoma és Borász 
Bál, melyet immár három éve minden télen 
nagy sikerrel rendeznek meg a jászai Mari 
általános iskolában. a szervezők köszöne-
tet mondanak a következő támogatóknak, 
akiknek segítsége nélkül nem jöhetett vol-
na létre a lakoma, és ezen keresztül a május 
24-i rendezvénysorozat.  
 a Monori strázsa júniusi számában be-
számolunk a kedves olvasóknak a iV. strá-
zsahegyi tekerő és kavaró eseményeiről, 
eredményeiről és mindazokról akik támo-
gatásukkal segítik a rendezvényt. 

– ENER –

Iv. Strázsahegyi Tekerő amatőr 
Terep Kerékpárverseny: 
Kugel György, tel.: 30-9341-000
Web: www.strazsahegyitekero.hu
II. Strázsahegyi Kavaró  
Sütő-főző fesztivál:
Kis-Pál Károly, tel.: 20-346-1839
Web: www.strazsaborrend.hu
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a Monor környéki strázsa Borrend, Monor 
Város Önkormányzata és a Giant-Gyömrő 
kerékpáros szakosztály 2008. május 24-én 
rendezi meg a iV. strázsahegyi tekerő ama-
tőr terep kerékpárversenyt Monoron, a 
téglagyári pincéknél (Bajcsy zs. u.) 
 amikor 4 évvel ezelőtt a szervezők első 
ízben meghirdették a megmérettetést, arra 
a feladatra vállalkoztak, hogy hagyományt 
teremtsenek, közösséget építsenek a vá-
rost propagáló, látványos sportversennyel. 
a legfőbb célkitűzés a tömegsport meg-
kedveltetése egy sportolókat, családokat, 
baráti társaságokat megmozgató rendez-
vénysorozat keretében. 
 a kerékpárversenyre több kategóriában 
lehet nevezni: „hobby” kategóriában indul-
hat bárki, aki nem igazolt sportoló, míg a hi-
vatásos versenyzőket a „sport” kategóriába 
sorolják. a különböző korosztályoknak ter-
mészetesen eltérő hosszúságú, illetve ne-
hézségű terepet kell teljesíteniük: kategóri-
ától függően 2 km, 5,3 km, illetve 8,4 km-es 
köröket kell egyszer vagy többször leteker-
ni. az összes nevezett versenyző egy erre 
az alkalomra készített pólót kap ajándékba, 
majd a megmérettetést követően egy pin-
ceebédre is hivatalos. Mindenki, aki teljesíti 
a távot, oklevelet kap ajándékba, a futamok 
legjobbjai pedig ajándékokban részesülnek. 
 idén a strázsahegyi tekerő szervezői 
első ízben rendeznek az általános iskolás 
korú gyerekeknek kerékpáros ügyességi 

program

Tekerünk, kAVArunk  
ÉS LocSoLunk MájuS 24-Én
Családi programok mellett Guiness rekordkísérlet is lesz.
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a helyi középiskola mindent megtesz, 
hogy névadójának emlékét méltán meg-
őrizze, életművét szeretettel gondoz-
za. jó kertészként, ahogy közismert köl-
teményében a költő vágyott erre. Ez az 
egyik oka az 1995 óta szinte minden év-
ben megrendezett területi józsef attila-
vetélkedőnek. a másik pedig a környező 
települések és városunk általános iskolá-
ival az élő kapcsolattartás, s annak erő-
sítése.
 az idei találkozóra április 18-án, egy 
héttel a költészet napja után került sor 
a gimnázium barátságos könyvtárában. 
Mennyi ünneplőbe öltözött diák: vendég-
látók és versenyzők! ám a szívük is ünnep-
lőben! Ez látszott mosolygós arcukon. jó-
zsef attila ismerete és szeretete önfeledt 
játékká varázsolta a versengést. játékká, 
melyért a költő mindig csak sóvárgott.  

„…játszani is engedd szép, komoly fiadat!”
 tíz csapat foglalt helyet a sorszámmal 
ellátott asztaloknál. Monorról a kossuth 
iskolából és a nemzetőrből kettő, a jásza-
iból egy. az öt vidéki csoport Gyömrőről, 

Monorierdőről, péteriből és pilisről érke-
zett. Ők is és a csak pályamunkákat írt 
diákok is (Dánszentmiklós, Maglód) iz-
gatottan várták az egy hete beadott al-
kotások értékelését. a három kategóri-
ában, hat intézményből küldött 13 mű 
örömteli perceket okozott a javító taná-
roknak: Bernula Béla Péternek és Bukai Ti-
bornak. a józsef attila élete, pályája té-
mában kiemelkedett öt maglódi tanuló 
(a művészeti iskolából) közös szerzemé-
nye. a Gondolataim j. a. egy verséről 
győztese a pilisi művészetiből kettő, a 
monori másfél hónapról készítetteké pe-
dig a helyi kossuth iskolából egy leány 
munkája. 
 a második forduló zsűrijének elnöki 
tisztét Bakos Koppányné (jaG), a tagokét 
Reinbach Jánosné (ady úti iskola) és Sze-
remet Krisztina (Csévharaszt) töltötte be. 
tizenkét feladat javítása, értékelése várt 
rájuk. Gond csak akkor ült ki homlokuk-
ra – és főleg a játékvezető Horváth Mária 
tanárnőjére (jaG) –, amikor kiderült: két 
csapat is (a maximálisan elérhető pont-

Igen, a tragikus sorsú és krisztusi kort éppen megélt költő jelen van 
Monoron. Naponta gondolhatunk rá, ha elhaladunk a nevét viselő 
gimnázium előtt. Hát még, ha abban tanulunk vagy dolgozunk! 

Verseny„Én, józSef ATTiLA, iTT VAgyok!”

számból mindösszesen egyet veszítve) 
első helyen áll 82 ponttal. Holtversenyről 
szó sem lehetett, így a győztesek újabb 
három kérdést kaptak. az első kettő 
megválaszolása még mindig döntetlen-
nel végződött, ám a harmadik meghozta 
a szervezők számára kedvező végered-
ményt. Íme:
 i. nemzetőr általános iskola, Monor. 
Fekete Sándorné tanárnő felkészítésé-
vel Fekete Krisztina, Gecse Richard, Kovács 
Réka, Szabó Alexandra, Vámos Zsanett 8. 
osztályosok.
 ii. jászai Mari általános iskola, Monor. 
Felkészítőjük e sorok írója, a versenyzők: 
Ádori Patrícia, Kruchió Evelin, Péter Zsolt, Vá-
mos Letícia, Zsédely Noémi 8. osztályosok.
 iii. általános iskola és alapfokú Mű-
vészetoktatási intézmény, pilis (73 pont-
tal). a Burger Mihályné tanárnő irányítot-
ta csapat: Csordás Daniella és Leé Andrea 
7., Kapás Győző 6., Misányi Georgina és 
Stefkovics Zsolt 8. osztályosok.
 jót játszottunk józsef attila szellemé-
ben és jelenlétében. Én sajnos utoljára. 
De maradandó emlékként őrzöm mind 
a négy alkalmat, melyen részt vehettem 
tehetséges jászais diákjaimmal – három-
szor az előkelő második helyet megsze-
rezvén, két éve pedig (15 csapatból) a 
dobogó legmagasabb fokára jutva. kö-
szönjük a lehetőséget!

Pecznyik Ibolya

Gondban a zsűri

A győztes Nemzetőr Általános Iskola csapata
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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

k=
1,

1 
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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.

A Mihály Dénes Szakképző Iskola a 2008/2009-es tanévben a monori 
gimnáziumban az alábbi iskolarendszerű OKJ-s szakképzéseket indítja:

Számítástechnikai szoftverüzemeltető y  (közép szint,  
esti tagozat, egy tanév, feltétel az érettségi bizonyítvány megléte) 
Költségek: 15.000 Ft/tanév (amely tartalmazza a tankönyveket  
és egy 2 GB-os pendrive-ot) + a képzés végén vizsgadíj.

Gazdasági elemző szakstatisztikai ügyintéző  y (nappali  
tagozat, egy tanév, feltétel az érettségi bizonyítvány megléte)

Önköltséges ECDL képzés y  érettségivel nem rendelkező  
tanulóink részére

Érdeklődni lehet: Hajdu Ákosnál, tel.: 06-70-933-6312
Beiratkozás: 2008. június 13. 9-18 óráig a monori gimnáziumban.

tandíjMentes képzés
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a tápanyag-utánpótlás legalkalmasabb 
időpontja a tavasz vége és a nyár eleje. 
azért nem kora tavasz, mert ősszel és té-
len nagyon sok tápanyag feltáródott a ta-
lajban, amelyeket a növények addig a hi-
deg miatt nem vettek fel, tavasszal viszont 
egyből felvehetővé váltak. Ez a titka annak 
is, hogy miért olyan szép zöld a nem trá-
gyázott fű tavasszal, majd miért lesz ismét 
kopott és fakó, hiába öntözzük nyakra-fő-
re. nyár elejére azonban kifogynak ezek a 
tartalékok, ezért ilyenkor szükségessé vá-
lik az emberi beavatkozás. pontosabban 
csak akkor válik szükségessé, ha valaki 
gyorsan fejlődő, gazdagon virágzó növé-
nyeket szeretne a kertjében látni. 

Szerves vagy szervetlen?

aki szereti a kertjét, annak valószínűleg a 
természethez is közel áll a szíve, így inkább 
szerves, mint szervetlen – más néven mű-
trágyákkal – igyekszik megoldani a táp-
anyag-utánpótlást. a szerves trágyát rá-
adásul szinte lehetetlen túladagolni, így 

nem kell attól félnünk, hogy túlzott tö-
rődésünk eredményeként pusztulnak el 
majd növényeink. Ugyanez a műtrágyák-
nál már nem igaz, esetükben nagyon oda 
kell figyelnünk a megfelelő adagolásra. 
a szerves trágyákat, – amelyekből legin-
kább az érett szarvasmarha-trágyát hasz-
náljuk – azonban a műtrágyákhoz képest 
sokkal körülményesebb alkalmazni. Gon-
doljunk csak bele: hogyan néz ki egy fris-
sen szarvasmarha-trágyázott gyepfelület. 
itt bizony akár egy hónapot is várnunk kell 
arra, hogy a trágya bemosódjon a fűszálak 
közé és ismét egyenletesen zöld felületben 
gyönyörködhessünk. Ugyanakkor az éve-
lőágyásokban, vagy a cserjék ültetésénél 
ez az esztétikai szempont egyáltalán nem 
mérvadó, ezért ilyenkor célszerűbb szer-
ves trágyát használnunk. a szarvasmarha-
trágya előnye, hogy nem csak a legfonto-
sabb tápanyagokat, a nitrogént, a foszfort 
és a káliumot tartalmazza nagy mennyi-
ségben, hanem nagyon sokféle mikroelem 
is megtalálható benne, sőt humusztartal-
mánál fogva a talaj szerkezetét is javítja.

