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közlekedésEgy kiS VASúti JElENtéS

Csak éppenséggel azt látom, hogy a for-
galomirányító ügyeletes fiatalember 
előtt egy nagy füzet, és minden intézke-
dését, vagyis minden mozdulatát, ame-
lyet a számítógépen tesz, beírja a füzetbe. 
És aláírja. reggel kezdett, dél felé járunk, 
már a negyedik oldalnál tart. Megszóla-
lásnyi ideje sincs, a vonatok jönnek-men-
nek, ő meg csak kapkod, hogy legyen 
ideje jegyzetelni. jegyzeteit nyilván meg-
nézi az állomások között ingázó egye-
sített állomásfőnök, csuda találmány ez 
is, majd valaki beszállítja egy ellenőrhöz 
a központba, aki feljegyzést készít a do-

kumentum érkezéséről, majd ő is nyilván 
jegyzeteket készít az ellenőrzés közben, 
amit aztán valaki megint ellenőriz majd. 
És így tovább. 
 Miközben a számítógép memóriája 
mindent megjegyez, ingyen, minden rajta 
keresztül kiadott utasítást, és az ellenőriz-
hető, akár Dél-amerikából is. Mindegy, a 
kézi jegyzet bizonyára nélkülözhetetlen, 
különben unalmában a forgalmista még 
körülnézne az állomáson, vagy egyene-
sen felfedezné az utasokat. Hogy kissé 
mintha hasonlítanának a vasutasokra.

Éppen átépítik a pestszentlőrinci állomást, a vonalról eltűnik az utolsó 
szemet gyönyörködtető kapcsolófal, egy sikeres ipari múlt utolsó 
emléke. Jól van, múzeumban van a helye, vagy a nemesfémtelepen, 
jöjjön a számítógép és a teljes automatika. Az is szép lehet.
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Ezúton szeretnénk tájékoztatást adni a la-
kosság részére a 2007. évben végzett te-
vékenységünkről.
 társaságunkat 2007. június 13-án ala-
pította Monor Város Önkormányzata. 
Cégformánk  nonprofit korlátolt Fele-
lősségű társaság. székhelyünk a Vigadó 
épülete (Monor, kossuth L. u. 65-67.), te-

lephelyünk a Művelődési központ (Bocs-
kai u. 1.), melynek üzemeltetése szintén a 
mi feladatunk.
 Felvettük a kapcsolatot a helyi civil 
szervezetekkel. programjaikban, rendez-
vényeikben igény szerint segítséget nyúj-
tunk, együttműködünk egymással. 

kultúraA VigAdó ElSő éVES MUNkáJA
Közhasznúsági jelentés a „Vigadó” Kulturális és Civil Központ Nonprofit Kft.  
2007. szeptember 14. és 2007. december 31. közötti tevékenységéről.

Folytatás a 28. oldalon



testületJoghézAg, BEkötőút, hUllAdék
A képviselő-testület 2008. május 28-án rendkívüli, 
június 12-én pedig soros ülést tartott. 

Monori Strázsa 

2008. július 2.

Monori Strázsa
Ön

ko
rm

án
yz

at
i h

íre
k

2

Ön
ko

rm
án

yz
at

i h
íre

k

 2008. július 2. 3

a képviselő-testület, nyári szünet előtti 
utolsó soros ülését, július 10-én 14 órai 
kezdettel tartja a Városháza emeleti ta-
nácskozótermében. 
Tervezett napirendi pontjai:
1. interpellációk
2. általános iskolák alapító okiratainak 
módosítása.
3. a Vigadó nonprofit kft. felügyelő bi-
zottsági ügyrendjének jóváhagyása.
4. Városi ösztöndíjpályázatok elbírálása.
5. „Monor Város jó tanulója, jó sporto-
lója” pályázatok elbírálása.
6. Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
7. polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról.

NapireNdi poNtok júliusbaN

a június 12-ei soros testületi ülés előtt má-
jus 28-án ismét rendkívüli ülést tartott 
Monor képviselő-testülete, ahol döntött 
többek között arról, hogy elővásárlási szán-
dékát bejelenti a triplex kft. 49 százalékos 
tulajdoni hányadára az Erdőgáz kft-ben. 
 a testület felhatalmazta a polgármes-
tert és a jegyzőt a tesco zrt.-vel történő 
szerződés megkötésére, amelyben vállalja 
a tesco zrt. által megépített, a 4-es út mel-
let az ipar út és az áruház között létesülő 
közvilágítás, az ipar út és az áruház között 
kiépített kerékpárút, a gyalogos közleke-
dést biztosító forgalomirányító lámpa és a 
4-es útról nyíló, az áruházhoz vezető ipari 
telkeket feltáró bekötőút üzemeltetését.

teherautók, utak

a június 12-i ülésen Pogácsás Tibor polgár-
mester napirend előtt köszöntötte Kovács 
Jánost, aki borával idén elnyerte a Monor 
Város Bora díjat. kovács jános a díjnyer-
tes borral köszöntötte a képviselő-testület 
tagjait, megköszönte az oklevelet, a serle-
get és a díjat. 
 a napirendek elfogadása után az inter-
pellációkkal folytatódott az ülés.
 Sinkovicz László örömmel vette, hogy 
elkészült a kerékpárút, illetve a vasút kör-
nyékén a járda. kérte azonban, hogy talál-
janak megoldást arra, hogy megtilthas-
sák a kerékpárúton a 3,5 tonnás gépkocsik 
várakozását, akár táblák kihelyezésével is. 
Mivel a szabályozásra a pest Megyei ál-
lami közútkezelő kht. jogosult, kérte, ve-
gyék fel velük a kapcsolatot.
 Jánosovits Miklós az acsádi utca felső 
szakaszának tűrhetetlen állapota miatt 
szólalt fel. Véleménye szerint balesetve-
szélyes az a rész. az ott lakók is szeretnék 
tudni, hogy mikor oldódik meg a problé-
májuk, mikor teszik rendbe ezt a szakaszt. 
a másik gondja, hogy a régi szemétbányá-
val szemben lévő lerakóban ugyan le le-
het rakni a szemetet, de mi történjen az 
építési hulladékkal és hová lehet letenni a 
fél köbméter körüli hulladékot, mert az is 
problémát okoz a lakosságnak. 
 pogácsás tibor polgármester vála-
szában elmondta, hogy nincs végleges 
használatba vételi engedélye a kerékpár-
utaknak, mivel a villanyoszlopokat egy 
joghézag miatt nem tudják áthelyeztet-
ni a Démász-szal. Ez nem csak a kerék-
párutaknál, hanem a petőfi utca átépíté-
sénél is gondot jelent, de erről majd egy 
későbbi napirend kapcsán bővebben szól. 
a közútkezelővel tárgyalnak arról, hogyan 
lehet a 3,5 tonnás gépkocsiknak a várako-
zási tilalmat, illetve a súlykorlátozást el-
rendelni. 

 tervezik az acsádi utca érintett szaka-
szának helyreállítását. pályázatot írtak ki a 
kátyúzásra és az útjavításra.
 a kis mennyiségű építési törmelék je-
len pillanatban lerakható a majdani hulla-
dékudvar területén. a vállalkozótól függ, 
hogy mikor tudja az inert hulladéklera-
kót (az adott körülmények között kémi-
ai reakcióba nem lépő anyagok tárolóját) 
megnyitni, mert ez nem önkormányzati 
feladat. Megoldást keresnek arra, hogy a 
város területén belül ideiglenesen az inert 
hulladékot lerakhassák. a hulladéklerakás 
nagyon költséges mindaddig, amíg nem 
éri meg a vállalkozásnak, hogy ezt feldol-
gozza. Folyamatban van az üzemeltetés-
hez szükséges engedély bekérése.

Rendeletmódosítás

Módosították a Monor Városi Önkormány-
zat 2008. évi költségvetéséről és szerke-
zeti rendjéről szóló 4/2008. (iii. 01.) számú 
alaprendeletet, a pénzmaradvány elszá-
molása megtörtént.

Pályázat-előkészítés

Már az előző képviselő-testületi ülésén el-
fogadták az integrált Városfejlesztési stra-
tégiát, valamint az antiszegregációs ter-
vet. a szakértő azonban nem fogadta el 
az antiszegregációs tervet, mivel abban 
nem volt megnevezve felelős. a jövőben 
nevesítve, a mindenkori polgármester fe-
lelős az antiszegregációs tervben lévő fel-
adatok végrehajtásáért. Ezzel módosult az 
eredeti határozat.
 több pályázat benyújtásához is szük-
séges a szociális koncepció elfogadása. a 
polgármesteri Hivatal munkatársai elké-
szítették az anyagot, a szociális és Egész-
ségügyi Bizottság megtárgyalta és elfo-
gadásra javasolta a képviselő-testületnek, 
amit el is fogadtak az írásos előterjesztés 
szerint.

új kinevezések

Ezután két általános iskola, a kossuth La-
jos és nemzetőr igazgatói álláshelyére be-
érkezett pályázatokat bírálták el. Mindkét 
álláshelyre egy-egy pályázat érkezett, a 
régi igazgatóké. a közművelődési és ok-
tatásügyi Bizottság mindkét pályázatot 
megtárgyalta, Marunák Ferenc és Marunák 
Ferencné kinevezését az intézmények élé-
re javasolta.
 Marunák Ferenc megköszönte a kép-
viselő-testület eddigi támogatását. a pá-
lyázatban összefoglalta az elmúlt 5 év 
eredményeit, melyből kiderül, hogy ma-

tematikából nagyon jó eredményt értek 
el az elmúlt évben az országos versenye-
ken. a következő 5 év két nagy feladatát 
vetítette előre, akár ő lesz az igazgató, akár 
nem: az oktatás tartalmát egy kicsit mó-
dosítani kell igazodva a tanulók összeté-
telhez, valamint kérte, hogy továbbra is 
segítsék az iskola egy telephelyen történő 
elhelyezését.
 pogácsás tibor polgármester elmond-
ta, hogy mindenki örül annak, hogy az is-
kola bizonyos méréseken az országos át-
lagnál jobb eredményt ér el. az iskolát a 
beiskolázási körzet nehéz helyzetbe so-
dorta, ennek ellenére jól működik, a tan-
testület jól végzi a rá bízott feladatot. a 
kihívásokhoz történő igazodást a fenn-
tartó biztosítani tudja. az iskola egy te-
lephelyen történő elhelyezésének érde-
kében már több pályázaton is elindultak, 
de sajnos eddig egyik sem volt sikeres. az 
integrált Városfejlesztési stratégia terv 
jelentős részét képezi az iskola egy telep-
helyen történő elhelyezése és átépítése. 
Bízik abban, hogy ez a pályázat végre si-
keres lesz. 
 Marunák Ferencné a pályázatából a 
tantestület képzésekkel kapcsolatos mun-
káját emelte ki. Elmondta, hogy kompe-
tencia-eredményeik jelentősen javultak, 
szép számban vesznek részt a továbbkép-
zéseken.
 Mindkét pályázó személyével egyet-
értett a képviselő-testület, így a kossuth 
Lajos általános iskola igazgatója 5 évig 
Marunák Ferenc, a nemzetőr általános is-
koláé pedig Marunák Ferencné lett. 

kényszerű lemondások

Beszámolt munkájáról a segítő, támogató, 
a Monor és környéke Mentés Ügyéért, va-
lamint a Monor és környéke közbiztonsá-
gáért közalapítvány kuratóriuma. az első 
két közalapítvány anyagát a szociális és 
Egészségügyi Bizottság tárgyalta előzete-
sen és javasolta elfogadásra, míg a Monor 
és környéke közbiztonságáért közalapít-
vány beszámolóját az Ügyrendi és köz-
biztonsági Bizottság. Ez utóbbinál Szőnyi 
Sándor bizottsági elnök elmondta, hogy 
a közpénzek átláthatóságával kapcsolatos 
jogszabály miatt kénytelen lemondani ku-
ratóriumi tagságáról, mert az alapítvány 
nem kaphat az önkormányzattól pénzt, 
ha egy képviselő tagja a kuratóriumnak. 
Emiatt dr. Zsombok László is lemondott 
a felügyelő bizottsági tagságáról. Csuzi 
Lászlóné azonnali hatállyal lemondott a 
kuratórium titkári tagságáról, illetve Ko-
vács Benő a kuratórium elnöki tisztségéről 
2008. szeptember 1-i hatállyal. a rendőr-
ség kérése azonban, hogy továbbra is mű-
ködjön az alapítvány. a következő ülésre 
előterjesztenek egy javaslatot az új kura-
tóriumi tagokról.
 a következő napirendi pontok a polgár-
mesteri hivatal szervezeti és működési sza-

bályzatának, alapító okiratának, valamint 
az óvodák alapító okiratának módosításá-
ról szóltak. Erre egyrészt jogszabályi válto-
zás, másrészt az óvodák egy intézménybe 
történő integrálása miatt volt szükség.

új mezőőr

a városban jelenleg egy mezőőr tevékeny-
kedik, mivel társa nyugállományba vonult. 
a képviselő-testület pályázatot írt ki az ál-
láshelyre, melyre 3 pályázat érkezett. a há-
rom pályázó közül, zárt ülésen, a testület 
Csernus Krisztián monori lakost bízta meg 
a mezőőri feladatok ellátásával.
 Megtárgyalták a fogorvosi ellátás 
kérdéseit. Erre azért volt szükség, mert 
Monorierdő község Önkormányzata jelez-
te, hogy nem kíván a továbbiakban a fog-
orvosi ellátásra létrejött társulásban részt 
venni, önállóan kívánja ellátni ezt a felada-
tot. a bizottságok javasolták, hogy a kép-
viselő-testület vegye tudomásul, hogy 
Monorierdő kilép a társulásból. a továb-
biakban a Monorierdővel közös körzetben 
lévő monori ellátottak a másik négy kör-
zetbe kerülnek át.

Megszűnt egy fogorvosi körzet

a képviselő-testület szeptember 1-től a 
fogorvosi körzetet úgy alakítja, hogy az 
eddig öt fogorvosi körzetben ellátott be-
tegek négy körzetben kerülnek ellátásra. 
a szükséges szerződések módosításáról, a 
fogorvossal kötött szerződés felmondásá-
ról, valamint az eddigi rendelő megszün-
tetéséről intézkedni fognak.
 a városi könyvtár igazgatója, Tóth 
Lászlóné megbízatása lejár, ezért a képvi-
selő-testület nyilvános pályázatot írt ki az 
álláshelyre. a pályázat elbírálásáig a jelen-
legi igazgatót bízták meg a feladat ellátá-
sával.
 a képviselő-testület feladata, hogy 
minden évben meghatározza az óvodák-
ban, illetve az iskolákban a maximális gyer-
meklétszámokat, illetve egyes esetekben 
engedélyt kérjen a létszám megemelésé-
re. a testület a létszámok 20 százalékkal 
történő megemeléséről döntött.

Joghézag miatt veszélyben 
az építkezés és a támogatás

törvényi változás miatt, módosítani kell a 
Démász zrt.-vel kötött közvilágítási szer-
ződést. a szerződés-tervezetet áttanulmá-
nyozva a képviselő-testület úgy döntött, 
hogy további tárgyalásokat kell folytatni a 
szerződésben foglaltakkal kapcsolatosan 
a Démász zrt.-vel.
 pogácsás tibor polgármester a napi-
rend keretében elmondta, hogy a petőfi 
utca Dózsa György és kossuth Lajos utca 
közötti szakaszát sétáló utcává alakítják 
át, erről döntött a képviselő-testület. a 
légkábelek kiépítése nem történt meg a 

mai napig, mert a kivitelezéssel megbí-
zott primavill Hálózatszerelő kft. akadályt 
jelentett be. Mint már említette, a kerék-
párutaknál is 18 villanyoszlop kiváltására 
lenne szükség. január 1-jétől jó néhány 
jogszabály megváltozott, és az áramszol-
gáltató társaság szerint joghézagok kelet-
keztek. nem rendezi a jogszabály, hogy a 

„szolgáltatást igénybevevő külső kezde-
ményező által kezdeményezett átépítés” 
költségét ki viselje. nem tudják átvezetni 
a hálózat megváltozásával járó bevételt, 
amit az önkormányzatok megrendelnek 
és befizetik a szolgáltatónak. a Gazdasá-
gi Minisztérium átszervezését követően 
az ezzel kapcsolatos megbeszélés leállt. 
nincs olyan személy, aki meg tudná mon-
dani, hogy mikor lesz alkalmazható jog-
szabály arra vonatkozóan, hogy az önkor-
mányzat, vagy bármely más személy által 
kért oszlop elhelyezéséért befolyt össze-
get a Démász zrt. hogyan kezelje. Volt 
olyan javaslatuk, hogy építsék át a háló-
zatot, és neki ajándékozzák az áramszol-
gáltatónak, de a Démász zrt. így sem járul 
hozzá, hogy az átépítés megtörténjen. a 
minisztériumban a megfelelő jogszabály 
elkészítéséig nem tudnak mit tenni. a há-
lózatszerelőnek el kellett volna készíteni 
a beruházást, mivel a szerződést még ta-
valy kötötték meg.
 a kistói kerékpárút elkészítését ebben 
az évben le kellene zárni, mivel az el nem 
kezdett beruházás, illetve a szabálytalanul 
elkészített kerékpárutak esetén a pályázó 
a további  pályázatokból 3 évig kizárható. 
jelen pillanatban ez a helyzet.
 a képviselő-testület határozatában 
megerősítette, hogy az önkormányzat 
kéri a Démász zrt.-től, hogy a pályázaton 
elnyert pénz felhasználása, az elkészült 
beruházások befejezése és a petőfi utca 
elkészítése érdekében találjon olyan le-
hetőséget, hogy be tudják fejezni a beru-
házást. kérik továbbá a Gazdasági Minisz-
tériumot, teremtsen olyan jogi helyzetet, 
hogy a beruházást el lehessen készíteni.

Belvíz és csapadék

a belvíz- és csapadékvíz-elvezetés mindig 
kardinális kérdés a városban. a jogos fel-
vetések jelentős pénzt igényelnek. a je-
lenlegi állapotban nem tűnik úgy, hogy 
jelentős ingatlanértékesítése lesz az ön-
kormányzatnak az idei évben, így a belvíz- 
és csapadékvíz-elvezetés kérdéseit sem 
tudják megfelelőképpen megoldani. Elké-
szült egy anyag, amely ütemezi, hogy az 
önkormányzat a belvíz- és csapadékvíz-el-
vezetési munkákra időben fel tudjon ké-
szülni, amennyiben lesz rá anyagi fedezet.

Adótornyok a városban

a Városfejlesztési és környezetvédelmi Bi-
zottság ülésén nagy vitát váltott ki a Fe-
dezet kft. szabályozási terv, Helyi Építé- Folytatás a 4. oldalon

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

 Monor Városi Önkormányzat képvi-
selő-testülete megalkotta és kihirdeti 
az alábbi rendeletét:
12/2008. számú: Monor Városi Önkor-
mányzat 2008. évi költségvetéséről és 
szerkezeti rendjéről szóló 4/2008. (iii. 
01.) számú alaprendelet módosításáról.