Ha nem zöldséget, vagy gyümölcsöt termesztünk, hanem 
dísznövényeket tartunk, akkor gyakran el is feledkezünk arról, hogy 
ezek is ugyanúgy igénylik a tápanyagokat, mint a haszonnövények.

tápanyagÉheS nÖVÉnyek

A humusz és a tápanyagok

a talaj humusz nélkül csak finomra őrölt 
kőzet lenne. a humusz azért fontos, mert 
tartalmazza és fenntartja a talajban lévő 
mikroszkopikus nagyságú szervezetek ha-
talmas tömegét. a talaj termékenységé-
nek alapját a baktériumok jelentik, ame-
lyek elhalásuk előtt és után is nagy hatást 
fejtenek ki. 
 az élő baktériumok hőt termelnek, és 
az összetett szerves anyagokból a gyökér-
zet számára hozzáférhető szervetlen ve-
gyületeket hoznak létre. pusztulásukkor 
ezeket a növényi tápanyagokat a kolloid 
kötőanyagokkal együtt leadják, és ez a kö-
tőanyag összecementálja a talaj morzsá-
it. Ezek a morzsák pedig jelentős hatással 
vannak a talaj vízháztartására, vagyis köz-
vetlenül hatnak a növényekre is.
 az így kapott anyagot nevezzük hu-
musznak, nem pedig a növényi maradvá-
nyokat, vagy a kerti komposztot. azonban 
a humuszos föld általában nagy mennyi-
ségű növényi maradványt is tartalmaz.

célzott utánpótlás

néhány évtizeddel ezelőtt csupán né-
hány közismert műtrágya-féleséghez le-
hetett hozzájutni, ma azonban szinte 
minden fontosabb dísznövény-csoport-
hoz egyedi tápanyag-összetételű műtrá-
gyát fejlesztettek ki. Ma már könnyedén 
hozzájuthatunk kimon dottan fenyőfé-
lékhez, rododen ron ok hoz, muskátlikhoz, 
petúniákhoz, citrusfélékhez, kaktuszok-
hoz, vagy éppen orchideákhoz kifejlesz-
tett változathoz is. a műtrágyák közül 
azonban még ma is a kettős hatású péti-
só a legismertebb. a benne lévő ammó-
nia lassan, a nitrát pedig gyorsan oldódik 
a vízben, így a kijuttatás után a növény 
számára egyből felvehetővé válik. kalci-
um- és magnéziumtartalma homokos ta-
lajokon jól jön, viszont mivel a talaj kém-
hatását növeli e két anyag, savanyú talajt 
igénylő dísznövényeket ne trágyázzunk 
pétisóval.
 a szuperfoszfát a legáltalánosabban és 
leggyakrabban használt foszfortartalmú 
szer. Ezt már nyugodtan használhatjuk sa-
vanyú talajigényű növények esetében is. 
túlzott vagy tartós használata a talaj elsa-
vanyodásához vezethet.
 a kénsavas káli és a kálisó a kálium visz-
szapótlásának alapműtrágyái. a kénsa-
vas káli használatával szintén vigyázni kell, 
mert kéntartalma miatt savanyító hatású, 
klórtartalma pedig súlyos perzselést okoz-
hat a málna- és szamócaleveleken. 
 a legtöbb hobbikertész azonban nem 
kíván különféle műtrágyákkal bajlódni. 
nekik fejlesztették ki a folyékony műtrá-
gyákat, amelyekben a tápelemek arányai 
szinte tetszőlegesen megválaszthatók és 
a kijuttatásuk is egyszerűbb és egyenlete-
sebb. a kertáruházakban és gazdaboltok-
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ban is egyre nagyobb választékban kínál-
ják ezt a termékcsoportot. Ma már több 
különböző gyártó tucatnyi különböző táp-
oldatához lehet hozzájutni.
 a folyékony műtrágyákon belül spe-
ciális csoportot alkotnak a lombtrágyák. 
Mivel ezek tápanyagtartalma a leveleken 
keresztül jut a növények szervezetébe, 
így a talajban egyébként nem találha-
tó vagy onnan nem felvehető tápanyag-
ok visszapótlása is gyorsan megoldható. 
sok tápanyaghiányból adódó beteg-
ség megelőzhető és gyógyítható lomb-
trágyázással.  Erre leggyakoribb példa a 
klorózisos növények vastartalmú szer-
rel való kezelése. további előnyük, hogy 
permetszerhez keverve, a permetezés-
sel egy menetben kijuttathatók. jó ered-
ményeket érhetünk el a kertészetekben, 
gazdaboltokban is kapható Wuxal ké-
szítményekkel, melyek mikroelemeket 
és B1 vitamint is tartalmaznak.
 a folyékony készítmények mellett az 
úgynevezett szabályozott tápanyag-le-
adású műtrágyák is egyre népszerűbbek. 
nagy előnyük, hogy évente elég egyszer 
alkalmaznunk őket, a növények mégis 
egész évben megfelelő mennyiségű táp-
anyaghoz jutnak. Hatástartamuk 2-3 hó-
naptól akár egy évig terjed. a néhány hó-
napig ható változatokat általában rövid 
tenyészidejű zöldségfélékhez javasolják. 
a hosszú hatástartamúakkal pedig pél-

dául az egynyári virágokat, vagy a dézsás 
növényeket láthatjuk el egész évre táp-
anyagokkal.

Virágos étlap

a növények kiegyensúlyozott fejlődésé-
hez tizenhárom nélkülözhetetlen elem-
re van szükség. Ezeket három csoport-
ra osztjuk. az elsődleges tápanyagok 
(makroelemek) a nitrogén (n), a foszfor 
(p) és a kálium (k). a másodlagos táp-
anyagok (mezoelemek) a kalcium (Ca), 
a magnézium (Mg), a vas (Fe) és a kén 
(s). Ezeken kívül a növényeknek nyo-
mokban olyan tápanyagokra is szüksé-
ge van, mint a molibdén (Mo), a kobalt 
(Co), a bór (B), a mangán (Mn), a cink (zn) 
és réz (Cu), ezeket együttesen mikroele-
meknek is nevezzük. a műtrágyákkal el-
sősorban az elsődleges tápanyagokkal 
töltjük fel a talaj készleteit, de hosszú tá-
von érdemes olyan műtrágyát használ-
nunk, amelyek mezo- és mikroelemket is 
tartalmaznak.
 a három makroelem közül a nitrogén 
alkalmazása hozza a legszembetűnőbb 
eredményt, hiszen ez az anyag a növény 
fehérjéinek egyik legfontosabb alapköve. 
Megfelelő nitrogénellátás esetén foko-
zódik a fehérjék képződése, meggyorsul 
a növekedés, csökken a levelek öregedé-
se. Hiányában a fejlődés lelassul, sárgulás 

következik be. a túladagolás a dísznövé-
nyek esetében a vegetatív (szár, levél) ré-
szek erőteljes növekedésében nyilvánul 
meg a generatív (virág, termés) hátrányá-
ra. túlzott használatakor a szövetek lazák 
lesznek, így a növényt könnyen megtá-
madják a különféle kártevők és kóroko-
zók. sok zöldségféle (spenót, saláta, sár-
garépa, retek) esetében a túladagolás a 
nitrát káros felhalmozódáshoz is vezet-
het, amely főként gyerekek esetében je-
lenthet veszélyt.
 a foszfor a növények számára nélkü-
lözhetetlen tápanyag, elsősorban a vi-
rág- és magképzést segíti elő. Hiányá-
ban a gyökerek gyengén fejlődnek, lassul 
a tápanyag-felvétel. a levelek sötétzöld, 
kékeszöld színt vesznek fel, majd vörö-
sesbarnába mennek át. a virágok kicsik 
és torzak lesznek, a termések rosszul ter-
mékenyülnek. 
 a kálium a nitrogénhez hasonlóan ked-
vező hatást gyakorol a növények vízháztar-
tására, így kevesebb öntözéssel is beérik. 
a kálium fokozza a növények fagytűrő ké-
pességét és a szárszilárdságot, ezért pél-
dául a mediterrán növényeket nyár végén 
már csak káliumtúlsúlyos műtrágyával 
szabad tápoldatozni. Elősegíti a növények 
szénhidrát felhasználását. Hiánya esetén 
a levélszélek megbarnulnak, elhúzódik a 
növény fejlődése és érése.

Papp János

építkezik?
tereprendez?

alapásás, árokásás,
tereprendezés és bontás.

Tel.: 0630/202-6736

fü-gi Trió Kft.

gépi 
fÖLdMunKa

rövid
határidő, 
igényes 

kivitelezés
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Monori Stázsa: Mekkora szakmai tapaszta-
lat rejlik KK Kavics Beton csapata mögött? 
KK Kavics Beton: a csoport 1991-ben indítot-
ta építőipari tevékenységét egy több mint 
70 éves tapasztalattal rendelkező német 
nagyvállalat leányvállalataként. a néhány 
fős kisvállalat a magyar piaci viszonyoknak 
megfelelve tisztességes üzletpolitikával és 
az állandó jó minőségnek köszönhetően a 
kezdetektől gyors és látványos sikereket ért 
el. napjainkra 75 fős közepes családi vállal-
kozássá nőtte ki magát. a rugalmasság, a 
dinamizmus, a termékválaszték állandó bő-
vítése a vállalat sikerének titka.
•  Mi a térkő előnye az aszfalttal és az egy-
ben betonozott felületekkel szemben? 
•  a beton burkolókövek jelentős előnye, 
hogy könnyen lerakható, újra felszedhe-
tő, átrakható, színösszetétele és kialakítá-
sa szabadon választható. továbbá hosszú 
élettartamú, környezetbarát termék. a kk 
kavics Beton által gyártott burkolókövek 
szín- és formagazdagsága egyedülálló. kü-
lönlegességük a különböző felületminősé-
gükben rejlik, ami a kőburkolat lépésállósá-
gát és csúszásbiztosságát garantálja.
•  Melyek a legkedveltebb burkolókő fajták?
•  a kk kavics Beton egyik büszkesége a Bu-
dapest fantázia nevet viselő térburkoló kő. 
Ebben a termékben nevéhez méltóan öt-
vöződik a régi korok antik stílusa, valamint 
mai modern korunk eleganciája. Megté-
vesztésig hasonlít a Budapesten még he-
lyenként ma is megtalálható patinás „macs-
kakőhöz”. 15x15-ös raszterbe négy darab 
szabálytalan alakú kő kerül elhelyezésre, 
melyek rusztikus, de ugyanakkor természe-
tes hatást keltenek. a termék előnye továb-

bá, hogy mindenfajta burkolatrendszerrel 
kombinálható. Lerakása egyszerű és már 
kis felületen is érvényesül dekoratív jellege. 
színeiben is a természetesség dominál: grá-
nit és bazalt felületekben kapható.
 az aquincum nevű burkolókő a kk ka-
vics Beton termékeinek új tagja. az aquin-
cum térkővel burkolt felület különösen 
egyedi látványt nyújt. a kőelemek letöre-
dezett élei, formavilága egyfajta időutazás-
ra csábít a történelemben, általa felidézhe-
tő az egykori savariába vezető Borostyán út 
hangulata. a térkőcsalád tagjainak csorbí-
tott élei egyedi, „kopottas” környezetet te-
remtenek. a különböző méretű burkolóele-
mek színei árnyalatukban eltérnek, így még 
hangulatosabb felületet képeznek. Leraká-
suk rendkívül egyszerű, a pontosság sem 
követelmény. Háromféle formájú, árnyalat-
ban kissé eltérő köveivel bárki elegánssá és 
még harmonikusabbá varázsolhatja tera-
szát, bejáróját. Legkeresettebb színek a ho-
mok és az agyag.
•  Különleges termékeket is kínálnak?
•  a párizs „segítőkő” kifejezetten a vakok és 
gyengén látók biztonságos közlekedésére 
született. Három milliméter mélyen baráz-
dázott felületének köszönhetően csúszás-
mentes burkolata lehet garázslejáróknak, 
lejtős, meredek kerti utaknak is. számos 
vasútállomás peronján is ezzel a kővel járul-
tunk hozzá a vonatról való biztonságos le- 
és felszálláshoz.
•  A beton előállítása látszólag egyszerű do-
log. Mi a jó minőségű, tartós beton titka?
•  a szigorúan tisztított és osztályozott ka-
vicsból, valamint a kiváló minőségű hazai 
cementből, adalékszerek hozzáadásával, 
számítógéppel vezérelt nagy kapacitású 
keverőkben állítjuk elő a garantált minősé-
gű transzportbetont.
 a betonok összetételét független, több 
évtizedes gyakorlattal rendelkező beton-
technológusok alakítják ki, összhangban 
az érvényes betonszabvánnyal, figyelem-
be véve a megrendelő különleges kéréseit 
is. az alapanyagokat és a kész betont saját 
laboratóriumban is folyamatosan ellenőriz-
zük. a sokéves tapasztalattal rendelkező 
szakembereink felkészültségét továbbkép-
zések formájában tartjuk a legmagasabb 
szinten. Ez feltétlenül szükséges a több tu-
cat betonreceptúra gyors és hibátlan alkal-
mazásához. a tartós, jó minőség megőr-
zése érdekében 1999-től rendelkezünk a 
közismerten szigorú iso 9002, 2004-től pe-
dig az iso 9001-es minősítéssel. 

A tavasz beköszöntével sokan hozzákezdenek a ház körüli udvarok, járdák, 
kertek felújításához, megszépítéséhez. A KK Kavics Beton térburkolókövek, 
útszegélyek, magasépítő elemek, vízelvezető rendszerek, valamint minőségi 
transzportbeton kínálatával segít mindenkinek abban, hogy megépíthesse 
és megszépíthesse környezetét. Barabás Gábor és Kálmán Róbert segített 
eligazodni a burkolókövek illetve a transzportbeton világában.

ÉpítőiparÚt-, kert- éS pArképítéS

•  Hol és hogyan lesz az alapanyagból kész 
transzportbeton?
•  keverőüzemeink Monoron a vasútállo-
más mellett, illetve Bugyi község külterüle-
tén, az ötvenes úthoz közel, jól megközelít-
hető helyen találhatók. Mindkét üzemünk 
korszerű tEka gyártmányú keverő beren-
dezéssel, adalékanyag- ill. vízfűtéssel ren-
delkezik, óránkénti kapacitásuk eléri az 
ötven köbmétert. a több frakcióra szétosz-
tályozott kavicsot nagy pontosságú mérleg 
méri és keveri első osztályú alapanyaggá. 
keverőtelepeinken több fajta cementminő-
séget tárolunk korszerű acélsilókban, me-
lyek töltését cementszállító silóautók látják 
el. a transzportbetonok minőségének ja-
vítását az utóbbi időkben elterjedt német 
gyártmányú betonadalék-szerekkel oldjuk 
meg. a szabvány szerinti mintavételekkel 
előállított betonkockák törési eredménye-
it laboratóriumaink megőrzik és a megren-
delő kérésére bármikor át tudják adni. nagy 
hangsúlyt fektetünk a technikánk folyama-
tos korszerűsítésére is, így mindig a legma-
gasabb szinten tartjuk gépeink műszaki 
színvonalát és megbízhatóságát.
 a megrendelő kérésére a kiszállítást ki-
sebb billenős autó vagy nagyobb nyer-
ges szerelvény mellett mixer-gépkocsikkal 
meg tudjuk oldani, de az esetleges beton-
szivattyú vagy pumix igények sem okoz-
nak gondot.

NR (x)

KK Kavics Beton Kft.                   
Barabás Gábor
tel.: 06-30/311-1610
Kálmán Róbert
Tel.: 06-30/200-9990
gyártás és raktár: Bugyi, Külterület       
tel.: 06-30/535-8540
Fax: 06-29/547-285
Központ:  
1053 Budapest, ferenciek tere 2. 
tel.: 06-1/483-3550
Fax: 06-1/483-3545
Monori márkakereskedő:
z-T-g 2000 Bt.
tel.: 06-29/414-926
Honlap: www.kavicsbeton.hu

kapcsolat

Az Aquincum térburkolóval burkolt felület 
egyedi látványt nyújt

A Budapest térburkoló megtévesztésig hasonlít 
helyenként ma is megtalálható „macskakőhöz”
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taekwon-dodAnok ÉS ÉrMek
Március 31-én Leichter Lilla és Lódi Vivien si-
keres mestervizsgát tettek. Ugyanezen a na-
pon Rigó Pál i. danos mesterünk is sikeresen 
vizsgázott ii. dan övfokozatra. Mindhár-
man bírói szemináriumon vettek részt ápri-
lis 12-én, ami elméleti és gyakorlati oktatás-
ból és a nap végén egy bírói vizsgából állt és 
amit mind a hárman sikeresen teljesítettek. 
 a taekwon-do szakosztály április 5-én 
részt vett a Battonyai Barátság sportegye-
sület által rendezett megmérettetésen. a 
versenyen 27 klub 195 versenyzővel kép-

viseltette magát. szakosztályunk hat ver-
senyzőt nevezett a küzdelmi párharcokra, 
ahol tanítványaink más szakágak sportoló-
ival is összemérhették tudásukat. 
 a gyermek korosztályban Korsós Kriszti-
án (-28.) 2. lett. a serdülőknél Bakács Cintia 
(+50 kg) ezüstérmet, míg Lódi Levente (+50 
kg) aranyérmet szerzett. az ifjúságiaknál 
Lukács Marianna (+63 kg) ezüstéremmel, 
Bokros Tamás (+73 kg) bronzéremmel tér-
hetett haza.

Lódi István szakosztály elnök

Mindenkit szeretettel várunk a szer-
dánként 17 órakor induló, egy-másfél 
óra hosszú családi, baráti kerékpáro-
zásra. találkozás az ady úti profinál.a 
túrán mindenki saját felelősségére ve-
het részt! Érd.: 06-20-824-88-23

kerékpározók figyelmébe!

LaKáSTexTIL
méteráru-rövidáru

Májusi akciónk:
Minden nálunk vásárolt 

függönyt ingyen varrunk!
Monor,

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

üllő, Kossuth L. u. 1.
tel.: 06-20/410-8655

06-29/320-067

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

asztaliteniszSikereS SzerepLÉS
Március 29-én abonyban a tanulásban 
akadályozott tanulók asztalitenisz diák-
olimpián mérték össze tudásukat.
 Monorról két fiú indult, Balogh Zsolt és 
a Felfénylő szavak országos szavalóverse-
nyen a közelmúltban szerepelt Balogh Ist-
ván. Mindketten a monori nemzetőr álta-
lános iskola speciális tagozatának tanulói. 
Felkészítő tanáruk Manevné Walter Krisztina.
 az idén tizenötödik alkalommal meg-
rendezésre került versenyen öt város tizen-
öt diákja, ebből két leány és tizenhárom 
fiú vett részt. Mindenki játszott minden-
kivel és a 4x11 pontos fordulók pontszá-

mai alapján díjazták az első hat helyezet-
tet.  Első és második helyezést ért el két 
szentendrei fiatal, harmadik lett a helybeli, 
abonyi iskola diákja, és a negyedik döntős 
Monorról Balogh istván.
 a zsűri elnökének bíztató szavai szerint 
pisti volt a verseny egyetlen olyan tanuló-
ja, aki helyesen alkalmazta a fonák ütést.  
a nyertes fiút az első párba osztásnál még 
sikerült pistinek legyőznie, csak a verseny 
végére fellépő fáradtság és felfokozott ér-
zelmi állapot miatt nem tudta ezt másod-
szorra megismételni. 

  A Speciális Tagozat pedagógusai
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Családok, cégek, intézmények, baráti társaságok 
összejöveteleinek teljes lebonyolítása.