új reNdelet

si szabályzat módosítását érintő kérelme. 
a kérelem a rádiótelefonálást alkalmassá 
tévő oszlopok kiépítésének a kérdéséről 
szól. a képviselő-testület már az előzőek-
ben döntött arról, hogy új rádiótelefon-
antennák kiépítését a város belterületén 
nem engedélyezni, csak a város területén 
kívül 500 méterre. az érvényes jogszabály-
ok szerint a szabályozási tervben lehetősé-
get kell biztosítani arra, hogy a távközlési 
cégek a szükséges antennákat elhelyez-
zék. a bizottság hosszas vita után azt ja-
vasolta, hogy módosítsa a képviselő-tes-
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tület a szabályozási terv és a Helyi Építési 
szabályzatról szóló 11/2004. (iV. 27.) számú 
rendelet 93. § (7) bekezdését úgy, hogy a 
belterületen rádiótelefon antenna vagy 
átjátszó csak templomtoronyba, illetve 
a MáV-állomás területén kijelölt oszlop-

ra, a sportpálya területén oszlopra, illet-
ve a vásártér, vagy a kövál zrt. területére 
legyen telepíthető. külterületen új anten-
nák telepítése a város határától 500 méte-
ren belül tilos. a szolgáltató törekvése az, 
hogy a már meglévő oszlopokra telepít-
sék az antennákat. a mobilszolgáltatókat 
törvény kötelezi arra, hogy ezt a szolgálta-
tást kiépítsék. Ezt a képviselő-testület el-
fogadta, azonban Balogh Imre a bizottság 
elnöke a szavazás előtt elmondta, hogy a 
múlt évben már hasonló kéréssel megke-
reste az önkormányzatot a szolgáltató, és 
akkor is felhívta a figyelmet, hogy az Euró-
pai Unió panasz Bizottságához fordult egy 
német állampolgár hasonló ügyben. a bi-
zottság még nem döntött a kérdésben, de 
dr. Péterfalvi Attila tavaly szeptemberben 
az alkotmánybírósághoz fordult a belterü-
leten felépítendő bázisállomások és adó-
tornyok egészségkárosító hatása miatt. 
Emiatt a maga részéről nem fogja megsza-
vazni a határozati javaslatot. 

hulladékgyűjtés

Május 1-je óta a belső városi hulladék 
gyűjtését és elszállítását a Monor Uszoda 
kht. végzi, azonban ez a feladat az üzleti 
tervében nem szerepel, ezért a képviselő-
testület úgy határozott, hogy a munka el-
végzéséhez költségvetésében fedezetet 
biztosít.
 Még a bizottsági ülésen hangzott el egy 
kérés, hogy kérje fel a képviselő-testület a 
kövál zrt.-t a hulladékudvarnál található 
konténer műszaki átalakítási lehetőségé-
nek kivizsgálására, hogy utánfutóval köny-
nyebben meg lehessen közelíteni. többen 
szállítják ugyanis oda a kismennyiségű 
szemetet. Ezt a kérést a képviselő-testület 
megerősítette.
 a továbbiakban pályázatok benyújtá-

Folytatás a 3. oldalról

Monor központjához közel 
117 m²-es utcai üzlethelyiség 

eladó, vagy hosszú távra kiadó!
Gáz-központi fűtéses, önálló

 közüzemi mérőórákkal rendelkezik. 

Érdeklődni a (06-70) 370-7912 számon lehet 
munkaidőben Udvarnoki Lászlónénál

Üzlethelyiség eladó, vagy kiadó

UszodaközhASzNúSági BESzáMoló

telephely: 2200 Monor, péteri út 25. a te-
lephelyen tárolják a városüzemeltetési fel-
adatok végzéséhez szükséges gépeket és 
egyéb anyagokat, itt van kialakítva a köz-
munkások szociális létesítménye, valamint 
itt vannak az igazgatási feladatok végzésé-
hez szükséges irodák.

Monor Uszoda Kht.

Budapest központjától 
mindössze 35 percre, jó 
közlekedéssel, Monori er dő 
központjában eladó egy 
2002-2006. között kívül-belül 
felújított (új ton dach-cserép, 
új vakolat, új teraszok stb.) 
kétszintes, négyszobás, csa-
ládi ház. Ősfákkal teli parkosított kert, kertész által terve-
zett dísztó, nagy teraszok (2 db terasz és 2 db erkély), tágas, 
napfényes terek. Extrák: tömör bükkfából készült beépí-
tett konyhabútor háztartási gépekkel, riasztórendszer, 
parabolaantenna, automata öntözőrendszer, kerti grill, 
kerti tó.  Érd: Szabó Teréz, tel.: 06-30-306 79 68 (egész nap),  
e-mail: terezkriszta@yahoo.com
Irányár: 27,5 millió Ft

Monor Forráskút-dűlőn 
2525 m2 zártkerti telek 
(hrsz.: 11201) családi ok miatt, 

áron alul sürgősen eladó!

Érdeklődni: pongráczné
Mobil: 06-30-48-48-465
Telefon: 06-1-306-9114.

az előző számunkban, a talajterhelé-
si díjról szóló 26/2004. (X. 28.) számú 
helyi rendelet módosításának ismer-
tetése nem volt egyértelmű, félreér-
tésre adott okot, ezért a módosítás 
teljes szövegét közöljük:
 3.§. (1) az a nyugdíjas lakossági ki-
bocsátó: 
 a) aki egyedül álló és a nyugdíjá-
nak összege nem éri el  az öregségi 
nyugdíj legkisebb összegének kétsze-
resét, mentesül a  talajterhelési díjfi-
zetési kötelezettség alól.
 b) akinek és a vele közös háztar-
tásban élőknek az egy főre eső jöve-
delme nem éri el az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének másfélszeresét, 
mentesíthető a díjfizetési kötelezett-
ség alól.
 (2) a díjfizetési kötelezettséget 
érintő kedvezmény, illetőleg mentes-
ség iránti kérelmet – a kérelem alap-
jául szolgáló indok(ok) hitelt érdemlő 
igazolásával együtt – a polgármesteri 
Hivatal adócsoportjához kell benyúj-
tani.
 (3) a nyugdíjas lakossági kibocsá-
tó kérelmére az első fokú adóhatóság 
indokolt esetben a díj fizetése alól 
mentességet, kedvezményt, részletfi-
zetést engedélyez.

a jogszabály egyértelműeN

sáról döntöttek, illetve önrészt biztosítot-
tak pályázat benyújtásához.

Bekötőút az ipari parkhoz

szintén komoly vitát váltott ki a bizott-
sági és a testületi ülésen is a péteri ipari 
parkkal kapcsolatos kérelem, ugyanis itt 
szándékoznak megvalósítani egy biogáz 
üzemet. a beruházás megvalósításához 
szükség van arra, hogy Monor város terü-
letén legyen az ipari park megközelítésé-
hez egy út. Balogh imre bizottsági elnök 
szerint a képviselő-testület néhány ülés-
sel ezelőtt már tárgyalta a kérelmet. az 
anyagban szereplő környezetvédelmi ta-
nulmány tartalmát vitatta. pogácsás tibor 
polgármester véleménye, hogy a közút ki-
építése segítené a város birtokában lévő 
kereskedelmi-gazdasági zóna feltárását. 
nem volt egyértelmű, hogy az út megépí-
tését az alakuló ipari park saját költségén 
vállalja vagy sem. a biogáz üzem létjogo-
sultságát vitatta annak idején a képvise-
lő-testület. az ipari park tervét az adott 
önkormányzat testülete fogadja el, és a 
szomszédos települések véleményezik. 
nem arról döntöttek az előző határozat-
ban, hogy péteriben ez a terület ipari te-
rület legyen vagy sem, hanem arról, hogy 
a bekötőút Monor területén menjen vagy 
sem. arra a szakvélemény sem terjed ki, 
hogy ki finanszírozza az út elkészítteté-
sét. az út megépítéséhez ki kell vonni a 
területet a művelés alól, kártalanítani kell 
a tulajdonosokat. Végül is úgy határoztak, 
hogy nem vonják vissza az előző határo-
zatot.
 Elfogadták a képviselő-testület 2008. ii. 
félévi munkatervét, majd a polgármesteri 
jelentés napirendben több, a bizottságok 
által javasolt határozatban döntöttek.

Összeállította: Nagy Lajosné

pályázatútügyi ügyiNtéző
Monor Városi polgármesteri Hivatal a köz-
tisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXiii. 
törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályáza-
tot hirdet útügyi ügyintéző munkakör be-
töltésére
 pályázati feltételek: magyar állampolgár-
ság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, 
az alábbi végzettségek valamelyike: tele-
pülési vízgazdálkodási, vízügyi, közlekedés-
gépészeti, útépítési, fenntartási technikus, 
vagy középiskolai végzettség és közgazda-
sági szakképzettség, vagy középiskolai vég-
zettség és az okj szerint: közlekedésépí-
tő-környezetvédő technikus, közlekedési 
környezetvédelmi technikus, víz- és szenny-
víztechnológus technikus, vízügyi tech-
nikus szakképesítés, vagy egyetemi vagy 
főiskolai szintű közlekedésmérnök, építő-
mérnök (vízellátási és csatornázási, vízépítő) 
vagy környezetmérnök szakképzettség; fő-

iskolai szintű környezetgazdálkodási agrár-
mérnök, meliorációs mérnök szakképzett-
ség; az Ms office programok felhasználói 
szintű ismerete; vagyonnyilatkozat tételi el-
járás lefolytatása.
 Előnyök: a közigazgatásban szerzett 1-3 
év szakmai tapasztalat, közigazgatási alap/
szakvizsga, hasonló területen szerzett szak-
mai gyakorlat, tapasztalat, kivitelezői ta-
pasztalat, helyismeret, határozott fellépés, 
jó szervezőkészség, közbeszerzési gyakor-
lat, pályázatírásban való jártasság.
 a pályázathoz csatolni kell: részletes 
szakmai önéletrajzot, iskolai végzettséget, 
szakképzettséget igazoló dokumentumok 
másolatát, három hónapnál nem régebbi 
erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot arról, 
hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírá-
lásában részt vevők megismerhetik.
 Bérezés: a köztisztviselők jogállásáról 

szóló 1992. évi XXiii. törvény előírásai, vala-
mint Monor Város Önkormányzat képvise-
lő-testületének 22/2003. (iX. 11.) számú (az 
illetménykiegészítésről) rendelete az irány-
adóak.
 közszolgálati jogviszony időtartama: ha-
tározatlan idejű kinevezés.
 Munkavégzés helye: Monor Városi pol-
gármesteri Hivatal (2200 Monor, kossuth L. 
u. 78-80.)
 a pályázat benyújtásának határideje: 
2008. július 18. a pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2008. július 25. a munkakör betölt-
hetőségének legkorábbi időpontja: 2008. 
július 28.
 a pályázat benyújtásának módja:
a pályázatot zárt borítékban „Útügyi ügyin-
tézői pályázat” megjelöléssel Monor Városi 
polgármesteri Hivatal jegyzőjének címez-
ve (2200 Monor, kossuth L.u.78-80.) kell be-
nyújtani.
 Bővebb felvilágosítás a 06-29-413-119 te-
lefonszámon kérhető. 

 
Sorszám Megnevezés 2006 2007

1. a. BEFEktEtEtt EszkÖzÖk 559 352 534 013
2. i. iMMatEriáLis jaVak 0 54
4. ii. tárGyi EszkÖzÖk 559 352 533 959
6. iii. BEFEktEtEtt pÉnzÜGyi EszkÖzÖk 0 3 363
8. B. ForGÓEszkÖzÖk 10 991 15 436
9. i. kÉszLEtEk 128 777

10. ii. kÖVEtELÉsEk 3 508 9 254
11. iii. ÉrtÉkpapÍrok 0 0
12. iV. pÉnzEszkÖzÖk 7 355 5 404
13. C. aktÍV iDŐBELi ELHatároLások 178 650
14.  HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 570 521 550 099

Sorszám Megnevezés 2006 2007
15. D. saját tŐkE 20 049 28 035
16. i. jEGyzEtt tŐkE 21 000 21 000
17. ii. jEGyzEtt, DE BE nEM FizEtEtt tŐkE (-)   
18. iii. tŐkEtartaLÉk   
19. iV/1. ErEDMÉnytartaLÉk Vállalkozási tevékenységből -5 342 -4 314
20. iV/2. ErEDMÉnytartaLÉk Cél szerinti tevékenységből -350 3 363
21. V. LEkÖtÖtt tartaLÉk   
22. Vi. ÉrtÉkELÉsi tartaLÉk   
23. Vii/1. MÉrLEG szErinti ErEDMÉny Vállalkozási tevékenységből 1 028 28
24. Vii/2. MÉrLEG szErinti ErEDMÉny Cél szerinti tevékenységből 3 713 7 958
25. E. CÉLtartaLÉkok 0 0
26. F. kÖtELEzEttsÉGEk 5 861 4 791
27. i. HátrasoroLt kÖtELEzEttsÉGEk 0 0
28. ii. HosszÚ LEjáratÚ kÖtELEzEttsÉGEk 0 0
29. iii. rÖViD LEjáratÚ kÖtELEzEttsÉGEk 5 861 4 791
30. G. passzÍV iDŐBELi ELHatároLások 544 611 517 273
31.  FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 570 521 550 099

Sorszám Megnevezés 2006 2007
Összesen Összesen

a. ÖsszEs kÖzHasznÚ tEVÉkEnysÉG BEVÉtELE      68 540       112 578    
1. közhasznú célú működésre kapott támogatás      68 534         78 871    
2. pályázati úton elnyert támogatás              -                   -      
3. közhasznú tevékenységből származó bevétel              -           32 594    
4. tagdíjból származó bevétel              -                   -      
5. Egyéb bevétel              -                408    
6. pénzügyi műveletek bevételei              -                  15    
B. VáLLaLkozási tEVÉkEnysÉG BEVÉtELE      28 655           5 647    
 aktiVáLt saját tELjEsÍtMÉnyEk              -                735    
C. ÖsszEs BEVÉtEL (a+B)      97 195       118 281    
F. ÖsszEs ráForDÍtás      92 454       110 240    
G. aDÓzás ELŐtti ErEDMÉny        4 741           8 041    
H. aDÓFizEtÉsi kÖtELEzEttsÉG              -                  55    
I. TÁRGYÉVI EREDMÉNY        4 741           7 986    

A Monor Város- és Uszoda Üzemeltető, Építő, Kivitelező és Szolgáltató 
Közhasznú Társaság, röviden Monor Uszoda Kht. közhasznú 
beszámolójának mérlege. Az adatok ezer forintban értendők.

a társaság 2007. évi közfeladata a Monor 
Városi Uszoda üzemeltetése, mely 2007. 
április 1-től kibővült városüzemeltetési fel-
adatokkal – közterület-tisztítás, parkfenn-
tartás, csapadékvíz-elvezető csatorna tisz-
títás, parlagfű-mentesítés – bővült ki.
 a társaság székhelye: 2200 Monor, Ba-
lassi Bálint u. 14., a Városi Uszoda épülete, 

a Magyar Máltai szeretetszolgálat több 
mint egy éve megnyitotta a Gondvi-
selés Háza nevű szociális alapellátáso-
kat magába foglaló intézményét. a fő 
profilunk, hogy fogyatékkal élő em-
bereknek nyújtunk segítséget. az in-
tézmény a zeneiskola alatt található 
és rendelkezik egy kicsi virágoskert-
tel. a Fogyatékosok napközi ottho-
nában ellátott gyermekek és fiatal fel-
nőttek rendszeresen kertészkednek, 
virágokat ültetnek. az elmúlt héten 
egy felsőnyáregyházi kertészetből ado-
mányba kaptunk egynyári virágpalán-
tákat, amelyeket május 30-án, pénte-
ken a fogyatékos gyerekek szeretettel 
el is ültettek. június 2-án reggelre a vi-
rágpalánták nagy része eltűnt, a nyo-
mok arra mutatnak, hogy nem meg-
rongálták, hanem ellopták azokat. 
Felháborít az eset, a magán- vagy köz-
tulajdon ilyen mértékű semmibe vétele. 
 Folytathatnám azzal, hogy részlete-
zem a gyerekek csalódottságát, de en-
nek az elképzelését az olvasóra bízom. 
 Ebben a pár sorban, tudom, hogy 
nem váltom meg a világot, de remény-
kedem benne, hogy figyelemfelkeltés-
ként szolgálhatnak a szavaim. kedves 
olvasó, kedves járókelők! Mindannyi-
an tudjuk, hogy milyen fontos a kör-
nyezetünk szépítése, ahogy a közös-
ség erejébe vetett hit is. Legalább a 
gondolattal foglalkozzunk, hogy rá-
szólunk a tolvajokra, ha hasonló esetet 
tapasztalunk, s ha tartunk az agresszi-
ótól, kérjük mások segítségét.

Klujber Anita intézményvezető
MMSZ Gondviselés Háza

aki a virágot szereti... de másét?

Munkatársat keresünk
ékszerbecsűs 
végzettséggel

szakmai tapasztalat előny. 
A pályázatokat rövid 

szakmai önéletrajzzal 
a HFB Kereskedőház Kft., 

5000 Szolnok, Kassai u. 49. címre, 
július 15-ig kérjük feladni.
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Május végén immár hatodik alkalommal rendezték meg a 
helytörténeti vetélkedőt. A rendezvényen a monori iskolák 
háromfős csapatai mérték össze erejüket és városunk múltjával 
kapcsolatos tudásukat a Helytörténeti Kiállítóteremben.

HelytörténetVEtélkEdéS A „MúzEUMBAN”

Autó- és épületklíma 
 szerelése, töltése

• Gumiszerelés
• Gumieladás
• Futóműállítás 
• Centírozás
2200 Monor, 4-es főút, 34. km
Kurgyis József
Tel.: 06-30/949-6240

Vas-Szerelvény Bolt
2200 Monor, Mátyás király utca 15. • Tel./fax: 06-29/412-763

Forgalmazott termékeinkből kínáljuk az alábbiakat:

– Ariston, Saunier Duval, Westen gázüzemű fűtőkészülékek

– Hajdú elektromos forróvíztárolók

– Celsius, Delta vegyestüzelésű lemezkazánok 

    (nyitott és zárt rendszerre)

– Demrad vegyestüzelésű öntött vaskazánok

– Kermi, Star, Dunaferr, VogelNoot lapradiátorok

– Aquarad törülköző szárítós radiátorok

– Alföldi WC-k és mosdók

– Mofém, Kludi, FPL, Tebisa, JGS, Star Coral csaptelepek

– Comisa, Haka ötrétegű alumíniumbetétes csövek

– Sanco vörösrézcsövek

– Pressz és roppantós csatlakozó idomok

– Viega forrasztható és préselhető idomok

   (víz- és gázszereléshez)

– Gebo idomok
– Klímák és szereléshez szükséges segédanyagok

– KPE és PVC csövek és csatlakozó idomai

– Pedrollo és Elpumps szivattyúk

    (felszíni, búvár, cső) és házi vízellátók

– Franke mosógatók

– FischerDűbel törzskereskedő

A rossz minőség emléke sokkal tovább él, 

mint az alacsony ár miatt szerzett rövidke öröm!

a fenti termékek műszaki adatai és árai miatt keresse fel üzletünket!

a vetélkedőt Laza István készítette elő és 
vezette le, aki olyan változatos feladatok-
kal várta a versengőket, melyek megoldá-
sához alapos tárgyi ismeretekre, nagyfokú 
kreativitásra és persze jó adag szerencsé-
re is szükség volt. a zsűri elnöki tisztét 
Bernula Péter, a józsef attila Gimnázium 
tanára töltötte be.
 a csapatok már hetekkel a vetélkedő 
előtt készültek a megmérettetésre. ismer-
kedtek a kiállítás helytörténeti anyagával, 
bújták a megadott szakirodalmat, búvár-

a pünkösdi Fesztivál keretében, május 
11-én került sor a harmadik alkalommal 
megrendezett Monori kistérségi népze-
nei és néptánctalálkozóra. a rendezvény 

– akárcsak az elmúlt két esztendőben – ki-
emelkedő eseménye volt az évadnak. tíz 
néptáncegyüttes és négy zenekar, ösz-
szesen mintegy kétszáz résztvevő szín-
pompás énekes-táncos vonulása Monor 
város utcáin, majd az egész délután tar-
tó bemutatók a Fesztiválcsarnokban 
felállított színpadon, felejthetetlen él-
ménnyel örvendeztették meg a monori 

pünkösdi Fesztivál

3. KisTérségi NépzeNei 
éS NéPtáNCtAlálkozó

nézőket, akik zsúfolásig megtöltötték a 
nézőteret. a rendezvényt színesítette a 
csarnokban zajló népművészeti kirako-
dóvásár, a hangulatot tetézte a színpa-
di műsorokat követő táncház, ahol a kó-
borzengő és a Lármafa zenekar húzta a 
talpalávalót.
 a rendezvény támogatója Monor Vá-
ros Önkormányzata, szervezője és le-
bonyolítója pedig a Monori strázsák 
néptáncegyüttes és a Borzsák Endre Ha-
gyományőrző Egyesület volt.

Laza István
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Táncos menet az utcán

Színpadon a Monori Strázsák
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kodtak Monor múltjában. a verseny izgal-
mas küzdelmet hozott, igazolva a csapatok 
eredményes felkészülését. az utolsó fordu-
lóig minden csapat versenyben volt a győ-
zelemért. a legvégén a kossuth iskola csa-
pata csupán egy ponttal előzte meg az 
addig végig vezető ady iskola képviselőit. 
 a csapattagok és segítőik felsorolá-
sával fejezzük ki elismerésünket a részt-
vevőknek. Harmadik lett a jászai iskola 
csapata: Gubucz Dorina, Rajki Dávid, Tóth 
Gréta, felkészítő tanár: Boldog Lászlóné. 
Második lett az ady iskola csapata: Kása 
Ákos, Kondákor András, Tatár Krisztofer, fel-
készítő tanár Kondás Imre. a versenyen a 
kossuth iskola csapata diadalmaskodott: 
Antos Dénes, Dobai Dávid, Jámbor Ákos, 
felkészítő tanár Marunák Ferenc, az iskola 
igazgatója.
 a részvevők a vetélkedő végeztével 
emléktárgyakat kaptak ajándékba, a győz-
tesek pedig egy évre magukkal vihették a 
díszes vándorkupát, amit háromszor kell 
elnyerni ahhoz, hogy végleg az iskolájuk-
ban maradhasson. 

A Kossuth iskola győztes csapata  
és Marunák Ferenc

MegemlékezéshőSök NAPJA MoNoRoN
az elmúlt néhány év hagyományaihoz hí-
ven a mindenkori háborúkban elesett ma-
gyar katonákra emlékeztek május utolsó 
vasárnap délutánján a világháborús em-
lékműveknél.
 a jelenlévők közül volt, akinek család-
tagja, rokona, ismerőse esett áldozatul a ii. 
világháborús öldöklésnek, volt aki e nélkül 
is fontosnak érezte, hogy tisztelete jeléül 
fél órát adózzon az elesettek emlékére.
 a meghitt hangulatú összejövetel a 
Himnusz éneklésével kezdődött. Ezután 

Laza István köszöntötte a jelenlévőket, és 
bemutatta a rendezvény közreműködőit. 
Emlékbeszédet és imát mondott Schaller 
Tamás református és Hartung Ferenc kato-
likus lelkész, Orosz Tibor előadóművész ka-
tonagyászoló és a foglyokért fohászkodó 
népénekeket adott elő saját kobozkíséret-
tel, a Monori Dalkör világháborús nótákat, 
dalokat énekelt.
 a megemlékezés – a koszorúk és  vi-
rágok  elhelyezése után – a szózat közös 
éneklésével zárult. 

Színpadon a Monori Strázsák

Orosz Tibor, háttérben a Monori Dalkör
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Mindig elolvasom Pecznyik Ibolya írását 
a közös nevező néven elindult kiállítá-
sokról. a júniusi számban megjelent írá-
sát különösen érdekesnek találtam, mert 
nem éreztem benne azt a meggondolt-
ságot, pártatlanságot, ami ibolya nénire, 
mint kiváló magyar tanárra, és nyelvmű-
velőre jellemző. Írása olyan érzést keltett 
bennem, mintha nem is ő írta volna, fő-
leg mikor a szövegkörnyezetéből kivett 
verssort boncolgatja, ami által teljesen 
más értelmet kapnak a szavak. Másrészt 
nagyon sok művészettörténész már 
nem bírálja a festményeket, mert ahogy 
pierre-augute renoir is már mondta: 

„számomra a festészet nem annyira szi-
gorú elvek dolga, mint inkább szép mes-
terség, amelyet alázattal, élvezettel illik 
gyakorolni”. Ez férjem hitvallása is, ép-
pen ezért nem sorolja magát a festő-
művészek közé, mert az egész művé-
szet relatív. ismerünk világhírű festőket, 
akik életükben nem adtak el képet, má-
sok minden elismerést begyűjtöttek, de 
az utókor már létezésükről sem tud. Vé-
leményem szerint ezért ezért a festőket, 
és festményeiket még összehasonlítani 
sem lehet, nemhogy versenyeztetni.

Takács Ferencné

elmélkedés
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ményeket, különös tekintettel a kisebbsé-
gi önkormányzatot, a védőnői szolgálatot, 
a Munkaügyi központot és a környező tele-
pülések közművelődési intézményeit.
 plakátokkal, szórólapokkal, tV-s ripor-
tokkal, újságcikkekkel, hirdetésekkel tájé-
koztattuk a lakosságot a rendkívüli lehető-
ségről, hogy saját boldogulása érdekében 
most ingyenesen elvégezheti azokat a kép-
zéseket, amelyek esetenként több százezer 
forintot is érnek.
 Mindezek hatására az év első negye-
dében tömegesen keresték meg intéz-
ményünket a tanfolyamok kapcsán tele-
fonon, interneten és személyesen is. Ezen 
alkalmakkor – help-desk szolgáltatásként 
– 203 regisztrált személynek adtunk tájé-
koztatást a projekt egészéről vagy a kér-
dezőt érintő részletekről, más hasonló kép-
zési programokról, internetes álláskeresési 
technikákról stb.
 az általunk tervezett konkrét képzések 
iránt fokozott érdeklődés mutatkozott első-
sorban az elhelyezkedési gondokkal küzdő 
lakosság és ezen belül is többségében a nők 
köréből. a legtöbb tanfolyamra túljelentke-
zés volt, emiatt sokak kérését sajnos vissza 
kellett utasítani.
 a képzések sorát 2007 áprilisában indítot-

tuk, és a tervezett időzítésnek megfelelően 
2008. januárjában zártuk le. Február végén 
ünnepélyes keretek között projektzáró kon-
ferenciát rendeztünk. Ezen jelen voltak a pro-
jekt szervezői, közreműködő tanárok, mun-
katársak, az önkormányzat, a polgármesteri 
hivatal képviselői és a képzések résztvevői. a 
rendezvényen hallgathattuk egyetemi tanár 
szakmai előadását, a projektvezető és a kon-
zorciumi partner tájékoztatóját az elért ered-
ményekről, a tanfolyamok hallgatóinak él-
ményeit és véleményeit.
 a projekt eredménye, röviden összefog-
lalva a következő: megszületett 7 képzési 
program (a tanfolyamok tananyaga), kép-
zettséget szerzett összesen 84 személy (ez-
zel jelentősen túlteljesítettük a támogatói 
szerződésben előirányzott 47 főt). Ezen felül 
különböző – további felhasználásra is al-
kalmas – szakmai munkák készültek (elem-
zések, kimutatások, értékelések), 5,5 millió 
forint értékben technikai eszközöket, be-
rendezési tárgyakat szerezhettünk be, mely-
lyel megteremtődtek a képzések folytatásá-
nak tárgyi feltételei. a projekt vezetői és a 
program megvalósítását segítő menedzse-
rek olyan tapasztalatokra tettek szert, me-
lyek személyi feltételként alapul szolgálhat-
nak a projekt jövőbeni fenntarthatóságára. 
 Végezetül ezúton mondok köszöne-
tet mindazoknak a személyeknek, közös-
ségeknek, intézményeknek, partnereknek, 
akik segítették a program megvalósítását, 
Monor Város Önkormányzatának, aki a le-
bonyolítás hátterét biztosította, a HEFop és 
EQUaL program irányító Hatóságnak a tá-
mogatásért, az Esza kht.-nek a támogatás 
közvetítői, közreműködői tevékenységért. 
Mindannyiunk együttműködése hozhatta 
meg az elért eredményeket, mindahányan 
osztozhatunk ennek sikerében.

Laza István projektvezető

A „Helyi igényeken alapuló felnőttképzési modell kialakítása Monor 
Kistérségben” c. projekt támogatási szerződését 2006. március 16-án írta alá a 
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium szervezeti egysége, a HEFOP 
és EQUAL Program Irányító Hatóság, valamint a Monori Művelődési Központ.

             
              Pléd, hálózsák, bőrruházat tisztítása

            15-20% 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

a Máltai szeretetszolgálat Gondvise-
lés Házában Fogyatékosok napközije
nyílt Monoron. szeretettel várjuk a 
fogyatékkal élők jelentkezését há-
roméves kortól Monor, Monorierdő, 
Gomba, Bénye, káva, Vasad, Csév-
haraszt, nyáregyháza, péteri telepü-
lésekről.
amit nyújtunk:

– napközbeni felügyelet
– étkezési lehetőség (meleg étel is)
– készség- és képességfejlesztés
– szabadidős programok
– szeretetteljes légkör, odafigyelés
 Bővebb információért érdeklődjön 
a 06-29-413-432 telefonszámon, vagy 
a Monor, kossuth L. u. 88. szám alatt.

goNdviselés fogyatékosokNak

a szűrővizsgálaton nem kell részt vennie 
azoknak a személyeknek, akik egy éven be-
lül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, 
illetve tüdőgondozó intézetben gyógyke-
zelés alatt állnak.
 a vizsgálat helye: tüdőgondozó intézet 
(Monor, kossuth L. u. 97-101.)
 a vizsgálat időpontja: hétfőtől–csütörtö-
kig: 8-17 óráig, pénteken: 8-13 óráig. a vizs-
gálaton a háziorvosi körzetekhez rendelt 
időpontokban kell megjelenni a követke-
zők szerint: 2008. július 1-31. között az 1. sz., 
2008. augusztus 1-29. között a 2. sz., 2008. 
szeptember 1- 30. között a 3. sz., 2008. ok-
tóber 1-31. között a 4. sz., 2008. november 
3-28. között a 6. sz., 2008. december 1-31. kö-
zött az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet lakói.
 a háziorvosi körzeteket utcánkénti bon-
tásban Monor Város Önkormányzat képvi-
selő-testületének 17/2002. számú rendelete 
határozza meg. a szűrővizsgálat időpontjá-
ról az érintett személyeket a polgármesteri 
Hivatal külön felhívásban is tájékoztatja.
 az egészségügyről szóló 1997. évi CLiV. 
törvény 60. §-a szerint a járványügyi szű-

rővizsgálat módjáról, céljáról, helyéről és 
idejéről a szűrővizsgálatra kötelezett sze-
mélyt, illetve törvényes képviselőjét érte-
síteni kell. Ha a szűrővizsgálatra kötelezett 
személy e kötelezettségének írásbeli felszó-
lításra sem tesz eleget, az egészségügyi ha-
tóság a szűrővizsgálatot határozattal rende-
li el. a szűrővizsgálatot elrendelő határozat 

– jogorvoslatra tekintet nélkül – azonnal 
végrehajtható. a kötelezettség megszegője 
ellen az egészségügyi hatóság a közigazga-
tási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
140. § (1) bek. d) pontja szerint 500 ezer fo-
rintig terjedő eljárási bírságot szabhat ki!
 a szűrővizsgálat – a szűrővizsgálat helyé-
re történő oda-vissza utazás szükséges idő-
tartamát is beleértve – a munkajogi jogsza-
bályok alkalmazása során kötelező orvosi 
vizsgálatnak minősül. 
 aki a kötelező szűrővizsgálaton nem jele-
nik meg, az ellen a 218/1999. (Xii. 28.) korm. 
rendelet 102. § (1) bekezdés a) pontja szerin-
ti 60 ezer forintig terjedő szabálysértési bír-
ság is kiszabható. 

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi 
Regionális Intézetének tisztifőorvosa a 8717-10/2008. számú határozatával 
elrendelte a 30 év feletti lakosság körében a kötelező tüdőszűrő-
vizsgálat elvégzését. A szűrővizsgálaton a részvétel kötelező!

EgészségügyFElhíVáS tüdőSzűRéSRE

Az APHRODITÉ Szépségszalon 
szeretettel vár minden szépülni 

és kikapcsolódni vágyó Hölgyet és Urat!
Kellemes, tiszta, igényes és családias hangulatú környezet. 

Jól képzett, szakmaszerető, vígkedélyű csapat.  
Kiemelt figyelem, hozzáértő gondoskodás. 

 
Szolgáltatásaink: 

KLIMATIZÁLT ERGOLINE Evolution Turbo Power szolárium 
Dr. Pál Gyógynövénykozmetika – fodrászat – masszázs  

pedikűr, manikűr és műköröm  
 

Gyógynövénykozmetika 18 év tapasztalatával: 
Tiniknek, hölgyeknek, uraknak: tisztító kezelések. 

Érett bőrű idősödő hölgyeknek: regeneráló kezelések. 
Gyantázások, szempilla-, szemöldökfestés. 

Sminkek: esküvőkre, alkalmakra, hétköznapokra. 
Kezelések egyénre szabottan, az egészségi állapot 
és az esetleges bőrproblémák figyelembevételével. 

 
Fodrászat: 

Női, férfi, gyermekfrizurák készítése hétköznapokra és alkalmakra. 
 

Masszázs: 
Egészségügyi és masszőr diplomával rendelkező masszőreink svéd 

frissítő masszázst, cellulit- és narancsbőr elleni masszázst, valamint 
bőrregeneráló-kényeztető csoki masszázst, méregtelenítő és egyéb gyógyító 

masszázsokat alkalmaznak. Testgyertya, fülgyertya, mézesmasszázs. 
 

Pedikűr-manikűr-műköröm: 
Hagyományos manikűr és japán manikűr, pedikűr masszázzsal. Műköröm 

építés tippel, zselével és porcelánnal. Körömdíszítések alkalomra is.

Címünk: 2200 Monor, Virág u. 30.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 10-19 óráig, szombaton igény szerint. 

Iwiwen: Monori Aphrodité Szépségszalon

Ezt megelőzően – még a pályázati anyag 
összeállítása során – kialakítottuk a kapcso-
latot konzorciumi partnerünkkel, a kecske-
méti regionális képző központtal, s e ko-
moly szakmai tapasztalattal rendelkező 
intézménnyel együttműködésben valósí-
tottuk meg a pályázati célok jelentős részét.
 Együttműködő partnerünk volt még a 
pannon projekt kft., mellyel tananyagok ké-
szítése, tanfolyamok szakszerű lebonyolítá-
sa és különböző utóvizsgálatok, felmérések, 
kimutatások tárgyában kötöttünk vállalko-
zói szerződést.
 a projekt menetének minden fázisában 
folyamatos kapcsolatban voltunk az Esza 
kht.-val. a HEFop (Humánerőforrás-fejlesz-
tési operatív program) közreműködő szer-
vezetének  vezetői és munkatársai mindig 
készségesen álltak rendelkezésünkre, ami-
kor szükségünk volt  segítségre a pályázati 
feladatok megvalósítása és a gyakran  igen-
csak bonyolult adminisztrálása során.   
 a futamidő első részében – 2006-ban – 
a felnőttképzés előkészítését folytattuk le. 
Felállt a lebonyolítás fölött bábáskodó me-
nedzsment, elkezdtük a közbeszerzési eljá-
rást,  kapcsolatokat építettünk, adatbáziso-
kat állítottunk össze a képzésben résztvevők 
toborzásához, színhelyeket alakítottunk ki, 
megkezdtük a szükséges eszközök beszer-
zését,  megvalósítottuk  a felnőttképzési 
menedzserek oktatását.
 Ezt követően – 2007. első heteiben – 
megkezdtük a célcsoportok szervezését 
a pályázatban tervezett képzésekre, ame-
lyek a következők voltak: informatika, an-
gol nyelv, pályaorientáció, menedzsment és 
EU-ismeretek, falusi turizmus és sommelier 
(borkínálás).
 toborzó tevékenységünk során igény-
be vettük városunk önkormányzatának 
közreműködését, megkerestük az intéz- A
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MONOR VÁROSI USZODÁBAN
AQUAFITNESS – VÍZITORNA

Fáj a háta, dereka?  Mozgásszervi 
problémája van? Fogyni szeretne?

Szeretettel várjuk!!
Úszástudás nem kell hozzá!

Bejelentkezés: 0630-405-30-30
www.vizigimnasztika.hu

Monor, Petőfi u. 16.

www.tonervaros.hu

Új és felújított  fénymásológépek, 

tintapatronok, lézerkazetták,

másolófestékek értékesítése.

Nyomtatás, másolás színesben is.

MEMO HOBBI ÁLLATELEDEL
ÉS FELSZERELÉS SZAKüZLET

Hobbitól a prémiumig, nálunk mindent megtalál! 
A nagy melegben se feledkezzünk meg a házi kedvenceinkről! Ők is nehezen vi-
selik a kánikulát. A nagy melegben kevesebbet esznek az állatok is, ezért ilyen-

kor még fontosabb, hogy megfelelő minőségű táplálékkal kedveskedjünk nekik.

Most is fontos a gondoskodás!
Szaküzletünkben nagy választékban kínálunk eledeleket, 

eledel-kiegészítőket, tartási kellékeket és felszerelést.
A nyári hónapokban is folyamatos nyitva tartással 

és folyamatosan bővülő választékkal várjuk vásárlóinkat!

Egyedülálló kínálat

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

Április 1-től hosszabb 
nyitva tartással várjuk!

Nyitva tartás: 
Hétfő–Péntek: 730–1900 

Szombat: 730–1400   

Monor, Ady Endre út 47-49.

MEMO-Food a kutya, macska, papagáj, pinty, kanári, 
hörcsög, degu, görény, csincsilla, nyúl, tavi- és akváriumi 

hal, valamint galamb eledelek és felszerelések szaküzlete.



Monori Strázsa 

2008. július 2.

Monori Strázsa
Kö

zö
ss

ég

10

Kö
zö

ss
ég

 2008. július 2. 11

ni. kívánom, hogy az egybegyűltek töre-
kedjetek arra, hogy minden nap valami 
újat adjanak maguknak és környezete-
teknek egyaránt. 
 Ezután jankovits György üdvözölte a 
megjelenteket, akit meghatott a jelenlé-
vő nyugdíjasok lelkesedése és életkedve.
 a tánctalálkozót a monori Őszirózsák 
csoportja nyitotta, akik idén ünneplik 
megalakulásuk 10. évfordulóját. szlavó-
niai karikázójuk korukhoz és hírnevükhöz 
méltó volt. Vezetőjüket, Bakos Józsefnét 
és művészeti vezetőjüket, dr. Dudás je-
nőt Monor város vezetése részéről Varga 
Jenő képviselő köszöntötte ebből az alka-
lomból.
 a fellépő csoportok tarka műsora, ra-
gyogó ruhái, fürge lába egyaránt öröm-
mel töltötte el a vendégeket és a vendég-
látókat egyaránt. a színvonalas táncok 
mellett megmutatkozott egy nyugdíjas 
hastáncos, akit szívesen utánoznánk. a 
műsorszámok közben a székesfehérvá-
ri anna Molett divatház tartott bemu-
tatót a hölgyek nagy örömére. közben 
igen szaporán fogytak a tombolajegyek. 
nem véletlenül, hiszen a nyeremények 
több hasznos tárgy mellett szép szám-
mal a Monor környéki strázsa Borrend 
díjnyertes borai voltak, de a fődíj a nagy-
atádi solár Hotel három napos félpanzi-
ós meghívása volt két személy részére. 

a városban megjelent fellépő csoporto-
kat egy-egy helyi kísérő kalauzolta és a 
jókedv hamarosan láthatóvá és hallha-
tóvá vált. a jóízűen elfogyasztott finom 
ebéd után – mely főként a sport Étte-
remnek köszönhető, de az ilzer söröző, a 
nikolett Étterem és a Csúzi pince is kitett 
magáért – színes forgatagban, jelmeze-
sen, rezesbanda kíséretében felvonul-
tak a szereplők a város fő-
utcáján. a piaccsarnokban 
szűnni nem akaró, hatal-
mas tapssal és ovációval fo-
gadták őket a jelenlévők. a 
felvonuló csoportok táblái 
mutatták, hogy honnan ér-
keztek: Bácsalmás, Békés-
csaba, Berhida, Budapest, 
Debrecen, Győr, isaszeg, 
kaba, Levél, Mosonmagyar-
óvár, nagyatád, nagyhe-
gyes, nagykörös, szeged, 
székesfehérvár, Úri.
 a vendégek sorában foglalt helyet 
Jankovits György, a nyugdíjasok országos 
szövetségének (nyosz) elnöke és Bara-
bás Tiborné, a Budapesti nyugdíjasok el-
nöke. Ők mindketten az idősügyi tanács 
tagjai is. szintén vendégként volt jelen 
Zsupán László, a nyosz elnökhelyettese, 
Radács Béla, a Fejér megyei nyugdíjas szö-
vetség elnöke; Molnár Ferencné, a Hajdú-
Buhar megyei nyugdíjas szövetség elnö-
ke és helyettese Hódos Aladárné; Baghyné 
Makra Ilona, a Csongrád megyei nyug-
díjas szövetség elnöke; Márton Imre, a 
Bács-kiskun megyei nyugdíjas szövetség 
elnöke és Krix János, Bácsalmás polgár-
mestere; Bánfiné Rózsa Mária, a békéscsa-
bai és Matkó József, a debreceni nyugdíja-
sok vezetője; Némethné Jankovits Györgyi, 
a győri senior kft. ügyvezető igazgatója és 
a Generációk című nyugdíjas lap kiadója.
 nagy örömmel köszöntötte a közön-
ség Imre Margit asszonyt, a kárpátaljai 
Beregszász nyugdíjasainak elnökét és 
helyettesét, Hlicskó Katalint. 