Ne főzzön, ne süssön, ne mosogasson, hívjon! 
Jánosovits Miklós 

06-20-824-8823

Megszervezzük ünnepeit,
 rendezvényeit!

parti szervízMonoron

a Monori strázsa áprilisi számban meg-
jelent, a február 24-én megrendezésre 
került pest megyei úszó csapatbajnok-
ságról szóló beszámolóból kimaradtak a 
következő úszók eredményei:
 Bacskai Attila első helyezést ért el 100 
m gyorsúszásban, valamint 50 m pillan-
góban, Városi Brigitta első helyezést ért 
el 100 méter mellben, valamint 100 mé-
ter gyorsúszásban, Bokros Belián 6. he-
lyezést ért el 100 méter gyorsúszásban 
és 4. helyezést 50 méter pillangóban.

Hibaigazítás

kosárlabda bajnokság alapszakasz 
záróforduló: párkány street–Monor sE 
44-43 (6-6, 15-14, 14-10, 9-13). Monor, 
szterényi csarnok, 50 néző. Vezette: Czéh, 
Mádi. Monor sE: Rácz Hanna (8), Németh 
Ágnes (14), Baki Beáta (5/3), Mészáros And-
rea (8), Magócsiné N. Katalin. Csere: Ko-
vács Bernadett (4), Balku Zsoltné (2), Szvi-
tek Lászlóné (2). Edző: Kecsmarik András. 
 a két egyszintű csapat találkozóján 
rendkívül sok hibával játszott gárdák. 
nem csak a Monoron múlt, hogy nem 
nyerte meg a találkozót, hanem a sok 
meg nem ítélt fault is döntőnek bizo-
nyult a végén. (a csapat lapzártakor ját-
szik az 1-4. helyért a Váccal, és májusban 
vagy az első vagy a 3. helyért.)

kosárlabda: pest megye, Nők

teniszeLSzALASzToTT győzeLeM
Budapesten rendezett országos verse-
nyen három teniszezőnk is rajthoz állt. 
Szanyi Tamás a 14 évesek között az első 
fordulóban győzött, a másodikban vi-
szont lábsérülése miatt feladni kénysze-
rült a mérkőzést. a 10 éveseknél Hevesi 
Gergő negyedik, míg Városi Ferenc máso-
dik helyezést ért el. Gratulálunk a fiúknak! 
Budapesten rendezett országos ver-
senyen fiú 10 éves korosztályban szép 
monori siker született. Városi Ferenc há-
rom mérkőzést nyerve került a döntőbe, 
ahol fegyelmezett és okos játékkal nagy 
csatában 7/5, 7/5-re verte a hazaiak ver-
senyzőjét. Ezzel idei első országos torna-

győzelmét aratta. Gratulálunk Fecónak 
a jó eredményért és a szép játékért! 
Elkészült oB iii-as férfi csapatunk sorso-
lása. Minden mérkőzésünk 11 órakor kez-
dődik!
 tavaszi forduló: Május 10. osC–Monor, 
május 11. Monor–nagykőrös, május 17. 
Építők–Monor, május 18. Monor–jászapáti, 
május 24. Monor–BsE, május 25. Cegléd–
Monor, május 31. Monor–Matchpoint, 
 Örömmel értesítünk minden teniszba-
rátot, hogy elkészültünk a tavaszi pályafel-
újítással, így szeretettel várunk minden te-
niszezni vágyó hölgyet, urat és gyermeket.
 Friss teniszhírek: monortenisz.atw.hu 

április 6-án szombathelyen volt a sza-
badfogású diákolimpia országos dön-
tője, ahol Fischer Dániel 26 kg-os súly-
csoportban iii. helyezést ért el, Tóth 
Bendegúz 41 kg-os súlycsoportban  
i. helyezést ért el.
Gratulálunk nekik!

eredméNyesek birkózóiNk

GörkorcsolyaSzegeden gÖrÖgTek
a nagy eső ellenére megrendezték április 
12-én a „DÓM-Vsi kUpa” szeged nemzetkö-
zi Görkorcsolya Versenyt. Ezen az évadnyitó 
versenyen újból és újból felmérjük a téli fe-
lejtést és az ellenfeleink tudását. a monori 
korcsolyázók 2 profi és 9 amatőr versenyző-
vel képviselték városunkat. Angyal Veronika 
(4. helyezett) és Juhász Renátó (3. helyezett) 
élete első versenyén vett részt. 
 a dobogó tetejére két versenyzőnk áll-
hatott fel, Kovács Szilvia (junior F amatőr), és 
Tóth Brigitta (profi felnőtt). 
 nagyon kellemes meglepetést okozott 
futameredményeivel még Zsoldos Natá-
lia (3. helyezett), Búzás Balázs (3. helyezett), 
Asztalos Adrienn (3. helyezett), Asztalos Lau-

ra (4. helyezett), Zsoldos Patrik (4. helyezett), 
és Fehér Nándi (4. helyezett). a legjobb se-
besség eredményt pedig tóth Bence érte 
el csapatunkból óránként 32,68 kilométe-
res sebességével.
 a négy országból jelenlévő résztvevők-
nek nem fejeződött be a verseny az érmek 
és oklevelek átvételével.  a futamok után 
azonnal szétszerelték korcsolyáikat és a 
korinként 8-8 csapágyat víztelenítettek és 
szervizeltek. Így a csapágyak olajban, míg 
a versenyzők esővízben ázva indultak haza.
 sok tapasztalatot szerezve és kitisztított 
korcsolyáinkkal várjuk, hogy újra bizonyít-
hassuk tudásunkat. 

Lugosi Annamária

Tóth Bence  
és ellenfelei „DÓM-
VSI KUPA” Szeged 
Nemzetközi Görkor-
csolya VersenyenA szerző felvétele
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S&T
hITeLIroda

S&T euró West hitel
és ingatlan Stúdió 
Tel.: 06-20/538-73-76

hitelek:
szabad felhasználásra • hitelkiváltásra

végrehajtás kiváltásra • lakásvásárlásra
BAR lista nem akadály

Ingatlanok adás-vétele
Biztosítások

parti szervíz

oLcSó áruK háza
LaKBerendezéS – ruházaT

Bőr garnitúrák, ülőgarnitúrák, szekrény-
sorok, dohányzóasztalok, konyhák...

Használt és új válogatott ruhák  
s-től XXXL méretig, gyerekholmik,  

extra méretű cipők

Monor, Mátyás király út 1-3.
nyitva: k-p: 9-17, Szo: 8-12

gumieladás
gumijavítás

könnyűfém felni
értékesítés

cím: 2200 Monor,
ország út 5.

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

zr BT. – guMIcenTruM

kosárlabdaSzép volt fiÚk!
2008. március 30-án a monori józsef attila 
Gimnázium és szakközépiskola (jaG) éle-
tében olyan siker született, ami iskolatör-
téneti jelentőségű. az intézmény 57 éves 
fennállása óta először lett a fiú kosárlabda-
csapat országos bajnok!
 az amatőr kosárlabda Diákolimpián – 
az V-Vi. korcsoportban – az idén 184 csapat 
indult. a megyék legjobbjai – 18-an – az or-
szágos döntőben mérték össze erejüket, 
pakson, március 29-30-án. a jaG-os csa-
pat ott 5 mérkőzést játszott, és mindegyi-
ket megnyerte: Monor–Budapesti szerb 
Gimnázium 54-36, Monor–Esztergom (te-
mesvári pelbárt ferences Gimnázium) 57-20, 
Monor–nyíregyháza (Vásárhelyi Gimnázi-
um) 43-13, Monor–pécs (a Ciszterci rend 
nagy Lajos Gimnáziuma) 52-31, Monor–

szerencs (Bocskai Gimnázium és szakkö-
zépiskola) 37-33.
 a monori fiúk olyan fegyelmezetten és 
sportszerűen játszottak, hogy elnyerték a 
közönség szimpátiáját is. az utolsó mérkő-
zésen például – a szerencsieken kívül – már 
szinte minden néző (az ország legkülön-
bözőbb városaiból) a mieinket buzdította 
szurkolásával.
 az országos döntő legtechnikásabb já-
tékosa díjat: Bukai Csaba (12.G) nyerte, az 

„all star” csapatba – a torna legjobbnak ítélt 
5 játékosa közé – két monori diákot is be-
szavaztak: Venczel Gergőt (12.E) és azt a Laza 
Mátét (a döntő küzdelmei során elszenve-
dett lábtörése ellenére is), aki a tavalyi év 
kiemelkedő játékosa is volt. a csapat tag-
jai voltak még: Nagy István, Gyuricskó And-

rás, Trincsi Robin, Halina Tamás, Bódi Miklós, 
Kárpáti Csaba, Poncz Lajos és Bürgés Gábor.
 a kiváló országos eredmény – a csa-
pat kitartó munkája mellett - zátrok tamás 
testnevelő tanár úr sokévi edzői tevékeny-
ségének köszönhető, ugyanis a játékosok 
többsége kisgyermekként, tíz éves korban 
kezdett kosárlabdázni az irányítása alatt. a 
felkészítő munkát az utolsó évben zátrok 
károly tanár úr is segítette. Büszkék lehe-
tünk valamennyiük teljesítményére.

B.G
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Munkatársakat keresünk!
Dinamikusan fejlődő alkatrészgyártó kft. 
Monor, ország út 27. alatti üzembe 
felvesz CnC-esztergák programozására és 
a gépek beállítására, kezelésére gyakorlott 
munkatársakat, továbbá automata  
esztergákhoz gépkezelő szakembereket. 

Érdeklődni lehet munkaidőben: 
J-TECHNIK Kft. • telefon: 06-29/410-270, vagy 06-20/368-23-09

Import használtruha
Felnőtt- és gyerekruha, lakástextil.

Hetente friss árukészlet!
Minden hónap utolsó hetén kiárusítás!

Új nyitva tartás! 
Hétfőtől péntekig: 

8–13 és 15–19 óráig,
szombaton 8–13 óráig.

Monor, Mátyás király u. 7.

kosárlabda

A TAVASSzAL VereTLen u19  
cSApATunk Az ÉLre ugroTT!