 Dr. Dudás Jenő, a nyugdíjasok pest 
Megyei szövetségének elnöke vidám kö-
szöntővel nyitotta meg a tánctalálkozót.  
Elmondta, hogy évekkel ezelőtt sokan 
kételkedtek az első alkalommal meg-
rendezett találkozó sikerét illetően, de 
az idő őket igazolta, mert az idei a hato-
dik a sorban. Még ha nem is a táncolás 
a jellemző a nyugdíjasokra, jelmonda-

tuk megfontolásra érde-
mes: „Mi már a csúcson túl 
vagyunk, I Térdet behajlít-
va lefelé ballagunk, I Lassít-
juk a tempót, könnyebb a 
tarisznya, nehezebb a láb, I 
Csak gondolatban gyorsul a 
tánc. I De nekünk nem sietős 
már …”
 – Elődeink ebben a 
korban más életformát él-
tek. a család, a ház, a kert, 
a közvetlen szomszédság 
volt az életterük – mondta 

Dudás jenő.   – Ma viszont már nem úgy 
akarunk megöregedni, mint elődeink. Ha 
a nagymama húsz-harminc évvel ezelőtt 
azt mondta volna vejének, hogy vasár-
nap ne jöjjenek át, mert Monorra megy 
a tánccsoporttal, a gyerekek azonnal or-
voshoz fordultak volna. azt gondolták 
volna, hogy a mama félrebeszél, vala-
mi ismeretlen helyre akar menni táncol-

nyugdíjasokBáRSoNyoS BUli, kétSzER az Őszrózsák tánccsoport tagjai hozták-
vitték a nyereményeket kék egyenruhá-
jukban, fehér kalappal a fejükön. a nagy 
izgalommal várt főnyereményt egy Bács-
almásról érkezett vendég nyerte
 a napot a nyugdíjasok bálja zárta, 
ahol Petrik Sándor húzta a talpalávalót. 
Még a jelenlévők korelnöke, a 96 éves 
Kazár Gyula doktor is táncra perdült az 
emelkedett hangulatban. Mivel a távol-
ról érkezetteknek időben el kellett indul-
niuk, a bál este hét óra után befejeződött 
és a piaccsarnok bezárta kapuit. 
 a rendezvény nem lett volna ilyen si-
keres a szponzorok támogatása nélkül, 
melyet ezúton is köszönünk. szponzo-
raink: nyugdíjasok országos szövetsé-
ge, pest Megyei Önkormányzat elnöke, 
Monor Város Önkormányzata, kétkifestki, 
Babika-kínai bolt, szánthó Üzletház, ajtai 
Minerál kft., dr. Genzwein Ferenc, Bandk 
kft., rigolettó Cukrászda, Hevesiné zöld-
ségbolt, Vitéz László Homoksor, Magócsi 
ruhatisztító, panning pékség, tóth and-
rás zöldségbolt, Varga attila és Laufer La-
jos fuvarozók, piactéri Lángossütő, pélné 
Marika Virágboltja.
 köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik hathatós segítséget nyújtottak ezen 
a napon. köszönjük a Vigadó, a nyugdíjas 
klubok, a nikolett és a sport Étterem, az 
ilzer söröző és a kossuth Lajos általános 
iskola segítségét.

Nem fogadta kegyeibe az ég azokat a nyugdíjas táncosokat, akik 
Monorra érkeztek 2008. június 1-jén délelőtt, mert leszállván a 
vonatról, szinte felhőszakadás-szerű eső és jég köszöntötte őket, 
villámlás és dörgés kíséretével. Egy ideig úgy látszott, hogy nem is akar 
engedni ebből, de azért dél körül megenyhült és kiderült az ég. 

 Elmondhatjuk, hogy nagyszerű talál-
kozó tanúi és részesei voltunk. Bízunk 
benne, hogy vendégeink szép emlékek-
kel, újabb barátságokkal távoztak tő-
lünk. Mi visszavárjuk őket! Mint ahogy 
visszavárjuk azokat is, aki május 20-án, a 
közép-Magyarországi régió Dalosverse-
nyén részt vettek. a versenyzők teljesít-
ményének elbírálását a háromtagú zsűri 
végezte: Szabóné Horváth Anna zeneta-
nár és karnagy, Sziklai Kinga fuvolamű-
vész és zeneiskolai igazgató és dr. Dudás 
Jenő, a pest Megyei nyugdíjas szövetség 
elnöke. nagy volt az izgalom a színfalak 
mögött a fellépőknél, de ezt oldotta az 
ott felszolgált étel és ital. a szebbnél-
szebb nótákat, népdalokat öröm volt 
hallgatni. Egyik-másik nótát még zongo-
rán is kísérte Petrik Sándor. a zsűri értő 
és kedves bírálatait a közönség is meg-
tapsolta. a fellépők közül a következők 
kapták a közép-Magyarország Dalosa ki-
tüntető címet: Félix Jánosné, Wiesenfahrt 
László, Kocsiné Jánosik Julianna, Szabó 
András, Tóth Józsefné, Szentmiklósi Gizel-
la (Budapestről), továbbá Marsi Ferencné 
(Gyálról), valamint Szatmári Andrásné 
és Tekes Dénesné (nagykőrösről).  
Gratulálunk!
 a nyugdíjas élet is tartogat lehetősé-
geket és örömöket. Ennek szép példája 
volt mindkét monori  „bársonyos buli”!

 Dr. Dudás Jenőné

Számítógépes bútortervezéssel egyedi méretben és választható színekben is!

Egyes kiállított termékeinkből 30 % kedvezmény július 30-ig!

ÁGYA: AZ ÖN BÉKÉS ÁLMA

TÖMÖR BOROVI FENYŐBÚTOROK 
EGYENESEN A GYÁRTÓTÓL!

AKCIÓ!

EMELETES ÁGY 
39.000 Ft

AKCIÓ!

BÉCI ÁGY 
felnyílós,

ágyneműtartós
38.000 Ft

BIO ÁGYBETÉTEK NAGY VÁLASZTÉKBAN!
– kókusz-latex
– memory-foam
– antiallergén, 7 zónás hideghab
– vákuummatrac, téli-nyári oldalas 
    100% merinói gyapjúAKCIÓ!

EMIL ÁGY
9.900 Ft

AKCIÓ!

ÁGNES ÁGY 
franciaágyak 

29.900 Ft-tól

Az ágykeretek ágyrács és matrac nélkül értendők. 

Hőszigetelt fenyő nyílászárók gyártása 
akár egyedi méretben Is!

Monor, Pető� Sándor u. 41., Majori u. 2.
Budapest XVII. ker., Pesti út 17.
Tel./fax: 06-29/416-021, 70/210-4916

Nyitva: H–P: 8–18
Szo.: 9–13
www.kofa2003.hu

„Kívánom, hogy 
az egybegyűltek 
törekedjetek arra, 

hogy minden nap 
valami újat adja-
nak maguknak és 
környezeteteknek 

egyaránt.”

Július 5-6. 
 Dr. Zimonyi Károly 
 2217 Gomba, rákóczi u. 25.
 telefon: 29/433-839, 20/311-92-97
Július 12-13.
 Dr. Tamáska István 
 2723 nyáregyháza, petőfi u. 7.
 telefon: 20/556-22-30 
Július 19-20.
 Dr. Szakács Árpád 
 2200 Monor, ady E. u. 28. a/7.
 telefon: 30/390-85-26 
Július 26-27.
 Dr. Zöldi Lajos 
 2200 Monor, kossuth L. u. 224.
 telefon: 29/410-618, 30/985-81-22

Dr. Pocsai István

állatorvosi ügyelet moNoroN
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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. 

 Korrekt hitel
- Ha szeretne ismét fizetőképes lenni, vagy
- túlvállalta magát hitelekkel, vagy
- felkerült az aktív adósok (BAR) listájára, vagy
- egyszerűen csak a legjobb hitelt keresi!

Amire pedig csak nálunk van lehetőség...
Bármelyik Magyarországon működési engedély-
lyel rendelkező pénzintézeti hitel törlesztő részle-
teinek 20-30%-át megspórolhatja

Közvetítői díj nélkül is megtaláljuk 
Önnek a legjobb megoldást! h
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matematika tagozat. a tanárnő a tago-
zatos oktatás meghonosításában, a tan-
anyag-feldolgozás megszervezésében 
és a tagozat vezetésében kulcsszerepet 
játszott. a színvonalas oktatás következ-
tében jelentősen javult a felsőoktatás-
ban sikeresen felvételiző tanulók száma. 
a tagozatos oktatás gondozásában me-
gyei szinten is részt vállalt. 
 1984-ben a matematika-fizika mun-
kaközösség vezetője lett, amely megbí-
zatása tizenhat évig tartott. a tagozatos 
oktatás megszűnése után a fakultáci-
ós oktatás formáit, tananyagát, követel-
ményrendszerét kellett meghatározni. 
Ennek irányításában, kidolgozásában 
már a munkaközösség vezetőjeként te-
vékenykedett. 
 1992-ben indították el a hatosztályos 
képzést, egyedi tantervek alapján. a mi-
nisztériumi engedély megszerzéséhez 
teljes körű tanterveket kellett kidolgoz-
ni. a matematika tantárgy tantervének 
elkészítésénél is meghatározó, alapvető 
munkát végzett. a matematika munka-
közösség vezetését egykori tanítványá-
nak adta át. az elért főiskolai, egyetemi 
felvételi arány a foglalkozások színvona-
lát és hatékonyságát mutatja. 
 a 42 év alatt több ezer diákot tanított. 
Mindig szigorú, következetes, igényes, 
de egyben igazságos volt, tanítványai 
iránt tisztelettel viseltetett. a tanulók ré-
széről mindig elismerő szavakat kapott. 
a pályafutása alatt tanulói, hivatalos kri-
tika nem érte. 
 több száz tanítványa tett sikeres fel-
vételi vizsgát matematikából és folytatta 
tanulmányait műszaki, természettudo-
mányos pályán. nem csak a tehetség-
gondozásban ért el kiemelkedő ered-

ményeket, hanem az is jellemzi tanári 
munkáját, hogy nála matematikából na-
gyon kevés diák bukott meg. 
 a 60-as évek végén, a 70-es évek ele-
jén a tanulók közösségi munkájában is 
önzetlenül részt vállalt. több építőtábor-
ban volt nevelő, majd gazdasági vezető, 
és végül több alkalommal a pest Megyei 
építőtáborok vezetői feladatát látta el. 
Ezt a munkáját is elismerés és közmeg-
elégedés kísérte.
 a 70-es években szakszervezeti titkár-
ként többször összeütközésbe került az 
akkori hivatalos állásponttal. az iskola-
vezetéssel jelentős konfliktusokat vállalt 
kollégái érdekeinek védelmében. példa-
értékű tanári munkája, hivatása mellett a 
nagycsaládban betöltött szerepe is tisz-
teletet parancsoló, amit a 26 unoka is bi-
zonyít. 
 steinbach sándorné életpályája, hiva-
tástudata, szakmai eredményei, családi 
élete, erkölcsi emelkedettsége, 42 év pe-
dagógiai helytállása a jaG-ban, a sikeres 
tanítványok hada mind-mind elismerés-
re méltó.

Ragaszkodnak hozzá

Tóthné Hevesi Lívia
óvodapedagógus
1982. július 1-jétől dolgozik a napsugár 
Óvodában, miután óvónői szakközépis-
kolában érettségizett, és óvónői-gyer-
mekfelügyelői képesítést kapott. kö-
zépiskolai tanulmányai alatt szakmai 
gyakorlatát is itt töltötte, lelkes, gyerek-
szerető munkát mutatva. 
 1985. augusztus 15-től, gyermekei 
születése miatt, fizetés nélküli szabadsá-
gon volt három évig, ezalatt pedig elvé-
gezte a kecskeméti tanítóképző főisko-
lán az óvónői szakot, 1989-ben főiskolai 
oklevelet szerzett. 
 azóta is folyamatosan példaértékű 
munkát végez, lelkiismeretes, gondos, 
gyerekszerető, fáradságot nem ismerő. 
szakmai tudását önképzéssel, tovább-
képzéseken való részvétellel állandóan 
magas szinten tartja. 

pedagógusnapA JöVő NEMzEdékééRt
A város pedagógusainak meglepetés volt a május 30-án 
megtartott Városi Pedagógusnap, hiszen az utóbbi évtizedben 
nem fordult elő, hogy az óvodákban, iskolákban dolgozók 
egyszerre, együtt ünnepelhessék ezt a napot. 

LAKÁSTEXTIL Méteráru - Divatáru

Szolgáltatásaink:
Függönyvarrás  • Karnisszerelés 

Aljfelhajtás • Ruhaszerviz • Cipzárolás

Monoron a rendőrség mellett
Nyitva: H-P: 8-17 • Szo: 8-12 óráig

Tel.: 06-20 410 8655

Megéri az árát: Csak júliusban, kollekcióváltás 
miatt minden fényáteresztő és másodfüggönyt 

30% engedménnyel árusítunk!

 Aktuális! 
Matrózblúzra 
előrendelést 
felveszünk.

Forrás Áruház ruházati osztályának kínálatából

a Vigadó Díszterme adott otthont a 
színvonalas rendezvénynek, ahol közel 
kétszáz intézményi dolgozó volt jelen. 
Ünnepi műsort a MáV szinfónikus ze-
nekar fúvós kvintettje adott, majd Po-
gácsás Tibor polgármester méltatta a 
pedagógusok munkáját, és adta át a ki-
tüntetéseket. 
 a képviselő-testület a beérkezett ja-
vaslatok alapján és az elmúlt évtizedek-
ben végzett munkájuk elismeréseként 
Steinbach Sándorné Kékesi Klára gimná-
ziumi tanárnőt, Tóthné Hevesi Lívia óvo-
dapedagógust, valamint Kele Jánosné ál-
talános iskolai pedagógust részesítette a 

„Monor Város Nevelési, Oktatási és Közmű-
velődési Díj”-ban.

A tehetségek gondozója

Steinbach Sándorné 
(Kékesi Klára) gimnáziumi tanárnő
1966-ban szerezte meg a matematika-
fizika-ábrázoló geometria szakos dip-
lomáját az ELtE-ttk-n. 1966. augusztus 
1-jétől a mai napig a monori józsef attila 
Gimnázium és közgazdasági szakközép-
iskola tanára. az oktatásba vetett hitét 
ma, 42 év tanári munka után sem veszí-
tette el. 
 kollégái, tanítványai nagyra becsülik 
szakmai tudását, a matematika-tanítás 
iránti töretlen helytállását, a feltűnően 
pontos munkavégzését, megbízhatósá-
gát. az eltelt időben, az oktatásban és 
különösen a matematika oktatásában le-
zajlott változásokban mindenkori inno-
vatív szerepet vállalt. a 60-as évek vé-
gén a gimnáziumban megszülettek a 
tagozatos osztályok. Egészen a fakultá-
ciós oktatás bevezetéséig működött a 

 a gyerekek örömmel és lelkesen vesz-
nek részt foglalkozásain, az általa szerve-
zett játékokban, kirándulásokon. a szü-
lők mindig elismeréssel nyilatkoznak róla, 
ragaszkodnak hozzá, ha tehetik, kisebb 
gyermeküket is az ő csoportjába kérik 
beosztani. nagyon segítőkész, szívesen 
együttműködik minden kollégájával, bár-
milyen feladatban megbízhatóan helytáll 

– gyermekvédelmi felelősként, a védőnő-
ket segítő anyatejes Világnapon kicsikre 
felügyelőként, vagy iskolás gyerekek nya-
ralásakor segítőként. 
 többször vállalta főiskolai tanulók 
szakmai gyakorlatának vezetését. Leg-
jobb tudása szerint szervezte a bemutató 
napokat: játékirányítást, közösségi és tár-
sas kapcsolatok szokásainak irányítását, 
foglakozásokat. otthoni felkészüléssel, 
esztétikus, igényes bemutató eszközök 
készítésével színesítette ezeket az alkal-
makat. az óvodai ünnepekben, egyéb 
rendezvényeken aktív résztvevő, feladat-
vállaló. Folyamatosan, több éven keresz-
tül felkészíti a gyermekeket a szereplésre, 
óvodai munkáikat kiállításokra, pályáza-
tokra elküldi. 
 igazi óvónői személyisége családi életét 
is áthatja. Lánya gyakorló óvónőként dol-
gozik, fia is hamarosan diplomázik. Harmo-
nikus családi életében is jellemző az oda-
adás, az őszinte, lelkes szeretet, amellyel az 
óvodás gyermekek felé is fordul. 

Nagy türelemmel

Kele Jánosné 
általános iskolai pedagógus
általános iskolai tanulmányait Balassagyar-
maton végezte, majd a helyi Balassi Bálint 
Gimnáziumban érettségizett. Ezt követő-
en a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai ta-
nárképző Főiskolán szerzett tanári diplo-
mát oligofrén- és tiflopedagógiai szakon. 
Diplomájával Budapesten helyezkedett el 
a X. kerületi kisegítő iskolában. 1994. szep-
temberétől pedig Monoron dolgozik az ak-
kor még 2. számú, ma nemzetőr általános 
iskola speciális tagozatán. Munkáját rend-
kívüli igényesség és lelkiismeretesség jel-
lemzi. Folyamatos továbbképzéssel fej-
lesztett szaktudására mindig biztonsággal 
támaszkodhattak kollégái. Maximális elvá-
rásai vannak önmagával szemben, ennek 
köszönhető, hogy adminisztrációja is pre-
cíz, pontos. Enyhe fokban értelmi fogya-
tékos gyerekeket tanít és nevel nagy türe-
lemmel. igazi szaktekintélynek számít, aki 
éveken át segítette munkaközösség-veze-
tőként Bartók Istvánné munkáját. közben 
2000-2002-ben a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Gazdasági- 
és társadalomtudományi karán elvégezte 
a közoktatási vezető szakot. tudatosan ké-
szült a vezetői feladatokra, s mivel közvet-
len munkatársai is alkalmasnak találták erre, 
2007. szeptemberértől átvette a nyugdíjba 

vonuló tagozatvezető feladatait. a tago-
zaton dolgozó pedagógusok, gyógypeda-
gógiai asszisztensek és technikai dolgozók 
egyöntetű döntéseként lett tagozatvezető. 
 Mint tudjuk, a petőfi utcában meglehe-
tősen mostoha körülmények között folyik 
a munka. ahhoz, hogy a technikai feltéte-
lek hiányosságaiból adódó nehézségek ne 
keserítsék meg az ott dolgozók hangula-
tát, nagy szükség van a lelkes vezetőre, aki 
szakmai felkészültségével, valamint em-
beri magatartásával lelkesíteni tudja az ott 
dolgozókat. a tanulók jelentős része rossz 
otthoni körülmények közül megy az isko-
lába. sokat és jól kell dolgozni azért, hogy 
halmozott hátrányaikat leküzdve elvégez-
zék a 8. osztályt, majd szakmát szerezve 
beilleszkedhessenek a társadalomba. 
 nem csupán a gyerekekkel kell meg-
küzdeni, hanem a szülőkkel, a családi 

„hagyományokkal” is. Ehhez nem elég 
a szakmai tudás, a fegyelmezett mun-
ka. Ehhez a gyerekek szeretete kell, és 
végtelen alázat a feladat iránt. osztály-
főnökként és tanárként mindig kiválóan 
teljesítette feladatát, reméljük, hogy ve-
zetőként is megállja majd a helyét. 
 kele jánosné férjével és egyetemista 
fiával Monoron, családi házban él. a ta-
nulók, a szülők és a munkatársak egy-
aránt tisztelik, szeretik, és nagyra becsü-
lik munkáját.

NL összeállítása

Újdonság! Bambusz és műanyag rolók akciós áron!

Azoknak, akik nem
rendelkeznek érettségivel, 

hogy OKJ-s
Számítógép kezelő-használó

képesítést szerezzenek

Utolsó 
lehetőség!

A tanfolyam ingyenes, 1 tanéves, a monori József Attila Gimnáziumban. 
Költség: 15 000 Ft beiratkozási díj, amely tartalmazza a tankönyveket és 

egy 2 GB-os pendrive-ot, +vizsgadíj.

Érettségizetteknek OKJ-s
Szoftverüzemeltető

tanfolyamot kínálunk hasonló feltételekkel.
Beiratkozás: 2008. augusztus 27-én 9-18 óráig, a monori gimnáziumban.

Gyömrői helyszínnel a következő szakmákat kínáljuk:
Informatikai rendszergazda (középfok, emeltszint 2 év)

Médiatechnológus asszisztens (felsőfok, 2 év)

Érdeklődni: Hajdu Ákosnál: 06-70-933-6312
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azt szokták mondani, hogy minden orvos 
jó, ameddig egészségesek vagyunk. róla 
viszont a betegek is ezt terjesztik, hiszen 
remek diagnoszta. Egyesületeket alapított, 
nem zárkózott el a politikától sem. a fel-
ismert hibákat, igazságtalanságokat ken-
dőzetlenül, bátran, őszintén kimondta, le-
leplezte. akiknek az érdekeit sértette, azok 
támadták, akikért sokat tett, azok nagyon 
tisztelik és szeretik. Ő a „Rados”, a „Mária”, 
vagyis dr. Rados Mária. Ugye nem tetszik el-
menni? – kérdezték munkásságának első 
húsz évében. negyven év után már nem 
kérdezik, de az elhangzott mostanában is, 
hogy: Doktornő! Csak addig éljen, amed-
dig én!
 E sorok írója volt már olyan panasszal 
a doktornőnél, amire ő azt mondta, hogy 
ehhez jobban ért egy szakorvos, és hozzá 
küldött. nagyon becsülöm érte, hogy nem 
kezdett rajtam kísérletezni (mint az mások-
kal, máshol nemegyszer előfordult). tanúja 
voltam, amikor egykori szomszédunk csa-
ládja a televízióból tudta meg a döbbene-
tes hírt, hogy a fiuk egy tragikus baleset 
áldozata lett. a doktornő azonnal – hívás 
nélkül! – ott termett, és nyugtató injekció-
val próbálta elviselhetőbbé tenni az anya 
sokkos állapotát.
 Egyszer segítséget kérő cikket írtam a 
télvíz idején is a Főtéren alvó hajléktalan-
ról. a doktornő nyomban jelentkezett, és 
szállást szerzett az illetőnek. Ugyanígy in-
tézkedett egy erdélyi menekült ügyében is, 
aki lakókocsinak nehezen nevezhető alkal-
matosságban húzta meg magát a család-
jával a strázsán. Mindez az én szememben 
már sokkal több volt egy körzeti orvosi te-
vékenységnél. Érdekelni kezdett a doktornő 
személyisége, és ezért örültem, hogy e jubi-

leumi felkérés ürügyén jobban megismer-
hetem, és megismertethetem őt lapunk ol-
vasóival is.
•  Mit  tartana  fontosnak  elmondani  életé-
ről? – kérdeztem kedvelt kertjében, ahová e 
beszélgetésre invitált.
•  orvos anyától és tanító apától születtem 
Budapesten, négygyermekes családban. 
1966-ban fejeztem be az egyetemet sum-
ma cum laude eredménnyel. az egyetem 
alatt két gyermekem született. Utána elvál-
tam. a lányom később közgazdász, a fiam 
tanító diplomát szerzett. Először a gödöl-
lői járásban próbáltam elhelyezkedni, majd 
1968-ban monorierdei orvos lettem. Bete-
gekből nem volt hiány, de a közbiztonság 
aggodalommal töltött el. Ezért örültem an-
nak, hogy 1978-ban – egy helyi orvos be-
tegsége miatt – Monoron kínálkozott ál-
láslehetőség albérlettel, majd szolgálati 
lakással.
•  Mire  emlékszik  legszívesebben,  mire  a 
legbüszkébb?
•  a hírem azzal kezdődött Monoron, hogy 
a rendelőintézet főorvosáról megtudtam, 
hogy nincs orvosi diplomája, csak olaszor-
szágban szerzett, honosított fogtechnikusi 
képzettsége. És ő tartotta a felülvizsgálato-
kat!... Hét évig tartó küzdelem után sikerült 
elérni nyugdíjaztatását. Még a szabad Eu-
rópa rádióban is volt visszhangja ennek az 
ügynek. arra vagyok a legbüszkébb, hogy 
megvívtam ezt a harcot. Mindezt a váro sért 
tettem.
•  1990-ben polgármesterként is volt módja 
a városért tevékenykedni.
•  akkor öt orvost sikerült eltávolíttatnom 
a rendelőintézetből. Volt köztük egy olyan 
tapperolós, aki elvette egy kislány szüzessé-
gét, volt akitől hozzá nem értése miatt me-

interjú

NEgyVEN éVE A MoNoRi  
BEtEgEk SzolgálAtáBAN
Él Monoron egy orvos, akinek alakját, munkásságát szinte legendák 
övezik. Már az páratlan – sem Monoron, sem a megyében nem 
tudnak ilyen doktornőről –, hogy 40 éve, megszakítás nélkül végzi 
az állandó készültséget igénylő körzeti orvosi munkáját.

nekültek a betegek, volt aki durván és kiszá-
míthatatlanul bánt az alkalmazottaival, és 
olyan is például, aki csak a privát rendelé-
sén való megjelenés után volt hajlandó fog-
lalkozni pácienseivel, illetve volt aki része-
gen rendelt...
•  Ez biztos sok konfliktust eredményezett.
•  Én mindenkinek azt tudom monda-
ni, hogy nem esküdtem fel a kollégákra. 
Egy gégerákos nőnek háromszor írtak föl 
Maripent, utána az egész gégéjét ki kellett 
vágni... aki eltűri, hogy potenciális gyilko-
sok „gyógyítsanak”, az bűnt követ el a ki-
szolgáltatott emberekkel szemben. Ha 
nem ilyen lett volna a személyiségem, ak-
kor ezekben a dolgokban nem tudtam vol-
na segíteni. Monorról már – hál’ istennek! 

– sikerült az ilyeneket kipusztítanom, de a 
megyében még mindig van olyan, akiről 
tudom, hogy nincs diplomája...
•  És miért mondott le a polgármesterségről 
tizenegy hónap után?
•  anyagi visszaélések derültek ki a telefon-
központ építésével kapcsolatban. Éles ösz-
szeütközések során végül is sikerült elérni 
az érintettek távozását, illetve lemondását. 
De nagyon bántott, hogy ilyen és hasonló 
ügyek miatt nem tudtunk olyan kedvező le-
hetőségeket kihasználni, ami kínálkozott a 
monorierdei gyógyfürdő, vagy a veszélyes-
hulladék-égető beruházásának megvalósí-
tására...
•  Mi a legkellemesebb élménye?

•  Hogy szeretnek a betegeim. Engem ez 
éltetett. a legnagyobb büszkeség, amikor 
az új generáció átkéredzkedik a gyermek-
orvostól a felnőtt körzetembe, saját gyer-
mekem betege nem megy máshoz. Ha ide-
gen körzetből hozzám jönnek, az pedig 
már dicsőség.  Ha valaki valamelyik orvos-
nál nem kapott meg valamit, azt mondta, 
menjünk a radoshoz. Már Monorierdőn is 
nyáregyházi betegek rohangáltak át hoz-
zám, meg pilisiek. nem csupán betegsé-
gekkel kapcsolatban, de családi gondok-
kal is engem kerestek. számos alkoholistát 
sikerült például beutalnom nagyfára.
•  Szociális  érzékenységéről  sokat  hallot-
tunk.  Mit  szeretne még  feltétlenül megva-
lósítani?
•  a munkát nem akarom abbahagyni, hál’ 
istennek egészséges vagyok. Van egy olyan 
elképzelésem, ami rengeteg energiámat 
fogja elvenni, ha rászánom magam. a csalá-
don belüli erőszakkal szeretnék foglalkozni. 
Mert tudom, hogy a hivatalok nem látnak 
bele ezekbe a dolgokba, a rendelőben ha-
marabb elmondják, mi folyik otthon. Várom 
a Virág utcai rendelőmben azok jelentkezé-
sét, akik veszélyeztetett személyről tudnak.
•  Mi a véleménye az egészségügyi  reform-
ról?
•  Most is járok péteribe olyan rákbeteghez, 
akit egy évig azért küldözgettek kórházból 
kórházba, mert mindenütt attól rettegtek, 
hogy a felvételéhez, kezeléséhez nincs ke-
retük. Ha előbb besugározzák, nem esett 
volna szét a nyelve. Ő az egészségügyi re-
form áldozata lett. Egy másik példa, amikor 
egy monori elmebeteg fiú, pszichiátriai in-
tézete megszűnte után a nevelőapját szúr-
ta hasba, aki el is vérzett. szintén felhábo-
rít, hogy a betegeknek sorban bevonják 
a közellátási igazolványát, miközben har-
mincezer forintból élnek! Miből váltsa ki a 
gyógyszerét? Mindenkinek nem válthatom 
ki!... itt, Monoron is embereket ölnek meg, 
mert az uzsorakamatot nem tudják kifizet-
ni... Egy monori cigány embernek – két in-
farktus és két kórház között – fölírtak egy 
életmentő alvadásgátlót azzal, hogy addig 
nem engedik ki a kórházból, ameddig azt 
ki nem váltja. a gyógyszer nyolcvanezer 

forintba került. Fölvette a kölcsönt, és a kö-
vetkező hónap első napján már százhat-
van-ezret kellett volna visszafizetnie. Ek-
kor adtam a Máltai szeretetszolgálatnak 
nyolcvanezer forintot, ők pedig átadták a 
családnak. Leírhattam ugyan az adómból, 
de azt a pénzt a fiamnak is adhattam volna, 
ő is rászorult volna...
•  Lát valami kibontakozási  lehetőséget az 
egészségügyben?
•  Bízom a változásokban. abban az egyben 
igazuk volt, hogy felkutatták azokat, akik 
nem fizették a tb-járulékot és figyelmeztet-
ték őket, hogy így nem jogosultak egész-
ségügyi ellátásra. Monoron is sok gazdag 
ember jött hozzám pánikszerűen, hogy ta-
nácsot kérjen, mivel nem volt társadalom-
biztosítása. Egyetértek azzal is, hogy létezik 
a pazarlás az egészségügyben. százhalom-
battán például Düsseldorfból vásároltak 
olyan 4 dimenziós ultrahang-berendezést, 
amire nem volt szüksége a kórháznak. Más-
felől viszont nagy az ínség, a pelenkát, a 
gyógyszert is a hozzátartozókkal szerezte-
tik be, mert elfogy a kórház pénze.
•  Hogy  tudná  megfogalmazni  orvosi  hit-
vallását?
•  Ez rém egyszerű. Egész életemben min-
den kívánságát teljesítettem a betegeknek, 
kivéve amikor olyat kértek, ami számukra 
ártalmas volt. Erre tanítom a fiatalabbakat is. 
Ezért járnak még pestről is hozzám olyanok, 
akiket elzavartak a drágaságra hivatkoz-
va, amikor kivizsgálást kértek. itt megkap-
ták a beutalókat. sok törvényt megelőztem 
Monoron régebben is. Ha például valaki 
negyven évvel ezelőtt bejött hozzám, és 
azt kérte, hogy vegyem fel betegállomány-
ba a gyerek betegsége miatt, akkor meg-
tettem. pedig hol volt még akkor a gyer-
mekápolási táppénz! Ugyanígy jártam el a 
veszélyeztetett terhes nők esetében is. Hiá-
ba fenyegettek felfüggesztéssel, diploma-
elvétellel. tulajdonképpen csak a szóbeli fi-
gyelmeztetést vagy az írásbeli megrovást 
kockáztattam, miközben egzisztenciákat si-
került megmentenem.
•  Hogyan  sikerült  kialakítania  saját  csalá-
di házában szakorvosi rendeléseket? Sokan 
hálásak ezért, mivel pesti utazásokat, költ-

ségeket, keresgéléseket, várakozásokat 
spórolhatnak meg vele.
•  Eredetileg tulajdonképpen háromgene-
rációs családi háznak készült az épület. Mi-
után viszont sem a fiam, sem az édesanyám 
nem költözött ide, s rajtam kívül csak a vi-
rágaim éltek benne, úgy döntöttem, hogy 
meghívok orvosokat. Mert mire egy be-
teg fölkószál, és talál magának egy se-
bészt, aki éppen nincs a műtőben... Ez így 
jobban működik, immár hetedik éve. a be-
tegek is igénylik ezeket az intimebb körül-
ményeket. a sebésszel kezdődött, de ma 
már van reumatológus, fül-orr-gégész és 
allergológus is. Minden hiányszakmából 
szeretnék itt egy-egy orvost látni. jelen-
leg például bőrgyógyászt próbálok idehív-
ni. Dr. Vass Csaba tisztifőorvos is azt vallot-
ta erről, hogy minden választékbővítésnek 
örül, mert ez szolgálja a beteg érdekét. a 
tisztiorvostól arra van engedélyünk, hogy 
ezek az orvosok egy héten egyszer eljöjje-
nek Monorra és megbeszéljék a betegekkel 
a további kezelések részleteit.
•  Mi jelenti önnek a pihenést, a kikapcsoló-
dást, a hobbit?
•  a kertem, Badacsonyban az ötvenhárom 
gyümölcsfám, a Balaton és mindenekfö-
lött a legnagyobb jutalom számomra az, 
ha hétvégén a három unokámmal lehetek. 
nagy élmény egy-egy újabb agyacska nyi-
ladozását csodálni.
•  Nagy élettapasztalata alapján szeretne-e 
valamit üzenni lapunk, a Monori Strázsa ol-
vasóinak?
•  Betegeimnek azt, hogy ami az ő tapasz-
talatukkal nem egyezik, ne higgyék el az 
orvosoknak! Hisz a fehér köpenyesek sem 
varázslók. És ha az egyik orvos nem tud-
ja megoldani a problémájukat, menjenek 
el egy másikhoz. a fiataloknak azt üzenem, 
hogy tanuljanak meg küzdeni önmagukért 
és társaikért is. Valamint azt, hogy a techni-
ka vívmányai helyett, sokszor érdemes visz-
szatérni a természethez. 
•  Megkérdezhetem, hogy miért van kinn a 
kertjében  egy magyar  zászló,  amikor  épp 
nincs semmilyen nemzeti ünnep?

- Hogy tudják, hová tartozom.
Bolcsó Gusztáv

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

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

Vendéglátó egységet is kiszolgálunk!
Cím: 2200 Monor, piac tér • Telefon: 20/9-240-878
Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 10-17, szombat: 7-12
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szíves meghívást kaptunk a jászai Mari 
általános iskolába az immár hatodik al-
kalommal megrendezett anyanyelvi dél-
utánra. az elmúlt években a következő 
előadókkal találkozhattunk ugyanitt: dr. 
Pusztai Ferenc egyetemi docens, dr. Ba-
lázs Géza tanszékvezető egyetemi tanár, 
dr. Minya Károly és dr. Koltói Ádám főisko-
lai tanárok, valamint Kerekes Barnabás kö-
zépiskolai tanár. 
 a Pecznyik Ibolya tanárnő által megszer-
vezett program gazdag szellemi élményt 
nyújtott a jelenlévők számára ebben az 
évben is. sokan összejöttünk. Monor va-
lamennyi általános és középiskolájából 
és más települések intézményeiből szép 
számmal érkeztek diákok. Láthatóan meg-
hatotta a szervezőket, hogy egykori nö-
vendékeik is eljöttek. Felnőtt vendégek 
ugyancsak megtisztelték jelenlétükkel a 
programot, amelynek bemelegítéseként 
a diákok – két kategóriában – 20 kérdés-
ből álló, játékos anyanyelvi feladatlapot 
töltöttek ki. az első három helyezett csa-
pat mindhárom tagja könyvjutalomnak és 
oklevélnek örülhetett, a nagy taps mellett. 
Műsorra is sor került. a jászai-iskola diák-
jai a 100 éves nyugat című irodalmi és kri-
tikai folyóiratra emlékeztek és emlékez-
tettek. az első nemzedék hat költőjének 
műveiből adtak elő egy szépen megszer-
kesztett verses-zenés műsort. a válogatás 
alapjául a költemények zeneisége, a szó 
muzsikája és a zene szava szolgált. 
 a délutánt Szakonyi Károly kossuth-dí-
jas író is megtisztelte jelenlétével, aki az 
író és anyanyelve címen tartott érdekes 
előadást. az író és dramaturg sokoldalúan 
gazdag tevékenységét számtalan kitünte-
téssel (józsef attila-, Gábor andor-, Litera-
túra-díj, Magyar Művészetért Díj stb.) is-
merték el eddig. közülük a legfiatalabb az 
Életmű Díj. az érdeklődők hozzájuthatnak 

Művelődés

ANyANyElVi délUtáN  
A JáSzAi-iSkoláBAN
Mottó: „Aki a nyelvet ápolja, a nemzet maradandóságát ápolja.”

szakonyi károly műveihez, valamint az 
életéről és munkásságáról szóló bőséges, 
alapos információkhoz a Városi könyvtár-
ban. az írót a magyar nyelvhez fűződő vi-
szonyáról kérdeztük.
•  Monori  Strázsa:  Köszönjük,  hogy  elfo-
gadta  a  szervezők  meghívását,  és  gon-
dolatainak  hallgatói  lehettünk az  elmúlt 
órában.  Előadásában  elhangzott:  „Amit 
megírtam,  azt  elsősorban  az  anyanyel-
vemen olvasók értékelhetik és élvezhetik 
igazán.”  Elmondana erről  többet  is az ol-
vasók számára?
•  Szakonyi Károly: köszöntöm a monori lap 
olvasóit. a következőkkel egészíteném ki a 
felvetett kérdést: anyanyelvem számomra 
a munkám eszköze. Formálója, művelő-
je vagyok, de egyben szolgálója is. anya-
nyelvemen létezik mindaz, amit létrehoz-
tam, de azt is mondhatnám, hogy nekem 
az írásművészet azonos az anyanyelv örö-
kös ápolásával. ahogy kifejezem magam, 
az mindenestől és kizárólag magyar nyel-
ven élvezhető. Munkáimat lefordíthatják, s 
akkor más nemzetek fiai is megismerhetik 
azokat, de csupán a történeteimet, alakja-
im jellemét, a mű gondolatiságát, ám nem 
azt a bonyolult értékű anyagot, vagyis a 
nyelvet, amin megszületett. anyagot mon-
dok, ami talán furcsán cseng a nyelv eseté-
ben, de az írónak a nyelv éppen úgy anya-
ga, mint a szobrásznak a kő, a márvány.
•  Gazdag nyelvi anyagában helyet kap a 
tájnyelv is.
•  szeretem a tájnyelveket, egyes vidé-
keink szókincsét. Munka közben felbuk-
kannak emlékezetemben régi, már-már 
elfeledett fogalmak, amelyeket a falu-
si emberektől, iparosoktól, öreg városla-
kóktól hallottam. Ezeket szívesen építem 
be szövegeimbe, talán azért is, hogy meg-
mentsem őket a feledéstől. jó újraterem-
teni korábbi idők szókincseit, átmenteni 
őket a jelennek, gazdagítani velük a mai, 
írt és beszélt használatában sajnálatosan 
romló nyelvünket.
•  Szóljunk  egy  kényes  kérdésről  is,  a  köz-
nyelv mai állapotáról.
•  az utca nyelve gátlástalan. Ebben nincs 
sok különbség a generációk között, de 
mondhatnám azt is, hogy a fiatalok beszé-
dében tömegével fordul elő a trágárság. 
nem részletezem, hogy milyen szavak, ki-
fejezések röpködnek szinte meggondolat-
lanul, már-már beidegzett szokásként is. 
sajnos azt kell mondani, hogy ebbe min-
den szellemi színvonalú csoport beletar-
tozik. pedig egykor a trágár nyelv csupán 
a primitív gondolkodású, életvitelű embe-
rek sajátja volt – ott sem mindenkié. Ma 
már azonban alig van kivétel.