és szurkolói biztatásának is köszönhetően 
hamar fordított (5. perc: 12-8). a hazaiaknál 
kovács Vince és kovács Balázs remekelt, s a 
8. percben már 22-12 állt az eredmény jel-
zőn. Ez a különbség állandósult a második 
negyedben Ellenpacher Márton szemfüles 
kosarainak is köszönhetően egészen a 15. 
percig, ekkor 30-26-ra zárkózott fel a klikk. 
De jöttek Gomola Bence fontos pontjai és a 
nagyszünetre 40-28-as állásnál vonulhattak 
piheni a felek. Fordulás után a kispadról ér-
kező kovács Balázs tarthatatlan volt, védő, 
támadó, lepattanó és kosarai után maradt 
a 10 pont körüli különbség egészen a 33. 
percig, ekkor azonban megrázta magát a 
magasabb osztályban játszó Feigl Dávid és 

vezetésével 58-53-ra jött fel a Lacháza. Ha-
zai időkérés jót tett a monoriaknak, és ko-
vács Balázs kosara után a 38. percben már 
74-58-ra nőtt a különbség. az utolsó két 
percben a kicsit kiengedő Monor ellen koz-
metikázott az eredményen a látogató, de 
így is méltán járt a vas taps a teljesen meg-
érdemelt győzelem után a csapatnak.
 szinte végig vezetve szervezett játék-
kal tudtuk tartani a 10 pont körüli előnyün-
ket – mondta Bukai péter edző. – Begyako-
rolt játékunk többé kevésbé eredményesen 
használtuk fel a támadásban. amikor véde-
kezésünk is feljavult akkor magabiztosan 
uraltuk a játékot. a csapatban több minikorú 
játékos is szerepelt, így győzelmünk ezért is 
értékesebb, mert egy korosztállyal idősebb 
csapat ellen vettük fel a harcot. ráadásul 
az ellenfélnél a csoportos Univer játékos is 
szerepelt. Gratulálok a csapatnak, és nevük-
ben is köszönjük szurkolóink bíztatását. 

pest megyei serdülő férfi bajnokság
 Monori sE–klikk zsiráfok kiskunlacháza 
76-65 (24-16, 16-12, 14-16, 22-21). Monor, 
50 néző. Monor sE: Béky Gyula, Kovács Ba-
lázs (29), Kovács Vincze (13) Kövesi Norbert, 
Srágli Dávid (6). Cserék: Bokros Richárd, Bi-
hari Viktor, Gomola Bence (8), Horváth Ben-
ce (4), Kispál Gábor (2), Tankó Áron (2), Lachár 
Vilmos, Ellenpacher Márton (12). Edző: Bukai 
Péter. jók: Kovács Balázs, Kovács Vince, Srágli 
Dávid, Horváth Bemce, Ellenpacher Márton 
és védekezésben Béky Gyula emelkedett ki. 
 alaposan belekezdett a meccs elején 
az nBia csoportos Univer játékosával fel-
álló Lacháza, és a 2. percben 3-8-ra veze-
tett. idő kérés után rendezte sorait az MsE, 

kosárlabdaTArTjuk MAgunkAT
nyugtatta meg az MsE-t, ezt a kisebb rö-
vidzárlatot kihasználva a 36. percben fel-
jöttek a vendégek 79-77-re. Veres Lász-
ló időkérése a legjobbkor jött, kovács 
péter rögtön egy triplát szórt és Burján 
imre is zsinórban bevágott két hármast, 
amivel el is dőlt a csata. a vendégek fa-
ultoltak, de ez is csak arra volt jó, hogy 
még nagyobb legyen a végére a különb-
ség, mivel imi könnyedén szórta a bün-
tetőket, majd végén a 8. triplájával és 43 
dobott pontjával beállította a végered-
ményt, ami magabiztos hazai győzelmet 
hozott. 
 MaFC Martos–Monori sE 117-83 
(25-16; 22-24; 32-21; 38-22). Vezette: Jurák 
Krisztián és Józsa András. MsE: Burján Imre 
(28/12), Csuba Attila (26/6), Kovács Péter 
(8), Kovács László (6), Gajdos Zoltán (5), 
Stalter Endre (5/3), Szabó Bálint (3/3), Sinka 
Péter (2), Nagy András. Edző: Veres László. 
a félidőig jól tartotta magát a 4. helyen 
álló MaFC otthonában a Monor. Fordu-
lás után fokozatosan nőtt a különbség, 

és végül fölényes győzelmet aratott a pá-
lyaválasztó.
 Wamsler sE – salgótarján–Monor sE 
97-69 (23-14, 17-22, 24-14, 33-19). Vezet-
te: Kis Balázs és Kiss Róbert. Monor sE: 
Burján Imre (21/6), Csuba Attila (17/3), Ko-
vács Péter (8/3), Stalter Endre (8/3), Ko-
vács László (6), Szabó Bálint (4), Nagy And-
rás (3), Gajdos Zoltán (2), Sinka Péter. Edző: 
Veres László. remekül tartotta magát az 
első félidőben együttesünk az eddig ve-
retlen listavezető otthonában. Húsz perc 
játék után 40-36-ra tudott csak vezetni a 
salgótraján. Fordulás után növelni tudta 
a tempót a pályaválasztó és végül sima 
győzelmet aratott.  

kosárlabda nBii a csoport
 Monor sE–százhalombatta 95-84 
(22-22, 20-24, 29-13, 24-25). Monor, 70 
néző. Monor sE: Burján Imre (43/24), 
Stalter Endre (3/3), Gajdos Zoltán (2), Ko-
vács Péter (17/9), Csuba Attila (14/3). Cse-
rék: Sinka Péter, Klenczner Gergely, Szabó 
Bálint, Nagy András, Kovács László, Hensch 
Norbert (16). Edző: Veres László. igazi alsó-
házi rangadót játszott csapatunk péntek 
este a szterényi Csarnokban. a meccs 
tétje a biztos bennmaradás volt. a ta-
lálkozót csapatunk kezdte jobban, és a 
4. percben 10-6-ra vezetett. innen őrült 
kapkodásba mentek át a felek és ebből a 
vendégek jöttek ki jobban, akik a félidő-
ig tartották is előnyüket. Fordulás után 
Hensch norbert pontjaival egyenlített 
(46-46), majd Burján imre kosárzápora 
után a vezetést is átvette együttesünk. 
a 24.percben aztán újra a Battánál volt 
a vezetés (54-55), de innen egy 14-0-ás 
rohammal megnyugtató előnnyel várta 
Monor a zárónegyedet. a vezetés nem 
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a szezon talán leggyorsabb góljával – már 
a 27. másodpercben – jutott vezetéshez 
a Monor Dabason a 22. fordulóban, mely 
megadta a mérkőzés alaphangulatát. a ha-
zaiak erőltették a támadásokat, így a Monor 
kedvére kontrázhatott. a félidő után is erő-
teljesen támadott a Dabas, s a védelmét is 
feljebb tolta, de végül ez lett a veszte. jött 
Deffo, s ellentámadásból szemfüles góljá-
val kettőre növelte az MsE előnyét. Még ki 
sem tapsolták magukat a monori nézők, mi-
kor újra kezdhettek ünnepelni. Deffo meg-
köszönte Bokros gólpasszát, majd két perc-
re rá, maga adott remek labdát Bokinak, 
aki gyönyörű gólt akasztott a felső sarok-
ba. a két gyors gól teljesen megzavarta 
a Dabast, és kis híján a forduló potyagól-
ját is megszereztük. Csőke István 45 mé-
teres lövése a kifutó kapus fölött sajnos 
a kapu mellé hullott. a becsületért küz-
dő Dabas először a 75. percben volt veszé-
lyes a kapunkra, Teireinger lövését azon-
ban Szűcs Lajos szögletre paskolta. Bár a 
kornerből szépített a Dabas, innen az ered-
ményt már megváltoztatni nem tudta, mert 
Csőke és Magyar lövése is elkerülte a kaput.  
Összességében a győzni akaró Monor re-
mek taktikával megérdemelt győzelmet 
aratott, amely a helyzetek alapján nagyobb 
arányú is lehetett volna.

 18. forduló: Bp. Honvéd kFt–Monor 
sE 1-3 (0-1). Monor sE: Szűcs, Kinder, Pocuca, 
Morauszki, Magyar, Csáki, Deffo (Bán a 
86.percben), Csőke, Halgas, Bokros (Boros a 
88.percben), Maka (Csikos 47. percben). Edző: 
Varga Károly. Gólszerzők: Halgas, Bokros, 
Deffo.
 amit hétközben elterveztünk és gyako-
roltunk, azt nagyfokú fegyelemmel és alá-
zattal végrehajtottuk, így nem maradt el a 
rendkívül értékes siker, ami remélem erőt ad 
a folytatáshoz is – nyilatkozta Varga Károly.
 19. forduló: Monor sE–szolnoki spar-
tacus 3-1 (2-1). Vezette: Czirbuly. Monor, 250 
néző. Monor sE: Szűcs, Kinder, Kajli (Predrag 
46.), i (Boros 80.), Csáki (Bán 46.), Deffo, Csőke, 
Halgas, Csikós, Bokros. Edző: Varga Károly. 
Gól: Bokros, Deffo, Halgas.
 20. forduló: Hódmezővásárhely–Monor 
sE 2-0 (1-0). Hódmezővásárhely, 200 néző. 
Monor sE: Szűcs, Kinder, Pocuca, Bán, Csikos 
(Simon 79. perc), Magyar, Csőke, Csáki, Halgas, 
Deffo, Bokros. Edző: Varga Károly.
 21. forduló: Monor sE–algyő 2-2 (1-0). 
Monor, 200 néző. Vezette: Holczimmer (4 
ítéletével nagyban befolyásolta a találko-
zó végkimenetelét). Monor sE: Szűcs, Kinder, 
Kajli, Csáki, Bán, Csikos (Minelli), Csőke, Ma-
gyar, Halgas, Simon. Edző: Varga Károly. Má-
sodedző: Herbály Zsigmond. Gólszerzők: 

LabdarúgásdoBogókÖzeLBen A Monor!