•  Van-e helye az irodalomban, de főleg a 
színpadokon szokásossá lett szabados ki-
fejezéseknek?
•  Erre többféle válasz adható. Elsőként az, 
hogy öncélúan teljesen elítélendő. ám 
ugyanakkor az ábrázolás szempontjából 
megengedett. El kell ismerni: divat lett. 
Egymást akarják túllicitálni a szerzők „bá-
torság” dolgában. kétségtelen, hogy a 
szabadszájúság létezik a világirodalom-
ban a görögöktől napjainkig. Mindig az 
adott mű tartalma szabja meg az enged-
ményt. Éppen ezért általánosságban ne-
héz ítéletet mondani.
•  Tudjuk,  hogy  vállalt  társadalmi  tisztsé-
geivel,  feladataival – a Magyar  Írószövet-
ségben a drámai szakosztály elnöke; a 
Magyar Művészeti  Akadémia  és  az  Anya-
nyelvápolók Szövetsége tagja; a Kazinczy-
díj Alapítvány kuratóriumi elnöke; a Digi-
tális Irodalmi Akadémia alapító tagja – a 
magyar kultúra ügyét, az anyanyelv ápo-
lását köznapi szinten is szolgálja.
•  közös érdekünk, hogy óvjuk anyanyel-
vünket. negatív irányú változása az iro-
dalom értését is érinti. romlásával elve-
szíthetjük érzékenységünket szellemi 
értékeink iránt. néhány felnőtt generá-
ciónak már semmit sem jelent Balassi Bá-
lint, Arany János, Petőfi Sándor, Móricz Zsig-
mond, Kosztolányi Dezső és számos más 
klasszikusunk. nemcsak azért, mert alig 
olvassák őket, de örömük sem telik abban 
a nyelvben, amelyen megszólalnak.
 jó érzéssel töltött el minden jelenlévőt, 
hogy a szervezők egy szép koday László-
festménnyel köszönték meg szakonyi kár-
oly előadását.
 Én pedig köszönetemet fejezem ki a 
kazinczy-díjjal kitüntetett pecznyik ibo-
lya tanárnőnek, aki elindítója – s az elmúlt 
évek alatt fáradhatatlan szervezője – volt 
a területi anyanyelvi délutánoknak. re-
méljük, hogy a nyelvművelő mozgalom-
mal elkötelezett országos szintű munká-
ja továbbra is helyet kap Monor kulturális 
életében. s reméljük, hogy egyszer a vá-
rosi vezetés is elismeri ezt az áldozatos 
tevékenységet, melyet a szeptembertől 
nyugállományba vonuló tanárnő iskolai 
szinten befejez.

Surmanné Megyeri Erzsébet könyvtáros
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Szakonyi Károly az anyanyelvi délutánon

Szép számmal érkeztek diákok a rendezvényre

Öröm és Üröm

Az Mtt, A UPC... 
MEg Az EU hiVAtAloS NyElVE

a monori gimnáziumban a legutóbbi tan-
évben 10 osztályban tanultak a diákok 
franciát, de a szintén 29-es körzethez tar-
tozó nagykátai és ócsai középiskolában 
is sokan kívánják elsajátítani ezt a nyel-
vet. segítené az állami szinten hivatalo-
san deklarált nyelvtanulás-ösztönzést, ha 
ehhez a kábeltévé is segítséget nyújthat-
na. Valaha a tV5 az alapcsomagban volt 
elérhető, most olvasóinkat először a Csa-
ládi csomagban, majd a Bővített csomag-
ban való elérhetőséggel bíztatták. ké-
sőbb kiderült, hogy ez a csomag viszont 
csak egy konverter megrendelésével ve-
hető igénybe, aminek beszereléséhez hű-
ségnyilatkozatot is alá kell írni.
 az ügyben megkerestük Szűcs Lászlót, 
a UpC Magyarország kft. 
sajtókapcsolati igazgatóját, 
hogy tájékoztasson minket 
a várható lehetőségekről. Ő 
készséggel állt rendelkezé-
sünkre.
 – kezdetben a kábelté-
vék azzal indultak, hogy 
összegyűjtötték az elérhe-
tő külföldi csatornákat egy 
csokorba – kezdte válaszát 
szűcs László. – Ekkor még 
a legtöbbjük német nyel-
vű adás volt. Ma viszont már annyira sok 
a magyar nyelvű adó, hogy az megha-
ladja a szolgáltatók kapacitását. a tör-
vény értelmében a helyi és a közszolgá-
lati műsorokat kötelező elérhetővé tenni 
a kábeltelevízió-szolgáltatóknak. a köte-
lező részen felül viszont csak korlátozott 
mennyiségű csatorna közvetítésére al-
kalmas a kiépített rendszer, így kiosztá-
sukkor a többségi nézői elvárást vesszük 
figyelembe. Új csatornák indulásakor ne-
héz helyzetben vagyunk, hogy szerepel-
tessük-e azt kínálatunkban, s ha igen, 
akkor melyik csatornát vegyük ki helyet-
te. az igényeket közvélemény-kutatás-
sal igyekszünk felmérni. Ez alapján a csa-
tornakiosztásunk kilencven százalékban 
megfelel a többségi elvárásoknak, ebből 
adódóan a megrendelőink tíz százaléka 
hiányol valamit kínálatunkból. sokáig a 
nézettségtől függetlenül is igyekeztünk 
minden nagy európai nyelvből legalább 
egyet benntartani, de ma már nagyobb a 
többségi tábor nyomása. jelenleg a leg-
nagyobb, silver nevű csomagunkban 48 

csatornát kínálunk ügyfeleinknek, emel-
lett további 5 prémiumcsatornák is elér-
hető.
 a józsef attila Gimnázium országos 
hírű olasz nyelvi munkásságának elisme-
réseként kétszer is le, majd újra visszake-
rült a kábelre az olasz nyelvű csatorna – 
emelte ki a megoldás keresése közben a 
sajtóügyeleti igazgató. – a problémának a 
digitális adás lesz a nyitja. Már öt városban 
elkezdődött a folyamat, eddig több mint 
ötvenezren kapták meg a digitális vé-
telhez szükséges vevődobozt. Monoron 
másfél éven belül indulhat meg a rend-
szer kialakítása, amely együtt jár a jobb 
kép- és hangminőséggel, mindezt a jelen-
legi analóg adáshoz hasonló áron. a digi-

tális adás egyik jellegzetes-
sége, hogy az adás nyelvét a 
tévénéző határozhatja meg. 
ahol már elérhető, ott jelen-
leg 78 csatornát tudunk di-
gitálisan közvetíteni, elekt-
ronikus műsorújsággal.
 Bár még várnunk kell 
arra, hogy a kábeltévén ke-
resztül is elérhető legyen a 
digitális adás, a UpC által (is) 
szolgáltatott digitális mű-
holdas televíziózás már most 

is alternatívát kínál. Ebben más idegen 
nyelvű csatornák mellett már most is fog-
ható a tV5 adása. Bár olcsóbb, mint a ká-
beltévé, ennek is megvan a hátránya. töb-
bek között az, hogy nem érhetjük el vele 
a Gemini televízió műsorát. igazi üröm te-
hát az örömben, de egyelőre nincs tökéle-
tes megoldás. talán másfél év múlva…
 szintén ide kapcsolódik az a hír, hogy 
a Monor telefon társaság július elsejétől 
megszűnik, beleolvad a UpC-be. pedig 
micsoda forradalmat jelentett e körzet 
telefóniájában az Mtt létrejötte! ráadá-
sul a társaság városunk nevét is viselte, s 
mintegy hírét vitte a város régióban be-
töltött központi szerepéről. a beolvadás 
azonban nem ma kezdődött. a tulajdo-
nos mindig is közös volt, az integráció 
folyamatán pedig csak felteszi az i-re a 
pontot a névváltoztatás. szűcs László az-
zal nyugtatott bennünket, hogy így majd 
a nemzetközi kapcsolatok, fejlesztések 
jobban érvényesülhetnek. Bízzunk ben-
ne, hogy így lesz!

Bolcsó Gusztáv

Nézői panaszok érkeztek hozzánk, hogy az utóbbi időben nem 
tudják kábeltévén keresztül fogni a TV5 nevű, francia nyelvű 
csatornát. Hiányolják, hiszen még a felnőttek körében is egyre 
többen érdeklődnek e nyelv tanulása, gyakorlása iránt. A francia az 
angol mellett a leggyakrabban használt hivatalos nyelv az Európai 
Unióban, a panasz tehát emiatt is megalapozottnak tűnhet.

„Segítené az állami 
szinten hivatalosan 
deklarált nyelvta-
nulás-ösztönzést, 
ha ehhez a kábel-
tévé is segítséget 

nyújthatna.”

 1.  a magyar egészségügy napja
  Építészeti Világnap
  a köztisztviselők napja 
  Magyarországon
 2. sportújságírók napja
 4. nemzetközi szövetkezeti nap
  Ébredés napja
 11. népesedési világnap
  szent Benedek napja
 13. Vasutasnap
 20. polgárőrnap Magyarországon
 30. a rendszergazdák világnapja
 31. Balatoni Halak napja

Forrás: Wikipedia

július eseméNyei

Első alkalommal tartottak országos 
hagyományőrző tűzoltóversenyt szé-
kesfehérváron. június 21-én a palo-
tavárosi-tavaknál a Havranek józsef 
tűzvédelmi alapítvány hagyományte-
remtő szándékkal rendezte meg a hét-
végi programot, melyen nyolc csapat 
indult kocsi- és mozdonyfecskendő 
kategóriában. Mindkét megméretteté-
sen a monori tűzoltók diadalmaskod-
tak. Gratulálunk a csapatnak! 
 a hagyományőrző versennyel egy 
időben tűzoltó horgászversenyt is tar-
tottak a palotavárosi-tavakon, mely-
re tizenegyen neveztek be. a dobogó 
első három fokára került versenyzők 
3-4 nyaras (2-3 kilogrammos) pon-
tyokkal nyerték meg a versenyt.

Lánglovagok.hu

győzelem székesfehérvároN
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•  Honnan  jött  az  ötlet,  hogy  Monoron 
rockfesztivál legyen?
•  Varga Péter és Varga Zoltán barátommal 
közösen álmodtuk meg az alapkoncepciót. 
Célunk az volt, hogy itt nálunk, Monoron, 
egy olyan rockrendezvényt szervezzünk, 
amely eltér ugyan a megszokottól, de 
mégis megmozgatja az embereket. 
•  Vagyis egy jó bulit kéne tartani…
•  pontosan. Mégpedig amatőr zeneka-
rok bevonásával. természetesen tisztában 
voltunk azzal: ahhoz, hogy 
sikeresen rendezhessünk 
meg egy ilyen fesztivált, va-
lamilyen húzónévre is szük-
ségünk van. Mivel a jelentős 
múlttal és komoly hazai si-
kerekkel rendelkező auró-
ra zenekar elfogadta a hívá-
sunkat, egyértelművé vált: 
ők lesznek az esti sztárven-
dégek. Elképzelésünkkel fel 
kívántuk éleszteni a rockvihar kulturális 
Egyesület által korábban már elindított, 
de az utóbbi időben valahogyan megre-
kedt hagyományt is. azonban ahogy kör-
vonalazódott a tervünk, egyre inkább 
éreztük: olyan rockfesztivált szeretnénk, 
ahol nem csak jó zenét hallgathatnak az 
ide látogatók – ezt alapkövetelménynek 
tartjuk –, de valamilyen kulturális többle-
tet is kapnak a vendégeink. Így esett a vá-
lasztásunk az egészségmegőrzésre. Ezzel 
a koncepcióval kerestük meg Huszthy Ba-
lázst, a rockvihar elnökét.
•  Az ötlet mellé állt?
•  nagy örömünkre támogatta a gondola-
tunkat. a főszervező pedig a rendezvény-
szervezéssel is foglalkozó Echt Echo Bt. 
lett.
•  Milyen szempontok alapján hívták meg 
a fellépő zenekarokat?
•  tudja, hazánkban nagyon sok tehetsé-
ges zenekar létezik, csak éppen nem me-
nedzselik őket kellő módon, ezáltal pe-
dig szinte ismeretlenek. pedig higgye el 

nekem: némelyikük legalább olyan tehet-
séges, mint az agyonreklámozott nagy 
sztrárbandák. Ezek közül a szinte ismeret-
len együttesek közül kívántunk meríteni – 
természetesen úgy, hogy a Monor környé-
ki együtteseket előtérbe helyezzük.
•  Mondjon néhány nevet, a fellépők közül.
•  az auróra együttest már említettem. ró-
luk meg kell jegyeznem, hogy 2004-ben 
már jártak itt nálunk, Monoron, és telt há-
zas, nagy sikerű koncertet adtak a műve-

lődési házban. a környékből 
a kemény metal zenét játszó 
needless és a náluk sokkal 
lágyabb ritmusokon alapu-
ló rock zenét játszó Custom 
shop nevű együttes érkezik. 
az előbbi indulását egyéb-
ként a rockvihar segítette. 
Melléjük kerestük tehát azo-
kat a saját köreikben nép-
szerű együtteseket, amelyek 

jó zenét játszanak ugyan, de országosan 
mégis kevésbé ismertek. ilyen az angertea, 
a Checkpoint Charlie, a realise, a salvus, a 
turbo, a Blues Express és a 
superzero – hogy csak né-
hány nevet említsek. Össze-
sen tizenhárom zenekar fog 
fellépni szeptember 6-án.
•  A  zene  mellett  lesznek 
másmilyen programok is?
•  igen. Említettem már, 
hogy olyan kiegészítő prog-
ramokat kívántunk a feszti-
vál látogatói számára bizto-
sítani, amelyről azt reméljük, 
hogy a célközönség magáé-
nak érzi. Ez pedig az egészségmegőrzés.
•  Szerintem  az  a  huszonéves  fiatal,  aki 
szinte korlátlan vitalitással rendelkezik, 
keveset gondol arra, hogy az egészsége is 
a múlandó dolgok egyike.
•  pontosan ebben rejlik a csapda, hiszen 
amíg fiatal az ember, valóban keveset 
gondol az egészségére. Gyakran már csak 
akkor kezd aggódni érte, amikor már baj 
van, például elkapott valamilyen betegsé-
get. Erre szeretnénk felhívni a fiatalok fi-
gyelmét.
•  Ha  a  színpadon  egy  jó  banda  játszik  a 
fesztiválra  látogató  fiatal  orra  előtt,  aki-
nek  a  kezében  ráadásul  sör  no meg  cigi 
van, hát… nem biztos hogy első blikkre a 
saját törékeny egészségére fog gondolni.
•  Ez igaz, de az élet csak egy irányban tud 
robogni, eddig még senki sem tudta visz-
szafordítani az idő kerekét. Éppen ezért 
kell tudatosítani a fiatalok számára, hogy 

Monor is feliratkozik a hazai fesztiválvárosok közé: szeptember 
6-án ifjúsági rockfesztivál lesz településünkön. Echofeszt, a Nyár 
Visszhangja című, egy álló napon át tartó monstre-koncertfolyamról 
Szőnyi Attilát, a rendezvény egyik szervezőjét kérdezzük.

EChoFESzt, A NyáR ViSSzhANgJA

vigyázzanak, mert bizony, az egészség is 
a múlandó dolgok egyike. De azért nem 
ilyen lehangoló a kép. Öt évvel ezelőtt dr. 
Csernus Imre Monorra látogatott, és a fia-
talok számára másfél órás előadást tartott 
a kábítószer veszélyeiről. négy zenekaros 
koncertet csatoltunk hozzá. telt ház volt. 
Most is ezt az ötletet szeretnénk megva-
lósítani: a közönség a zenével párhuza-
mosan, kiscsoportos előadások kereté-
ben vehet részt a különböző előadásokon. 
a kilátogatók remélhetőleg így jobban 
megnyílnak, és őszintébben beszélnek a 
saját problémáikról, mint egy nagy, telthá-
zas előadás keretében. 
•  Milyen előadások lesznek?

•  a kábítószer veszélyeiről 
rendőrségi szakemberek, 
védőnők, valamint a refor-
mátus egyház egyik drog-
terápiás alapítványának 
munkatársai beszélnek. Egy 
másik sátorban az egészsé-
ges életmódról fognak be-
szélni, a következő sátor-
ban pedig a szexuális úton 
terjedő betegségekről tar-
tanak felvilágosítást. De 
lesz véradó busz, vércukor-

szűrővizsgálat, polgárvédelmi előadás, a 
rendőrség és a honvédség pedig toborzó 
sátrat állít. 
•  Könnyen elfogadták a meghívásokat?
•  Monor város oktatási bizottságától kezd-
ve az auróra zenekarig mindenki pozití-
van állt hozzá.

(X) Jezsó

Varga Péter 
Mobil: 06-70-368-07-47
E-mail: vargap@ofi.hu
Szőnyi Attila
Mobil: 06-20-472-1918
E-mail: rasztaman@freemail.hu
Hamarosan az interneten:
www.echofeszt.hu

kapcsolat

„A közönség a ze-
nével párhuzamo-
san, kiscsoportos 
előadások kere-

tében vehet részt 
a különböző elő-

adásokon. ”

 Bíz' én nem értem a vasutat, és bár-
merről közeledek hozzá, értetlenségem 
egyre nő. 
 pedig éppen dicsérni akartam, tárgyi-
lagosan jelezni a változást, hogy sok éves 
gyötrődés után mintha a személyforga-
lom mostanában rendben zajlana. Már 
úgy értve, hogy időben jönnek, mennek 
a vonatok, és a vonatszám is elegendőnek 
látszik. igaz, nem vagyok hajnali utas.  Meg 
aztán alighanem sokan döntöttek úgy az 
elmúlt évek során, hogy inkább autóznak 
pestre, ha törik, ha szakad, mert amit el 
kell szenvedni a vasúttól, elég drágán, az 
sok a munka mellé ráadásnak. Csak hát én 
vasút párti volnék, és még autóellenes is, 
meg nincs is más választásom, szóval hű-
séges utas vagyok. De egyúttal kíváncsi is, 
hisz végül is a gyerekeimmel sem töltök el 
minden nap annyi időt, mint vonatozással. 
 szóval, mint Monorról pestre naponta 
utazónak, cseppet sem közömbös, hogy az 
állomás rekonstrukciója után két évvel már 
lehetne a munkák egy részét elölről kez-
deni. Hogy mi a szép, és mi a csúnya, azon 
vitatkozhatunk, szerintem eleve eléggé 
borzalmasra sikerült az állomás felújítása, 
átépítése, hogy csak a régi 
főépület új műanyag tetőjét 
hozzam példának, miközben 
a pályafenntartás új épülete 
szép cserepet kapott, a biz-
tonsági berendezések köz-
pontja pedig egyenesen sár-
garéz borítást. Viszont olyan 
tömegű vasállványzat tartja 
az előtér tetőjét, ami fából 
sem volna indokolt. Mindez 
akár ízlés kérdése is lehetne. De hogy gaz, 
piszok, szemét, pusztulás, elhanyagoltság 
jellemzi újra az állomás környékét, az meg-
mutatható, azon nehéz vitatkozni. (És ak-
kor az utasok és a monoriak ellen tervezett 
aluljáróba még le se merészkedtem.)
 a furcsa csak az, hogy a vasutasok szá-
mára minden bajnak mi, utasok vagyunk 
az okozói. Egy vasutas számára az utazó 
maga a megtestesült fegyelmezetlenség, 
destrukció, barbárság. 

 amikor elkészült az új mosdó és hosz-
szú huzavona után végre használatba ve-
hették az utasok, könyörögtem, hogy 
tartsák zárva, és csak elkért kulccsal le-
gyen használható. nem volt lehetséges. 
két év után most már zárják, megkésve 
persze, mert alig van már benne valami 
az eredeti felszereléséből. De nyugodtan 
be is zárhatják, mert magára valamit adó 
utas már nem használja rég. 
 És persze nem az utasok tették tönk-
re. Hanem a rongálók. És a rongálók, akik 
különben a gyerekeink, a szomszédja-
ink, olykor mi magunk, ha tehetik, rongál-
nak. Mert rongálni jó. Mert a világ annyira 
megrongálta az idegeinket, hogy valamit 
vissza kell belőle adni. aki tehát épít, szá-
moljon a rongálóval. a vasútra vigyázni 
kellene, meg kellene óvni tőlünk. De erre 
már régóta nincs ereje. olyan szegény, 
hogy csak építeni bír, kölcsönből, mert az 
drága, megóvni nem, mert az olcsó. 
 a vasúti üzemben, érdemes közelebb 
lépni, ott zümmög százötven év összes 
veresége, gyávasága, megalkuvása, út-
tévesztése. a vasútnál a veszélyes üzem 
kényszerű fegyelme, a lottyadtan is min-
dent elnyelő bürokrácia, valamint a ver-

senyekben edzett szocia-
lista vállalati felelőtlenség, 
és az újmódi, ravaszdi, ma-
gyar haszon- és veszteség-
maximálás különös keveré-
kébe fulladozik mindenki és 
minden. a vasutas, a hajda-
ni kiváltságos, aki az állásá-
val biztosítottnak láthatta 
az életét, ma már az egyik 
legkiszolgáltatottabb mun-

kavállaló. És mi mást tehet, mint hogy 
összes kínjáért az utast hibáztatja. Leg-
feljebb még az atyaúristent. no meg fris-
sebben a többi vasúti céget. De gondol-
kodni nem mer. Még magáról se. 
 Mindezt csak azért mondom, hogy 
szóba hozhassak egy épp pusztulásnak 
indult házat az állomáson. ott van az állo-
más telkének tÜzÉp-es sarkában egy há-
romszobás, jó tartású épület, valaha talán 
még szolgálati lakás is lehetett, kis kert-

je is van, a biztosító berendezéseket el-
látó szolgálat használta évtizedek óta. a 
szolgálat egy-két hónapja átköltözött az 
új székházba, a réztetejűbe, amin látszik, 
hogy már nem volt mire költeni az uniós 
pénzeket. Hát cifrázták.
 És a ház most üresen áll. Gaz és elha-
gyatottság körülötte. Volt már hívatlan 
látogatója is, látszik a kamraablakon. Egy 
vasutas családnak vagy fiatal vasúti dol-
gozóknak épp megfelelő szállás lehetne. 
akik óvnák is a környéket. nem csordo-
gálna víz többé a kisablakon kidugott kis 
csövön a fal tövébe, ahogy éveken át, míg 
üzemi terület volt, lenne a szép diófának 
is gazdája, a kerítést is megjavítanák, amit 
a túl hosszú láncon tartott, és eléggé el-
vadult kutya szétbontott. Emberi otthon 
lehetne, az utasok is szelídülnének attól, 
ha látnák. 
 De nem lesz, hiszen egy lakatos is 
tudja, mondja is nekem, bár a nevét fél-
ti, hogy uniós szemmel milyen csúnya kis 
rom, le kell bontani, vagy legalábbis bele-
esik a látósíkba, de ha mégse, akkor sem 
megy az olyan egyszerűen, hogy tessék 
költözni, hogy képzelem, megvan annak 
a módja, s különben is, a gyereket elütné 
a vonat. 
 Ma már nem úgy van, mint régen, teszi 
hozzá még, hogy az ember a kanyarnál 
felugrott a gőzösre, ha nagyon sietett. 
 Hát ha így van, és nem úgy, akkor meg 
minek fájdítom emiatt a szívemet.

Takács Géza  

Folytatás az első oldalról

Emberi otthon lehetne, az utasok is szelídülné-
nek attól, ha látnák

„A vasút olyan sze-
gény, hogy csak 

építeni bír, kölcsön-
ből, mert az drá-

ga, megóvni nem, 
mert az olcsó.”
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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

100 évigAzSágügyi PAlotA, 1908.

községi közgyűlésen Fromm Antal taka-
rékpénztári igazgató meggyőzte a testü-
letet az iskolateremtés szükségességéről. 
Hatására a község felajánlotta az iskola 
céljaira a Bekker-féle házat, valamint évi 
2000 korona segélyt. Wlassics Gyula kul-
tuszminiszter engedélyével – a szülők 
örömére – az év szeptemberében meg-
nyílt az iskola két évfolyammal, Oláh De-
zső igazgató vezetésével.
 a település északi részén a Bokros Jó-
zsef, a déli részén a pfeffer-féle házat vá-
sárolta meg a község óvodai célokra. át-
alakításuk lehetővé tette 1904-ben, hogy 
a Bekker-féle házban az óvoda megszűn-
jék. a felszegiben Szabó Ilona, az alsze-
giben Rutkay Elvira óvónők kezdték el a 
nevelőmunkát évi 600-600 korona fize-
tésért. szolgálati lakást is kaptak. az elő-
történethez tartozik még, hogy a Palcsik 
János bíró elnökletével tanácskozó képvi-
selők 1904 januárjában testületi felaján-
lást tettek a kultuszminiszternek: „készek 
arra, ha az állam saját kezelésébe veszi 
a községi fiú és leány polgári iskolát, ak-
kor e célra a tanügyi követelményeknek 
megfelelő épületet emelnek”. Ekkor már 
a polgári iskola kinőtte a Bekker-féle há-
zat. az 1905–1906-os tanévben a Pfeffer 
Arthur-féle vasútmelléki palotába került 
bérletbe a tanintézmény, ahol mind a 
nyolc tanteremnek jutott hely.

Merész gondolatok, tervek

a „Monorkerületi lapok”-ban fogalmaz-
ta meg 1905 márciusában Molnár Sándor: 

„1–2 év alatt emelje, díszítse városunkat há-
rom palota, melyek hirdessék a tudás, az 
ész, az erő és az akarat győzelmét… Egy 
igazságügyi egy emeletes épület a járás-
bíróság részére, építtetve az igazságügyi 

minisztérium által. Egy szálloda, építtetve 
a város kocsmája helyén, a városházával 
egy vonalban. Egy központi kultúrpalota 
a mai állami iskola helyén, két emelet ma-
gasban, hogy abban helyet találjon a má-
sodik emeleten a polgári iskola…”
 a sajtó kezdeményezése célba talált! 
Ez év júliusában a község „feltételezetten 
a monori királyi járásbíróság céljaira, az 
állam által felépítendő épületre a Bekker 
istván-féle telekből 350 négyszögölet a 
királyi kincstárnak átenged augusztus 
1-től …(de)…ha más, és nem igazságügyi 
célokra használtatnék fel, 30 000 koronát 
Monor nagyközségnek megfizetni köte-
les” – szólt a közgyűlési határozat. a kö-
vetkező év januárjában megérkezett az 
igazságügyi minisztérium egyetértő vá-
lasza. a község ezt követően 6000 koro-
nát kért a lebontás költségeire, melyet 
meg is kapott. az épület megtervezésére 
1907 tavaszán hirdettek pályázatot. a já-

Az igazságügyi miniszter által kirendelt bizottság 1908. július 7-én vette 
át az épületet. Augusztus elején költöztek be az épületbe. A földszintre 
a telekkönyvi osztály, az emeletre a polgári és a büntető osztály. Száz 
éve épült fel a Monori Városi Bíróság épülete, az Igazságügyi Palota 

A ház előtörténete

a községi közgyűlés 1898. május 14-én 
Kucsera István bíró indítványára megvá-
sárolta a Bekker István örököseinek tulaj-
donában lévő 123 éves házat. az épület 
közvetlenül a piac mellett, a községháza 
és a vendégfogadó között feküdt. a vé-
telár 10 ezer forintját községi kölcsönből 
fedezték, melynek megszerzésére a köz-
gyűlés Gera József takarékpénztári igaz-
gatót, Huppert Gyula hitelbank-igazgatót, 
dr. Huppert Jakab ügyvédet, mint képvi-
selőket kérte fel.
 a megvásárlás célja, hogy a sokszor 
szorgalmazott óvodát végre elhelyez-
zék. De az épület nem volt igazán alkal-
mas óvodai célokra. a település központ-
jában lévén, távol esett a szélső házaktól, 
viszont túl közel állt a piachoz és a kocs-
mához. Némethy Jenő szolgabíró ideig-
lenesen mégis elhelyezte az óvodát a 
Bekker-féle házban, amely megkezdte 
működését 1902 februárjában Karay Ilo-
na óvónő vezetésével. Ugyanakkor elha-
tározták a képviselők, hogy az ászögön 
és a Főszögön újonnan vásárolt házakban 
óvodákat létesítenek.
 Németh Ágoston, aki több éven keresz-
tül a község bírója és a képviselő-testü-
let tagja volt, 1900. július 13-án meghalt. 
20 ezer koronát hagyatékolt polgári is-
kola létrehozását és fenntartását szolgá-
ló alapítványra. E tény és a szülők igénye 
késztette a monoriakat arra, hogy sürges-
sék a polgári iskola felállítását. Ebben az 
időben Cegléden és kispesten működött 
ilyen tanintézmény, ahol a helyiek köré-
ből 73 fiú és 27 leány folytatta tanulmá-
nyait. Molnár Sándor lapszerkesztő a szü-
lőkkel karöltve szorgalmazta az iskola 
megszületését. Végül 1903 júliusában a 

rásbíróság és a fogház felépítésére az ár-
lejtési versenyben Tóásó Pál építész ter-
vét fogadták el. a munkákat Bóna Gábor 
és Fia monori építési vállalkozó végezte, 
a ceglédi Tímár János építész felügyeleté-
vel. az épület a régi községházzal egy vo-
nalban épült.

Az igazságügyi épületekről

a XViii. század közepéig a magyarorszá-
gi börtönök felépítését nem szabályozták. 
Új lépés volt Mária Terézia intézkedése 
1773-ban, melyben országos fegyinté-
zet felállítását rendelte el. 1854-ben oszt-
rák igazságügyi rendelettel öt országos 
fegyház épült. Elkülönítették az igazság-
szolgáltatást a közigazgatástól. Új bírói 
szervezet született. az elsőfokú bírósá-
gok köre: a) kir. járásbíróságok, b) kir. tör-
vényszékek, c) Budapesti kir. Váltótör-
vényszék. Építészeti elvárás volt e korban, 
hogy a bírósági épület az építtető város, 
község arculatához stilárisan is harmoni-
záljon. kialakult egy építész réteg az ilyen 
típusú épületek tervezésére: Wagner Gyu-
la, Aigner Sándor, Kiss Isvtán személyében, 
akik valamennyien Hauszman Alajos iro-
dájában kezdték el pályafutásukat. köve-
tőjük Jablonszky Ferenc, akinek munkájá-
ban már a szecesszió építészeti stílusa is 
tükröződik.
 az igazságügyi épületek tervezésé-

vel foglalkozó építészek köréből Tóásó 
Pál (pest, 1870.–Bp. 1927.) szinte egye-
dül alkalmazta Lechner Ödön magya-
ros formanyelvét. Építőmesteri oklevelét 
1903-ban szerezte. Wagner Gyula építész-
nek 1896-tól helyettese volt. a század-
forduló táján kolozsvárt és aradon is élt. 
tervezett épületei sorában 
(1899–1912. között) meg-
épült, vagy első helyen pá-
lyadíjat nyert Losoncon a 
takarékpénztár, rimaszom-
baton a főgimnázium, Mun-
kácson s Marosvásárhelyen 
a városháza, Debrecenben 
az árpád téri ref. templom, 
Gyulafehérváron a törvény-
széki palota, Cegléden a 
gazdaköri székház. Bírósági 
épületet és fogházat tervezett: törökbe-
cse, tiszalök, kiskunhalas, nagybecskerek, 
püspökladány, Dunaszerdahely, Ceg-
léd, Monor, szécsény, németbogsány, 
Margitta, Verbély, Mezőkövesd városok-
ban, községekben.

A megszületés napjai

az elmúlt évben félben maradt építé-
si munkát 1908 márciusában folytatták. 
a „Monorkerületi Lapok”-ban olvashat-
ták az érdeklődők: „a csinos épület már jú-
niusra elkészül, és a járásbíróság «igásai» 

modern irodahelyiségeket kapnak ben-
ne”. Májusban újabb tudósítás szólt arról, 
hogy „az épület járdája aszfaltozva lesz, 
mely már szintén munkába van véve.” a 
helyi sajtó a márványtáblán szereplő fel-
írást is bírálta. nem értett egyet, az építést 
kezdeményező nevének kiírásával, hiszen 

még nem volt a vezető bíró 
Monorra vezényelve, ami-
kor már a monoriak szorgal-
mazták az igazságügyi palo-
ta megszületését, és telket 
adományoztak e célra.
 az igazságügyi minisz-
ter által kirendelt bizottság 
július 7-én vette át az épü-
letet. a ceglédi építőmester, 
Tímár János dicséretet ka-
pott. augusztus elején köl-

töztek be az épületbe. a földszintre a te-
lekkönyvi osztály, az emeletre a polgári 
és a büntető osztály. Szilágyi József iroda-
vezető „kora reggeltől késő estig azon fá-
radozott, hogy a régi bútorok is újjá ala-
kíttassanak át” – tájékoztatta a sajtó a 
korabeli olvasókat.
 Köszöntjük a 100 éves Igazságügyi 
Palotát!
 Forrás: Közgyűlési jegyzőkönyvek, 
Monor, 1897–1906; Monorkerületi Lapok, 
1902–1908; Építészeti Múzeum Bp.

Dr. Dobos György, 
 a Helytörténeti Kör elnöke

Korabeli képeslap Soltész Péter gyűjtéséből

Tóásó Pál, az Igazságügyi Palota építésze

Kanapé        

  38.500.-

Berta étkező

 75.500.-

6 elemes 
konyha 

mosogatóval 

59.500.-

Szekrénysorok bőrgarnitúrák, étkezők, elemes konyhabútorok széles választékban!

Cím: Monor, Ceglédi út 78.
(4. számú főút)
Telefon: (29) 411-311
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„A csinos épület 
már júniusra el-

készül, és a járás-
bíróság «igásai» 

modern irodahe-
lyiségeket kapnak 

benne.”

Elektrokom számítástechnikai szaküzlet

 

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

Számítógép konf.:                      48 900 Ft-tól
LCD monitor:                             36 700 Ft
5.1-es házimozi:                        10 200 Ft
Játékkonzol:                                   2 200 Ft
GeForce 8500 GT
ajándékkal                                  14 900 Ft

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

GLS-csomagfelvevőhely - utánvéttel is!
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A fafaragás művelői

a többnyire fél, negyed, nyolcad telken 
„gazdálkodó” paraszt elődeink alkalman-
ként vagy rendszeresen kiegészítő ke-
resetre kényszerültek. településünkön 
megtermő nyárfából, szilfából olyan esz-
közöket készítettek, amelyekre minden 
parasztgazdaságban szükség volt. Ezeket 
az eszközöket termékcserével vagy pén-
zért értékesítették. a fa feldolgozása a ma-
gyarság legrégibb foglalkozása. Erre utal-
nak finnugor eredetű kifejezéseink: fejsze, 
forgács, fúr, kéreg, reped, ró, szalu (hor-
nyoló balta), szeg (ék), szel, szil (szilánk), 
vág. a káptalan az erdejéből engedélyez-
te a fakivágást, ha a faragással foglalkozó 
jobbágy készítményeiből adózott. példá-
ul a zsindelyhasogatók, teknővájók zsin-
delyt, teknőt szállítottak adóba a tiszttar-
tónak. a faragómesterség sok irányban 

szakosodott. Volt, aki csobolyót (hordoz-
ható lapos hordócska) készített, de megta-
lálhatók az esztergályozással tányért, tálat 
csinálók, hordófalkéselők, kapuvésők, csu-
torások (kulacskészítők), fakupások, orsó-, 
guzsaly- (kézi fonás eszköze) és rokka- (fo-
násra való, lábbal hajtott háziipari eszköz) 
faragók. településünkön, mint fában sze-
gényebb tájon is faragtak szerszámnyelet, 
kocsihámfát. a kereket kivéve képesek vol-
tak a szekér, a szőlőprés és olajütő alkatré-
szeit is kifaragni. (Hosszmértékként a sin-
get használták. 1 sing=31 cm.) a jobbágy 
és zsellér természetes dolognak tartotta 
– ha nem is volt faragó specialista –, hogy 
elkészíti háztartásának egyes edényeit. 
például az ivókannát, mozsarat, köpülőt, 
csöbröt (egyfülű, vödör alakú edény), vöd-
röt, sajtárt (kisebb dézsa, fejéshez használt 
edény), szuszékot (fatörzsből vájt gabona-
tároló, később hasított deszkából farag-
ták), gyermekállót, bölcsőt, faekét. a pász-
torember is készített nyírfakéreg sótartót, 
méhbefogó kasokat, fűz- és nyírfakéreg-
ből ivópoharat.
 Faragó specialisták gyakran érkeztek a 
hegyvidékről, elsősorban Gömör megyé-
ből. Hónapokat éltek településünkön. Fő 
szerszámuk a különféle fejsze, balta, sze-
kerce. Vonót, simítókést, cigányfúrót hasz-
náltak és esztergáltak. a fűrész az 1400-as 
évektől lett használatos. az apró faragáso-
kat faragóállványon (lukasfán) végezték el. 

a farag szó far szava uráli eredetű, „köpüs 
baltával kiváj” jelentéstartalommal bír. a ró 
ige építést, ácsolást jelent. Ezek a bárdos 
emberek mint paraszbarkácsolók, a kora-
beli házépítés nélkülözhetetlen munkásai. 
az is előfordult, hogy csupán a ház össze-
állítását végezték el, mert a faházat a fel-
vidéken készítették elő, és darabjait télen 
szánon hozták le a faluba. a házak fedeles 
kapuit is ácsok, faragómolnárok készítet-
ték. ács szavunk házigerendák megmun-
kálásával foglalkozót jelent. Legmonu-
mentálisabb alkotásaik fatemplomok és 
haranglábak voltak. az ácsmunka régi fa-
építkezési eljárásai a XiX. században a csű-
rök építésében élnek tovább. Munkájuk 
során a híres kőfaragó mesterekhez hason-
lóan nevük kezdőbetűjével látták el a ge-
rendákat. a monori református és katolikus 
templom tetőszerkezetében bizonyára fel-
lelhetők ilyen névjegyek. az ácsmesterség 
tudománya tovább él a népi építészetben 
és a korszerű épületek tetőszerkezetében. 
jellemző az ágasos, szelemenes vagy sza-
rufás, kakasüllős és állványos tetőszerke-
zet. Üzenet értékűek a református temető 
kopjafái, a még fellelhető zsellérházak álló-
hézagos deszka oromzatai, pl. barokkos dí-
szítő elemekkel. a monori pincefalunkban 
e formák még élő emlékek.
 Forrás: Monori krónika 1998; Heves Me-
gyei Leváltár;  Magyar néprajz III., Bp. 1991                                           

Dr. Dobos György, a Helytörténeti Kör elnöke

Házimunka, háziipari tevékenység az elmúlt századokban.

HelytörténetMoNoRiAk ViSElt dolgAi Vii.