Bokros (2). Meg nem adott 11-es és furcsa 
bírói ítéletek miatt veszített csapatunk fon-
tos pontokat. Első félidei játékunkat a szünet 
után sikerült alulmúlnia a játékvezetőknek, 
így hiába nyújtottunk ebben az időszakban 
jobb teljesítményt meg kellett elégednünk 
az egy ponttal – mondta az edző.
 22. forduló: FC Dabas–Monor sE 1-3 (0-1). 
Dabas, 400 néző. Monor sE: Szűcs, Kinder, Kajli 
(Morauszki 60.), Csáki, Pocuca, Csikós (Bán 79.), 
Csőke, Magyar, Bokros, Halgas (Minelli 89.), 
Deffo. Edzők: Varga Károly, Herbály Zsigmond. 
Gólszerző: Deffo (2), Bokros.
 a csapat májusi mérkőzései: 
május 3. (17 óra) Békéscsaba–Monor sE; 
május 10. (17 ó.) szeged–Monor sE; május 
17. (17 ó.) Monor sE–Vasas; május 24. (17 
ó.) Csongrád–Monor sE; május 31. (17 ó.) 
Monor sE–kiskunfélegyháza.
 a bajnokság mellett a kupában is reme-
kel csapatunk. az 5. fordulóban 0-3-ra nyert 
Hernádon, majd majd az abonyt búcsúztat-
ta 3-0 arányban. április 30.-án már az orszá-
gos főtábláért játszik Gödöllőn. 
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Dabas–Monor 1-3. A 3 gólt Bokros lőtte
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Labdarúgás

A TAVASSzAL VereTLen u19  
cSApATunk Az ÉLre ugroTT!

mével a Monor az első helyre ugrott, mivel 
a Gyöngyös hazai pályán szenvedett vere-
séget az Ózdtól!
 17. forduló: Ózd–Monor sE 0-1 (0-0). 
Monor: Zsigri, Benkó, Kovács, Kurucz, 
Cselőtei, Albert G., Albert D. (Kürtösi), Né-
meth (Herbály), Hajdú, Paput, Micsu (Sol-
tész). Edzők: Németh István, Árvai Zoltán. 
Gólszerző: Cselőtei Erik (89. perc).
 Egy férfiasan harcoló ellenfelet sikerült 
legyőznünk. ilyen a futball! ami az egész 
mérkőzésen nem jött össze, az a remény 
perceiben valóság lett! Ez a győzelem, az 
akarat és az összetartás diadala – mondta 
el németh istván.
 18. forduló: Monor sE–Eger 3-0 
(1-0). Monor: Zsigri (Szabó), Cselőtei, Ko-

vács, Lelkes (Benkó), Kürtösi, Albert G., Al-
bert D. (Paput), Németh (Soltész), Micsu, Kiss 
I. (Herbály), Simon. Edzők: Németh István, 
Árvai Zoltán. Góllövők: Micsu (32. és 84. 
perc), Simon (57. perc).
 a mérkőzést az akarat, a szervezettség 
és a győzni akarás jellemezte egy sport-
szerű, jól játszó Eger ellen. nagy értéke 
van a három pontnak – nyilatkozta lelke-
sen németh istván. 

Az U19 csapatunk
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életből a legjobbat!

Monor, Piac tér
Tel.: 06-20-424-3071

natura bolt
Ahol az egészség polcairól válogathat!

Méregtelenítéshez:
Zöldbúzafű, búzafűlé • Green mix 9 • Pi-víz
4.3.2.1. ital • lúgus víz • bio-zöldséglevek

reform élelmiszerek széles választéka 
dohányzásról leszoktató program

Ingyenes szaktanácsadás!

Ahogy a természet, úgy 
az ember is képes évről évre megújulni

U19, nBiii Mátra-csoport
 15. forduló: putnok–Monor sE 0-3 
(0-0). Monor: Zsigri, Cselőtei (Benkó), Kovács, 
Albert D. (Lelkes), Kürtösi (Szurok), Albert G, 
Micsu (Kiss Cs), Németh, Paput (Soltész), Kiss 
I, Simon. Edzők: Németh István, Árvai Zoltán. 
Gól: Simon Zsolt (3). 
 16. forduló: Monor sE–sBFC 7-1 (3-0). 
Gólszerzőink: Kurucz Gergő (2., 37. és 54. 
perc), Paput Norbert (5., 51. és 66. perc), Né-
meth Keve (75. perc). 
 Óriási lendülettel már az 5. percben el-
döntötte a találkozót csapatunk a rendkí-
vül agresszív és durván játszó sBFC ellen. 
Ezen a napon a két együttes nem volt egy 
súlycsoportban. a vendégeknek csak szé-
pítenie sikerült a 88. percben (7-1). Győzel-

LabdarúgáseLSzALASzToTT győzeLeM
U16, nBiii Mátra-csoport
 15.forduló: putnok–Monor sE 0-0. 
putnok, 50 néző. Monor: Jansik, Barcsai, 
Czerman, Huszár (Hegedűs), Farkas, Bánszki 
(Kajli), Bok, Baranyi (Pokornyi), Herbály, 
Jávorszki, Hajdú. Edző: Baranyi György, Far-
kas István Zoltán.
 Már a meccs elején kiderült, hogy 
nem lesz könnyű feltörni a putnok védel-
mét, akik nemes egyszerűséggel kontrá-
ra berendezkedve állt fel a Monor ellen. 
Csapatunknak nagy mezőnyfölényt sike-
rült kialakítani, de gólt nem sikerült sze-
rezni az első játékrészben. Fordulás után 
is támadásban maradt az MsE, és friss 
emberekkel próbálta feltörni a putnok 
védelmét. Hajdú rengeteg helyzetet ala-
kított ki, de lövéseit valamennyi esetben 
védte a pVsE kapusa. a 86.percben aztán 
megzörrent a háló, Hegedűs gólját azon-
ban les címén érvénytelenítette a bíró. 
Összegezve 2 pontot hagyott putnokon 
együttesünk.

 16. forduló: Monor sE–sBFC salgó-
tarján 9-1 (3-1) Monor sE: Jansik, Farkas, 
Czermann, Makra (Baranyi), Kajli, Bánszki 
(Huszár), Hegedűs, Barcsai- Galambos 
(Pércsi), Koncz (Bók), Pokornyik (Jávorszki). 
Edző: Baranyi György. Edző: Baranyi György. 
Gólszerzők: Barcsai (9. perc), Galambos (19., 
29. és 46.perc), Jávorszki (66. és a 81. perc), 
Bók (70. perc), Czermann a 80.perc (7-1), 
Hegedűs (85.perc).
 a második félidőben már teljesen fel-
borult a pálya és ha az összes 100%-os ak-
ciót belőjük kb. 20 gólig jutott volna az 
MsE.
 17. forduló: Ózd–Monor sE 1-0 (0-0).  
 18. forduló: Monor sE–Eger 1-1 (0-1). 
Monor sE: Jansik, Barcsai, Kajli, Czermann, 
Farkas, Hegedűs, Bánszki, Bók, Hajdú, 
Baranyi, Pokornyik. Cserék: Galambos, 
Pércsi, Zsiros, Révész. Edző: Baranyi György. 
 a helyzetek sokaságát kidolgozó Monor 
győzelmet szalasztott el az eddig veretlen 
Eger ellen. 

Ceglédbercel–Monor 1-8 (0-4). Gól-
szerzők: Povázson G. (2), Galambos 
E. (2), Németh N. (2); Baranyi P., Ko-
vács Zs.
 nagy lendülettel játszva már az 
első félidőben eldöntötte a mérkő-
zést a Monor sE, majd fordulás után 
a hazaiak is megszerezték becsület-
góljukat. 
 a találkozót megérdemelten nyer-
te meg csapatunk!

u16, körzeti bajNokság

Május 4. (11 és 13 óra) Monor sE–tura; 
május 10. (11 és 13 ó.) Veresegyháza–
Monor sE; május 18. (11 és 13 ó.) 
Monor sE–szolnok; május 24. (11 és 13 
ó.) jászapáti–Monor sE.

u19 és u16 májusi  
bajNoki program 
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66 kW (90 Le), centrálzár, immobiliser, 
ködlámpa,  szervokormány, légzsák-
ok, vonóhorog, 10%-tól elvihető, 
max. 76 hó, havidíj: 12 900 Ft, tHM: 
8,5%-tól

ford escort 1.6 cLx 16v

749 000 Ft

Motor:
Benzin, 1597 cm³
évjárat:
1999. augusztus
Műszaki:
2009. június
futott km:
123 500 

55 kW (75 Le), aBs, CD-s autórádió, 
centrálzár, el. ablak, garanciális, immo-
biliser, manuális klíma, szervizkönyv, szer-
vokormány, légzsákok, 10%-tól elvihető, 
120 hó, havidíj: 25 990 Ft, tHM: 8,5%-tól

Ford Fiesta 1.25 Fresh plus

2 350 000 Ft

Motor:
Benzin, 1242 cm³
évjárat:
2007. június
Műszaki:
2011. június
futott km:
8165

59 kW (81 Le), aBs, CD, centrálzár, 
el.ablak, tükör, garanciális, klíma, szer-
vokormány, légzsákok, 10%-tól elvi-
hető, 120 hó, havidíj: 35 500 Ft, tHM: 
8,5%-tól, több darab

ford focus 1.4 ambiente

3 099 000 Ft

Motor:
Benzin, 1388 cm³
évjárat:
2007. szeptember
Műszaki:
2011. szeptember
futott km:
23 000

92 kW (126 Le) aBs, asr, Esp, 
digitklíma, centrálzár, el. ablak, ga-
ranciális, immobiliser, szervokormány, 
légzsákok, 10%-tól elvihető, 120 hó,  
havidíj: 42 900 Ft, tHM: 8,5%-tól

Ford Focus 1.8 trend plus bioetanol

3 899 000 Ft

Motor:
Benzin, 1798 cm³
évjárat:
2007. július
Műszaki:
2011. július
futott km:
16 250

80 kW (110 Le), aBs, di git klí ma, cent-
rálzár, garanciális, immo bi li ser, ködlám-
pa, könnyűfém felni, szervokormány, 
légzsákok, 10%-tól elvihető, 120 hó, ha-
vidíj: 62 900 Ft, tHM: 8,5%-tól

Ford Focus 1.6 tdCi trend plus

3 999 000 Ft

Motor:
Diesel, 1560 cm³
évjárat:
2008. augusztus
Műszaki:
2011. július
futott km:
25 000 km

59 kW (81 Le), aBs, CD, centrálzár, el. 
ablak, tükör, garanciális, immobiliser, 
ködlámpa, klíma, szervokormány, lég-
zsákok, 10%-tól elvihető, 120 hó, havidíj: 
31 500  Ft, tHM: 8,5%-tól

ford fusion 1.4 fresh

Motor:
Benzin, 1388 cm³
évjárat:
2007. május
Műszaki:
2011. május
futott km:
21 450

140 kW (192 Le), aBs, asr, Esp, auto-
mata klíma, automata váltó, centrálzár, 
légzsák, szervokormány, xenon, 
10 %-tól elvihető, max. 120 hó, havidíj: 
39 900 Ft, tHM: 8,5%-tól.

honda accord 2.4 executive automata

3 499 000 Ft

Motor:
Benzin, 2354 cm³
évjárat:
2003. március
Műszaki:
2009. május
futott km:
109 000

38 kW (52 Le),  centrálzár, dönthető 
utasülések, elektromos ablak, hölgy tu-
lajdonostól, rádiós magnó, 10%-tól el-
vihető, max. 120 hó, havidíj: 10 500 Ft, 
tHM: 8,5%-tól.

daewoo Matiz 0.8 S

879 000 Ft

Motor:
Benzin, 798 cm³
évjárat:
2003. március
Műszaki:
2009. március
futott km:
76 700

65 kW (89 LE), aBs, asr, Esp, centrálzár, 
el. ablak, immobiliser, szervizkönyv, 
szervokormány, színezett üveg, lég-
zsák, 20%-tól elvihető, 120 hó, havidíj: 
43 500 Ft, tHM: 10%-tól

Mercedes-Benz vito 109 cdi

3 299 000 Ft + Áfa 

Motor:
Diesel, 2148 cm³
évjárat:
2005. június
Műszaki:
2009. június
futott km:
129 900

95 kW (130 Le), aBs, asr, CD tár, 
Esp, digitklíma, centrálzár, garanciá-
lis, alufelni,  szervokormány, légzsák-
ok, 10%-tól elvihető, 120 hó, havidíj: 
49 500 Ft, tHM: 8,5%-tól

Mondeo ghia 2.0 Tdci

4 399 000 Ft

Motor:
Diesel, 1998 cm³
évjárat:
2006. december
Műszaki:
2010. december
futott km:
45 500

172 kW (236 Le), aBs, CD tár, Esp, 
Gps, automata klíma, automata váltó, 
xenon, összkerékhajtás, EBD, 30%-tól 
elvihető, max 120 hó, havidíj: 77 900 Ft, 
tHM: 8,5%-tól

nissan Murano 3.5 Se v6 4x4

7 499 000 Ft

Motor:
Benzin, 3498 cm³
évjárat:
2005. október
Műszaki:
2009. október
futott km:
116 200

98 kW (134 Le), aBs, centrálzár, garan-
ciális, manuális klíma, összkerékhajtás, 
20%-tól elvihető, max. 120 hó, havidíj: 
42 990 Ft, tHM: 8,5%-tól

nissan pick-up 2.5 tdi 4X4

3 499 000 Ft + Áfa 

Motor:
Diesel, 2488 cm³
évjárat:
2006. október
Műszaki:
2010. október
futott km:
43 500

98 kW (134 Le), centrálzár, elektromos 
ablak, elektromos tükör, immobiliser, 
manuális klíma, légzsák, összkerékhajtás, 
20%-tól elvihető, max. 120 hó, havidíj: 
39  000 Ft, tHM: 8,5%-tól

nissan pick-up 2.5 dC 4Wd

2 999 000 Ft + Áfa 

Motor:
Diesel, 2488 cm³
évjárat:
2005. július
Műszaki:
2009. július
futott km:
119 500

88 kW (121 Le), aBs, CD-s autórádió, au-
tomata klíma, centrálzár, 10%-tól elvihe-
tő, max. 120 hó, havidíj: 45 900 Ft, tHM: 
8,5%-tól

nissan primera 1.9 dCi visia Wagon

2 999 000 Ft

Motor:
Diesel, 1870 cm³
évjárat:
2005. június
Műszaki:
2009. június
futott km:
107 400

128 kW (175 Le), aBs, asr, CD, digit-
klíma, centrálzár, garanciális, összke-
rékhajtás, több darab, zöld, szürke, 
fekete, 20%-tól elvihető, max.120 hó, 
havidíj: 67 900 Ft, tHM: 8,5%-tól

nissan pathfinder 2.5 dCi Xe plus

6 799 000 Ft

Motor:
Diesel, 2488 cm³
évjárat:
2006. december
Műszaki:
2010. december
futott km:
17 910

120 kW (164 Le), aBs, asr, Esp, 
digitklíma, bőr belső, centrálzár, el.ablak, 
el.tükör, garanciális, alufelni, szervo-
kor mány, légzsákok, összkerék hajtás, 
20% -tól , 120 hó, 66 500 Ft, tHM: 8,5%-tól

Ssangyong rexton II. 270 xdi 
premium automata

6 799 000 Ft

Motor:
Diesel, 2696 cm³
évjárat:
2007. március
Műszaki:
2011. március
futott km:
27 000

cím: Üllő, k-sped krt. 21. 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: H-p: 8-18 óráig, szo: 9-13 óráighasznált autók

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

2 799 000 Ft

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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1998-as korosztály: április 13., edző-
meccs (3x30 perc) Monor, 7+1 fő, 5x2 mé-
teres kapu, félpálya: Monor–Videoton 
11-4 (0-2, 1-2, 10-0). keret: Sztahó Ádám, 
Bekker Zoltán, Cselovszki Ádám, Erdélyi 
Botond, Vas Vencel, Tóth Ádám, Sárai Zol-
tán, Kiss Dávid, Szabó Erik, Gyulai Kriszti-
án, Varga István, Hegedűs Botond, Sziklási 
Gergely.
 az első 30 perc során nagyon körül-
ményesen, sok hibával játszottunk, s két 
nagy hibából kaptunk is 2 gólt. sajnos 
a helyzeteket sem sikerült értékesíteni. 
Hiányzott a játék, a frissesség a csapat-
ból, nem voltak jók a passzok. a máso-
dik 30 perc már kiegyenlített játékot ho-
zott. Már voltak nagy helyzeteink is, de 
a gól nem jött össze. Ebben a játékrész-
ben egy picit feljavultunk , de a kapu 
előtt minden kimaradt, még az üres ka-
puba sem sikerült betalálnunk. Viszont a 
hibáinkat kihasználta ellenfelünk. Végül 
mi is értékesítettünk a sok lehetőségből 
egyet, így a második harmadot 4-1-re 
zártuk. a záró harmadra összekapták 
magukat a fiúk. Mindkét oldalon a kez-
dősor kezdett. Már az első percben gólt 

lőttünk, s a következőben még egyet. 
ami ezidáig nem jött össze, az ebben a 
harmadban sikerült. Elfáradt és megza-
varodott a Vidi, nekünk meg szinte min-
den bejött. az egyre jobban fáradó ven-
dégeket nyomás alatt tartottuk, és végre 
felszabadultan játszottunk. a vége 11-4 
lett a javunkra. Összességében az első 
30 percben nagyon rosszul játszottunk, 
sokat hibáztunk, a második harmad már 
jobb volt, kiegyenlített lett a játék, több 
helyzetünk is volt, de a befejezések pon-
tatlanok voltak. az utolsó harmadban 
viszont a teljesen elfáradó vendégeket 
bedaráltuk, ráadásul elöl minden sike-
rült. a jó iramú edzőmeccsért köszönet 
a Vidinek. nálunk meg van még bőven 
mit javítani. 
 1997-es korosztály: április 6., edző-
meccs (4x25 perc) Monor, 7+1 fő, 5x2 
méteres kapu, félpálya: Monor–Dabas 
9-0 (2-0, 1-0, 3-0, 3-0). keret: Sztahó 
Ádám, Bekker Zoltán, Cselovszki Ádám, Er-
délyi Botond, Vas Vencel, Tóth Ádám, Sá-
rai Zoltán, Kiss Dávid, Szabó Erik, Gyulai 
Krisztián , Varga István, Hegedűs Botond, 
Sziklási Gergely. 

Labdarúgás1998, 1997-eS koroSzTáLy

U13, pest megye – déli kiemelt csoport.
 Monor sE–törökbálint 6-0 (2-0). Monor 
sE: Pál, Lázár, Czövek, Vékei, Fűri, Farkas, 
Molnár, Bencsik, Ocztos, Medgyes, Paput. 
Cserék: Cselovszki, Köffer, Szebenszki, 
Szvitek. Edző: Csőke István. Gólszerzők: 
Medgyes Zoltán (3), Paput Roland, Czövek 
Tibor Roland, Szebenszki Balázs.
 Monor sE–százhalombatta VUk 7-0 
(5-0). Monor sE: Pál, Gál, Czövek, Láz-
ár, Fűri, Farkas, Molnár, Bencsik, Ocztos, 
Paput, Medgyes. Csere: Cselovszki, Pintea, 
Reisinger, Szebenszki. Edző: Csőke István. 
Gólszerzők: Medgyes (3), Paput (2), Farkas, 
Bencsik. jók: Medgyes, Paput, Molnár.

 Maglód–Monor sE 1-6 (a jegyző-
könyv alapján a pályán 0-7 volt!). Monor 
sE: Pál, Lázár, Czövek, Vékei, Fűri, Farkas, 
Molnár, Bencsik, Ocztos, Paput, Medgyes. 
Csere: Cselovszki, Köffer, Szvitek, Gál, 
Szebenszki. Edző: Csőke István. Gólszer-
zők: Medgyes (3), Bencsik (2), Czövek, Vékei. 
jók: Medgyes, Bencsik, Czövek.
 Fölényes győzelmet aratott U13-as 
csapatunk, amely számolatlanul rúg-
ta a gólokat. a sok gól, még a játék-
vezetőnek is gondot okozott, hiszen 
a kapura teljesen veszélytelen Mag-
lódnak is beírt egy találatot, amit va-
lójában egy monori játékos szerzett.  

LabdarúgásSzámolAtlAnul rÚgták A gólt
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Csőke istván nyilatkozata: Gratulálok a 
csapatomnak, teljesen megérdemelte a 
győzelmet. 

U13-as csapatunk tarolt meccsein!

U11, Monor–Cegléd körzeti labdarúgás:
Monor sE–Dánszentmiklós 2-0 (1-0). 
Monor: Gál Norbert, Bokros Dáni-
el, Lázár Levente, Misuth Gábor, Kókai 
Márk, Kelemen Ádám, Petrovics Zsolt, 
Párizs Csongor, Szabó Dániel, Bajkai 
Tamás, Gazda Szabolcs, Leé Ádám. 
Edző: Bokros Róbert.   
nagykáta–Monor sE 2-1 (1-0). Monor: 
Bekker Zoltán, Bokros Dániel, Lázár Le-
vente, Misuth Gábor, Kókai Márk, Bajkai 
Tamás, Petrovits Zsolt, Párizs Cson-
gor, Szabó Dániel, Gazda Szabolcs, Leé 
Ádám. Csere: Posán Norbert. 
 nem sikerült átmenteni a múlt heti 
jó formát. nagyon gyenge játék, pon-
tatlan passzok és fásultság jellemezte 
fiataljainkat. az egyetlen monori gólt 
Kókai Márk szerezte remek egyéni ak-
ció után.

egyszer Hopp...

Sport rovatot összeállította:
Szalai Zsolt és Ecsedi Dávid 

a www. monorse.hu szerkesztő munkatársai
Friss infók a Monor SE-ről: www.monorse.hu
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céges rendezvények • esküvők • ballagások,
osztálytalálkozók • családi rendezvények,

összejövetelek lebonyolítása
ételkiszállítás • A, B, C menük • zóna menük 490 Ft-tól

nyitva: 9-től 22-ig • tel.: 29/613-191

MSe Söröző

18 CasinO • játékgépek

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
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április 6-án Monoron rendezték meg 
a pest megyei csapatbajnokság ii. for-
dulóját. a Monor sE színvonalas telje-
sítménnyel szerzett szép délelőttöt a 
hazai közönségnek, de a többi szurko-
ló is jól szórakozott. a nézőtéren olyan 
szakértők is helyet foglaltak, mint 
Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai 
bajnok úszónő. 
 Eredményeink: Bokros Blanka 50 m 
gyors és 100 m hát 1. hely, Kovács Pat-
rik 50 m gyors 5. hely, Botka Dóra 200 
m vegyes és 200 m mell 1. hely, 50 m 
hát 3. hely, Botka Anita 200 m vegyes 2. 
hely, 200 m mell 3. hely, 50 m hát 1. hely, 
Bacskai Attila 100 m pillangó és 200 m 
vegyes 1. hely, Bokros Belián 100 m pil-
langó 3. hely, 200 m vegyes 4. hely, Vá-
rosi Brigitta 200 m mell és 200 m vegyes 
1. hely, 50 m hát 2. hely, Bacskai Csilla 
100 m pillangó 3. hely, 50 m mell 4. hely, 
Ponyi Péter 200 m mell 2. hely, Séllei Ger-
gő 100 m pillangó 5. hely, 100 m gyors 2. 
hely, 50 m pillangó 2. hely. 
 a 4x50m 1998-1999-ben született 
lány vegyes váltónk 1. helyezést ért el 
(Botka anita, Bokros Blanka, Városi Bri-
gitta, Botka Dóra). az 1996-1997-ben szü-

letett lány vegyes váltó pedig a 2. helyet 
szerezte meg (Botka anita, Bacskai Csilla, 
Városi Brigitta, Botka Dóra). 
 az 1996-1997-ben született fiú gyors-
váltó  a negyedik helyen végzett (Bacskai 
attila, Bokros Belián, kovács patrik, ponyi 
péter).
 a verseny megrendezéséért köszönet 
fejezzük ki a Budapest Bank Monori Fi-
ókjának.   
 Versenyzőinknek és Csernák Mariann 
edzőnek gratulálunk és további sikereket 
kívánunk !        

Úszás

peSt megyei ÚSzó  
cSApATBAjnokSág, Monor 8-11 év közötti úszók országos versenye

Március 15-én székesfehérváron vol-
tunk országos seregszemlén. a leg-
nagyobb fővárosi klubok mellett az 
ország minden részéről  érkeztek ver-
senyzők. több mint 30 csapat, közel 
400 úszója állt rajthoz. Érmeseink: Bok-
ros Blanka, aki 50 m hát, 50 m pillan-
gó és 50 m gyorsúszásban is a dobo-
gó legfelső fokára állhatott fel, míg 50 
m mellen a 2. helyezett lett. Botka Dóra 
50 m mellben 2., és 50 m gyorsúszás-
ban 3. helyezést ért el. Botka Anita 50 
m pillangóban 3., Bacskai Attila 200 
m vegyesben 3., Városi Brigitta 100 m 
mellben 3., és Bokros Belián 200 m pil-
langóban 3. helyezést értek el.

ÚszóiNk székesfeHérvároN

Gratulálunk a szép eredményekhez!

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. 

IngaTLanfedezeTű KÖLcSÖnÖK 
MagánSzeMéLyeK réSzére
SváJcI franKBan (chf)

 

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 futam-
idő feltételezésével az egyes kölcsöntípusok – kamatfelárak és kockázatvállalási fedeze-
ti díj nélküli – alapkamatával számolva, az első kamatperiódusra meghirdetett kamatok-
kal. 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 kamatkoc-
kázatát. a devizahitelek folyósítása 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

Önnek vagy az ügyfeleinek! Várjuk közvetítők jelentkezését is!

3x5 nap 
nettó átfutási idő

ThM: 3,97-9,48%

IRISZ

OPTIKA

LáTSzerÉSz üzLeT
Az egÉSzSÉgházBAn

2200 Monor, Balassi B. u. 1. i em. 105.
Tel.: 06-30-961-9706

nyitva: h–p: 8.15–17.00

A kedvezmények összevonhatók 
Bővebb információ az üzletben 

Ingyenes uV-kontroll

Nézzen be, érdemes!

fényre sötétedő lencse, 

napszemüveg és

szemüvegkeret akció!
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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!

ingatlan

Monor központjában eladó kertes 
családi ház! 100 nm + 25 nm terasz, 
pince, 60 nm különálló helyiség.  
ár: 20 MFt. Érd.: 06-30-202-60-30

Monor központjában eladó egy 51 
m2-es, 1+2 félszobás, iV. emeleti, jó ál-
lapotú lakás. ár: 10 MFt.  
tel.: 06-20-528-6768.

Szolgáltatás

élezés (kés, olló, fűnyíró), kulcsmáso-
lás. Monor, petőfi s. u. 27. nyitva: k-Cs: 
8-17, p: 8-16, szo: 8-12

dugulás elhárítás. tel.: 06-70-502-5620

Favágás, fűkaszálás.  
tel.: 06-30-683-4288

felzárkóztató foglalkozás tantárgyan-
ként általános iskolás gyerekeknek. 
Érd.: 06-70-391-98-70

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

Ingyenes szolgáltatás! pénzügyi, be-
fektetési, biztosítási, hitelkiváltási ta-
nácsadás. kötelezettségek nélkül! 
tel.: 06-30-749-9803

jármű

yaMaha BWS vastagkerekű terep-
robogó, 2001-es, erős motorral, ideá-
lis horgászoknak, vagy rossz úton köz-
lekedőknek. irányár: 99 000 Ft. Érd.: 
Hanák Gábor, 2200 Monor, jósika u. 16., 
tel.: 06-30-233-7243

apróHirdetés

Monori Strázsa
Monor városi Önkormányzat Lapja

XVII. évfolyam, 5. szám •  2008. május 2.
issn: 1216-8106

Kiadó: 

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, központi 
út 69–71.). • A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igaz-
gatója.  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 leadhatja 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

Pasteán Mónika – Szénási Krisztián

Monoron hunytak el

Kovács Magdolna Anna, Tóth István

aNyaköNyvi Hírek






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

reklám- és referenciafilmek  
készítése az Ön igényei szerint.

geMini TeLeVízió  
az Ön médiakapcsolata!

2200 Monor, kossuth L. u. 88/a.
Levélcím: 2200 Monor-2. pf.: 8.
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Bor
Édesség
Kávé
Ajándék

Monor, Bajcsy-Zs. u. 6. (az udvarban)

Különlegességek szaküzlete

Nyitva:
Hétfő-péntek: 8-18 óráig
Szombat: 7-14 óráig

Sörkostoló
 
nÉGY HÉTEN KERESZTÜL
MINDEN SZOMBAT DÉLELŐTT

áPRILIS 26.
MÁJUS 3.
MÁJUS 10.
MÁJUS 17.

Különleges borok
Alkalmakra, évfordulókra
névre gravírozva is!

Minden borvidék 
nagy pincészeteinek borai

Széles kínálat
• Pálinkák
• röviditalok
• üdítők
• dohányárúk
• édességek
• díszcsomagok
• ajándéktárgyak

egyedülálló választék

Exkluzív
Italdiszkont
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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 május 5-től 10-ig!

pulykamellfilé

1250,-

egész csirke

550,-

További akciós termékek:
Tyúk 490,-
kakas 490,-
pulyka apróhús 650,-
Sertés köröm  50,-
Sertés húsos csont 190,-
csirkemáj (gy. fagy) 380,-

Baromfi párizsi 290,-
Műbeles virsli 290,-
diák csemege 790,-
Lókolbász 1190,-
pulyka páros kolbász 1190,-
gubacsi csípőskolbász 790,-

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!

Húskészítmények • fűszerek

konzervek • tejtermékek •  vaddisznó-

és őzszalámi, kolbász • füstölt, pácolt, 

szeletelt vaddisznó- és őzcomb

Ft/kg

Ft/kg

csirkecomb

550,-
Ft/kg

pecsenyekacsa (gy. fagy)

440,-
Ft/kg

füstölt hátsócsülök790,-
Ft/kg

A feltüntetett árak Ft/kg-ban értendők.

Lecsókolbász

290,-
Ft/kg

csirkemellfilé

1249,-
Ft/kg

Sertésoldalas

790,-
Ft/kg

Marhalábszár

1190,-
Ft/kg

Ticket restaurant és Sodexho 
étkezési utalványokat elfogadunk!

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

darált sertéshús
690,-

Ft/kg