A Mihály Dénes Szakképző Iskola a monori gimnáziumban 
a 2008/2009-es tanévben az alábbi  

iskolarendszerű OKJ-s szakképzéseket indítja:
Számítástechnikai szoftverüzemeltető y  (közép szint,  
esti tagozat, egy tanév, feltétel az érettségi bizonyítvány megléte)
Gépíró, szövegszerkesztő  y (esti tagozat, két tanév) 
Költségek: 15.000 Ft/tanév (amely tartalmazza a tankönyvet 
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, a közoktatási törvény előírásainak megfelelően)
Érettségivel nem rendelkező tanulóink részére  y
önköltséges ECDL képzést szervezünk

Érdeklődni lehet: Hajdu Ákosnál, tel.: 06-70-933-6312
Beiratkozás: 2008. augusztus 27. 9-18 óráig a monori gimnáziumban

TANDÍJMENTES KÉPZÉS

A jó kenyér titka

Honfoglaló őseink hadjárataik során gya-
korolták a földbe mélyített gödörben, 
tűznek parazsára öntött kenyértészta sü-
tését, s föléje hamut helyeztek. Így szüle-
tett a hamuban sült, szekérderék nagy-
ságú kenyér. a középkori parasztcsalád 
élelmezésében kiemelt helyet foglalt el 
a kenyérsütés. a jobbágy- és zsellérfele-
ségek rendszeres heti elfoglaltsága volt 
a búza- vagy rozsszemelés, mosás, szárí-
tás, őrlés a kézimalommal (később a szá-
razmalomban, szélmalomban már a fér-
fiak dolga lett), liszthűtés, dagasztás, 
sütés. a sütőkemnce három véka liszt (öt-
hat kenyér) befogadású, amely a lakószo-
ba konyha felőli sarkában állt. agyagból 
épített nagyméretű, csonkakúp alakban 
vagy boglya formában. Ez a szoba felől 
teljesen zárt, szája a falon áttörve a sza-
badkéményes konyhába nyílt, ahonnan 
többnyire szalmával, venyigével, később 
kukoricaszárízekkel fűtöttek.
 a kenyér a koraközépkorban még bar-
na színű lepényféle, amely a Xii–Xiii. szá-

zadban mázatlan cseréptálkában sült. a 
kovászt a XV. század elején ismerték meg. 
később az írások már említik a kerekes, 
tikmonyos (tojásos) – a rontás elűzése ér-
dekében fonott – kenyeret, majd a kalá-
csot is. a házi kenyér átlagos súlya 5-6 kg, 
átmérője 35-40 cm, magassága 10-12 cm. 
az ünnepi asztal ritka csemegéje a hófe-
hér komlós cipó. a finom kenyeret sütő 
asszonyt faluszerte számontartották, elis-
merték. a jó kenyér titka feltételezhetően 
abban rejlett, hogy a nagymamák, édes-
anyák, anyósok milyen szeretettel és gon-
dossággal adták át e titkos tudományt a 
fiatal gazdasszonyoknak. a XViii. század 
végén a kenyérsütés szerepét a sütőasz-
szonyok, majd a pékek vették át. a házi-
munkából ipari tevékenység lett.

A monori szélmalom

az őrlőszerkezetek köréből a szélmalom 
is meghonosodott Monoron. Elhelyezé-
se a kistó délnyugati térségébe tehető, a 
mai puskin és szélmalom utcák térségé-
be. a malom őshazája közel-kelet, a mai 
irán. nyugat–Európában normandiában 
bukkant fel a Xi. században. a XVi. szá-
zadban az utrechi és leideni egyetemen 
tanuló magyar diákok hozták haza a szél-
malom technikájának ismeretét. 1720 kö-
rül bukkant fel először Debrecen hatá-
rában. Elterjedését késleltette, hogy az 
ellenkező irányú szelet nem tudták fel-
használni. az is gond volt, hogy az erős 
szélben a malomkövek túl gyorsan forog-
tak, és a malom kigyulladt. Végül meg-
születtek a technikai megoldások. 
 településünkön a szélmalom a XiX. szá-
zad közepén jelent meg. Monoron addig 
szárazmalomban őrölték a gabonát. az új 
malom 25-30 kataszrális hold föld értéké-
nek felelhetett meg. nem tudjuk, hogy a 
monori malom papucsos, vagyis egykö-
ves szélmalom volt-e. (E típust az jellem-

zi, hogy a tetejét a falba épített papucs-
nak nevezett kis fagerendákon forgatták 
körbe. a szeleskerék orsója, dobtengelye 
hajtotta a malomkövet. a másik fajta úgy-
nevezett alulhajtós volt, ahol két fogaske-
rék-áttétel továbbította a szél energiáját, 
a forgó mozgást, és két malomkő végez-
te az őrlést. az ilyen típusú malomban az 
épület földszintjén a gabona vagy a liszt 
tárolására már nem jutott hely.) Hazánk-
ban négy- és hatvitorlás, függőleges for-
gássíkú szélmalmok készültek. a monori 
malmoknak négy vitorlája volt. a vitor-
lákat a tetőről lenyúló fordítórúddal állí-
tották szélirányba, aminek a végéhez for-
dítókerék volt erősítve. Ezt a szerkezetet 
földbe vert karóval rögzítették. a fordí-
tórúd a malom falától 12–14 méterre ért 
el, s egyúttal kijelölte a fundus, vagyis a 
telek nagyságát is, amely 280–300 négy-
szögölnyi lehetett. Ezen épült fel a mol-
nár alacsony háza is. a malom szerkezete, 
néhány vasalást kivéve, fából készült. ké-
szítői molnárok, fafaragók, ácsok voltak. 
az 1870-es évek táján Monoron Ócsai Mi-
hály (1822–1906; a református temetőben 
nyugszik) molnár már két szélmalom-
ban őrölte a monori gazdák gabonáját. 
Öt leánya közül Eszter (Macskási Józsefné 
1864–1945) Fekete János nyugalmazott 
református lelkész nagymamája volt. a 
tiszteletes úr – városunk egyházi költője-
ként – joggal ír verseiben Monorról, mint 
szülőhazájáról.

Búbos kemence mellett pihenő paraszt
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Ócsai Mihály síremléke

A
 s

ze
rz

ő 
fe

lv
ét

el
e

A monorival egykorú kiskunfélegyházi malom
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Monor közepén, a Kistói u. 9-ben

 

Széles áruválasztékkal,

állunk vevőink rendelkezésére!
szívélyes kiszolgálással éjjel-nappal
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Orvosok Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Diabetológia

Dr. Kovács András 14.30-17 - 14.30-17 - -

Dr. Szépkúti Sándor - 15-20 - - -

Dr. Bandúr Szilvia - - - 14-19 -
Gyógytorna /116 mellék

Bokros Andrea 8-15 - 8-15 - 8-15
Varga Viola 14-19 8-15 14-19 8-15 -
Kuti Ildikó - 10-18 - 10-18 -

Gyógymasszázs /143 mellék
Péter János 8-14.30 8-14.30 8-14.30 11.30-18 8-12

Ideggyógyászat /147 mellék 
Ideggyógyászat előjegyzés a 06-29/412-129-es telefonszámon

Dr. Prunk-Éger Emőke 14-18 8-13 - 8-13 -
Dr.Simonffy Márta - - - 14-19 8-13

Urológia /135 mellék
Dr. Csernus J. Alán - 8-13 8-11 - 8-12
Dr. Tankó Attila 14-18 - - -
Dr. Prekopp Gábor - - - 14-18 -
Dr. Ottlecz István - 15-19 - - -

Sebészet /129 mellék

Dr. Hittner Gábor

Minden páratlan héten hétfőtől-csütörtökig: 7-13 óráig 
13-14.30-ig műtétek 

Minden páros héten hétfőtől-csütörtökig: 12-18 óráig 
10.30-12-ig műtétek

Dr. Nádor István
Minden páratlan héten hétfőtől-csütörtökig: 12-18 óráig 

Minden páros héten hétfőtől-csütörtökig: 8-13 óráig

Ceglédi Kh. Traumatológusai
Dr. Elekes Csaba, Dr. Apáti András, Dr. Bálint Zoltán, Dr. Hazafi József 

Minden pénteken 8-16 óráig

Plasztikai sebészet /129 mellék
Dr. Ménesi László 13-14 - - - -

Sportorvosi rendelés

Dr. Hittner Gábor
Minden páratlan héten hétfőn és szerdán  

Március, április, május, szeptember, október, november hónapokban: 14-16 óráig 
Június, július, augusztus, december, január, február hónapokban: 14-15 óráig

Röntgen /126 mellék
Dr. Óberle Lenke 8-14 8-14.30 8-14.30 8-14 8-13
Assziszt. ügyelet sebészet részére 14.30 -18 14.30 -18 14.30 -18 14.30 -18 14.30 -16

Ultrahang /131 mellék
Dr. Gazdag Anna - 7-9 - - 7-9
Dr. Mezei László 8-10 - - 8-10 -
Kardiológiai UH - 10-12 13-15 - -

Csontsűrűség mérés /126 mellék
12-14 12-14 12-14 12-14 12-14

Foglalkozás egészségügyi szolgálat /125 mellék
Dr. Mikó Kálmán 8.30-14 - 11.30-15 - -

Bőr- és Nemibeteg Gondozó (Monor, Kossuth L. u. 101., tel.: 06-29/413-196)

Dr. Pálmai Pálma 8.30-14.30 12-18 8.30-14.30 12.00-18.00 8-14
Dr. Záborszky Magdolna 7.30-13.30 11.30-17.30 7.30-13.30

Tüdőgondozó (Monor, Kossuth L. u. 101., tel.: 06-29/412-170)
Dr. Burzuk Valéria 8-14 8-14 12-18 7.30-13.30 8-14
Dr. Salamon Ilona - 11.30-17.30 8.30-14.30 8.30-14.30 -
Dr. Bende Zoltán 13-18 - - - 8-13

Pszichiátriai gondozó (Monor, Deák F. u. 4., tel.: 06-29/412-837)
Dr. Tar Zsuzsanna 8-18 - - - 8-13
Dr. Begovics Csilla - 8-18 - 8-18 -
Dr. Szabó Mónika 8-18 - 8-18 - -
Baksa Emese pszichológus - 8-18 10-20 - 8-18

Egészségügy

A Szakorvosi Rendelőintézet szakorvosainak rendelési ideje 2008. június 1-től megváltozott.  
A módosított rendelési időpontok Monor honlapjáról, a www.monor.hu címről is elérhető.  
Azok kedvéért, akik nem rendelkeznek internettel, a lapunkban is közöljük az új rendelési időpontokat.

SzakorvoSi rendeléSi időpontok

A SzAKOrvOSi rendelőintézet Szervezeti egySégeineK rendeléSi ideje
Cím: 2200 Monor, Balassa u. 1., tel.: 06-29/412-360, 06-29/412-129

Orvosok Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Laboratórium /134 mellék

Betegfogadás 7.30-10 7.30-10 7.30-10 7.30-10 7.30-10
Sürgősségi betegfogadás 7.30-15 7.30-15 7.30-15 7.30-15 7.30-13.30
Leletkiadás /110 6.45-18 6.45-18 6.45-18 6.45-18 6.45-16
Betegirányító 6.45-18 6.45-18 6.45-18 6.45-18 6.45-16

Nőgyógyászat /115 mellék

Dr. Keresztúri Imre 7-9 - -
7-10 

10-11 UH
8-13 

13-14 UH

Dr. Páczi Antal 14-19 - 7-12 - -

Dr. Fábián István -
8-14 

12-14 UH
- - -

Onkológia /131 mellék
Dr. Keresztúri Imre 9-16 7-13 7-15 11-19 7-8 

Belgyógyászat /122 mellék
Dr. Kovács András 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.30 8.30-14.30 -
Dr. Dócs László - - - - 8-13
EKG 8-11 8-11 8-11 8-10 8-10
Angiológia 7-8.30 7-8.30 7-8.30 7-8.30 -

Kardiológia /125 mellék 
(Kardiológia előjegyzés a 06-70/941-5810-as telefonszámon László Lászlónénál.)

Dr. Bujdosó 14-19 - - - -

Dr. Káposztás -
8-15 

10-12 UH
- - -

Dr. Valcó - -
15-18 

13-15 UH
- -

Szemészet /145 mellék
Dr. Komáromy Rita 7 30-14 8-16 8-14 8-13 8-12 30
Dr. Haklik Edina - - - 13.30-18.30 -

Reumatológia /137 mellék
Dr. Raffay István 7-12 - 7-12 - 7-12
Dr. Petky Ferenc - 13-19 - - -

Osteoporosis /137 mellék
Dr. Raffay István 14-19 - 14-19 - -

Gégészet /148 mellék
Dr. Radvánszky Ferenc 7-13 - 13-17 - -
Dr. Jakab György - - - 14-18 -
Dr. Prunk-Éger Ferenc - 8-13 - - -
Dr. Zelen Béla - 13-19 - 8-13 -

Audiológia /148  mellék

Dr. Mácsai Márta - - - - 11-15

Ortopédia /147 mellék 
Ortopédia előjegyzés a 06-29/412-129-es telefonszámon

Dr. Pék Gábor - - 7.30-13.30 - -
Dr. Papp Gábor - 14-20 - - -

Fizikoterápia /141 mellék
Viczán Józsefné 10-18 7-15 10-18 7-15 7-15
Freibergné Juhász Ágnes 7-15.30 10-18 7-15.30 10-18 7-14
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H o M o K S o r i

Fenyő kerítésléc

390 Ft/m

Akác, tölgy kerítésléc

495 Ft/m

Monor, Liliom u. 70/a.
Tel.: 70/94-99-823

Monor, Kossuth 
Lajos út 105.
Tel.: 70/639-37-80

Minden, AMi fA

ZsarukBűnözők, ha SzorgalmaSak
Aki nem restell mai korunkban az átlagnál többet teljesíteni, tudhatja, hogy 
sokszor nem értik az emberek, hogy miért kell hajtani, ha nem muszáj. Aki 
találkozott már aktatologató, nehezen mozduló ügyintézővel, vagy unottan 
rágózó bolti eladóval, esetleg ígérgető, de eltűnő vállalkozóval, jogosan 
teheti fel a kérdést, hogy hova a rohanás, ha más nem akar nyüzsögni. 

Nos, a szorgalom abban az esetben válik 
csak negatív tartalmúvá, ha gonoszsággal 
és ártani akarással párosul, ha pedig egy 
bűnözővel társítjuk a jelzőt, szinte biztos, 
hogy ennek jónéhány rendőrségi jegyző-
könyvben marad nyoma. Mikor e cikkhez 
gyűjtöttem anyagot a monori nyomozók-
nál, beszámoltak egy jelesen szorgalmas 
tolvaj hölgyről, aki ugyan még nincs har-
mincéves, de úgy tűnik, az életét a lopásra 
tette fel, dacára annak, hogy a gyerekét is 
nevelnie kellene. A stílusa egyedi, de még-
sem különleges. Megjelenik a boltokban, 
és érdeklődik, hogy tudna-e nagyobb té-
telben cigarettát vásárolni. Melyik az a 
boltos, aki ne örülne ilyen vevőnek, hát 
persze, hogy mindenhol szívesen látták. 
A megegyezés után jött a pakolás, a hölgy 
lendületesen rakta a több csík dohányárut 
a szatyorba, majd hirtelen rájött, hogy kint 
hagyta a kocsiban a pénzt, ezért a szaty-
rot hátrahagyva távozott. A boltos egy-két 
percig nem is gyanakodott, de mikor a ve-
vőjelölt csak nem akart visszajönni, meg-
nézte a bizonyos szatyrot, amelyben a 
cigarettának csak töredéke volt, mivel fő-
hősünk ügyes kezekkel egy másik szatyor-
ba is rakodott, de ezt magával is vitte. A 
kár boltonként más és más volt, 25 ezer-
től egészen 120 ezerig. Kilenc helyszínen 
tette tiszteletét a hölgy, mire elfogták és 
megindították ellene az eljárást. Előzetes 
letartóztatásba nem helyezték, tekintet-
tel a gyerekre és a bűncselekmény kisebb 
súlyára. Így történhetett meg, hogy jubi-
lálhatott, mivel néhány perce értesített a 
nyomozó alosztály vezetője, hogy éppen 
most kapták el a szorgalmas monori lakost 
a Liliom utca egyik üzletében, ahonnan 
100 ezer forintot emelt el. Elmondhatjuk 

tehát, hogy ennél frissebb hír még nem is 
szerepelt újságunkban.

droghálózat

Néhány idősebb zsaru sóhajtva emléke-
zik még azokra az időkre, mikor ragasztó-
tól elhülyült fiatalok jelentették a magyar 
kábítószeresek túlnyomó részét. Aztán 
persze minket is elért a keményebb kábí-
tószer, megjelentek a diszkódrogok, de 
az ütősebb heroin vagy kokain is. Lehet, 
hogy néhányan csak ki akarják próbál-
ni, merthogy más is kipróbálta, de sokan 
vannak, akik nem tudnak leállni vele, és 
rövidesen függővé válnak tőle. Mivel pe-
dig nem olcsó játék, ezért hamar elmegy 
a fizetés, majd a megtakarított pénz, aztán 
a bútorok. Pénz kell a droghoz, sok pénz 
kell, hiszen hatalmas üzlet, némelyik or-
szág nemzeti jövedelmének jó része is in-
nen származik, az elosztóhálózat minden 
résztvevője jól él belőle, a fogyasztó meg 
csak fogyaszt ugyebár, mert neki meg ez 
a dolga. Ez addig magánügy, míg lopásra 
vagy más bűncselekményre nem kénysze-
rül, hogy a szükséges pénzt elő tudja te-
remteni. Monor sem mentes a drogoktól, 
számos lakos él ezekkel a szerekkel alkal-
manként vagy rendszeresen, és így termé-
szetesen, mivel a piacon kereslet merült 
fel, így a kínálat se váratott magára. Június 
elején intézkedtek a zsaruk egy fiatalem-
berrel, akit éppen egy üzlet közben értek 
tetten. A szemtanúk szerint csak akciófil-
mekben látni hasonló jelenetet, mert any-
nyi rendőr volt a helyszínen, hogy meg se 
lehetett őket számolni. Kiabálás, csöröm-
pölés, bilincselés, ahogy kell, és a fiatal férfi 
autóját még ott a helyszínen át is kutatták. 

Ezek után jöttek a kihallgatások, ilyenkor 
pedig borul a bili. A hálózat felszámolása 
során egyre több és több fogyasztóra, ter-
jesztőre derült fény, és a zsaruk azt ígérik, 
hogy ez még nem az ügy vége, aki ilyen-
kor bekerül a pörgőbe, általában hamaro-
san vallomást tesz, ami alapján tovább le-
het lépni. Persze arra semmi remény, hogy 
megszűnik a kábítószer-fogyasztás váro-
sunkban, hiszen a kiesett terjesztők helyé-
re gyorsan újak lépnek. A pénz, a piac to-
vábbi fogyasztókat kell hogy generáljon, 
gyenge emberek pedig mindig lesznek.

Bumm

Nem nagy bumm persze, csak olyan gye-
rekméretű, ami megfelel az elkövető zsen-
ge korának. Nem történt semmi komoly, 
csupán a Jászai iskolát és óvodát kellett 
kiüríteni egy vicces kedvű, és telefonnal 
mesterfokon bánó tízéves srác miatt. Júni-
us 4-én kapta fel a kagylót a nebuló, ezzel 
elindítva a szokványos folyamatot, mely-
nek során a több száz tanulót ki kellett te-
relni a suliból, de még a szomszédos óvo-
dában éppen csendes pihenőjüket töltő 
kicsiket is utcára vitték, míg a tűzszerészek 
meghozták az addig is nyilvánvaló hatá-
rozatukat, miszerint nincs bomba az épü-
letben. Az álmukból felébresztett ovisok 
sírása vegyült a nevetgélő kamaszok zsi-
vajával és a zsaruk morgásával, akik per-
sze megkezdték az adatgyűjtést. A minia-

tűr humoros srácot hamar feldobták az 
osztálytársai, de természetesen nem bün-
tethető, mivel nem fújta még el a gyertyá-
kat a 14. szülinapi tortáján. Némely plety-
ka szerint szorgosan hívja a háromjegyű 
számokat, egyéb vicces jelenetek létreho-
zása céljából, de reménykedjünk abban, 
hogy a szülei előbb-utóbb 
elmagyarázzák neki, hogy 
csúnya dolgot cselekszik. A 
kiesett időt, az intézkedés-
re fordított pénzt nem pó-
tolja senki, és legközelebb 
ugyanígy ki kell majd üríteni 
az iskolát. A közveszéllyel fe-
nyegetés a kilencvenes évek 
elején vált népi mozgalom-
má, a zsaruk iskolától isko-
láig rohangáltak nemlétező 
bombák után kutakodni, és ráadásul ak-
kor még nem is volt bűncselekmény ka-
tegória, csak később hoztak törvényt rá. 
Később alábbhagyott a lendület, de amíg 
hasonló poéngyáros kiscsávók telefonhoz 
jutnak, soha nem fog kihalni a dolog.

oszlopos tolvaj

„Hova tegyük az oszlopot?” Kérdezte egy 
vadidegen férfi azt a monori idős hölgyet, 
aki délutáni szunyókálásából arra riadt fel, 
hogy valaki matat a lakásában. Az arcátlan, 
de nem arctalan illető, aki besurrant a ház-

ba, ezek után sürgősen távozott, de később 
kiderült, hogy magával vitt több mint egy-
millió forintot is. Besurranók, csalók jár-
ják a várost. Éppen ma jutott tudomásom-
ra, hogy a telepen néhány férfi kicsöngeti 
a házakból a lakókat és rézvásárlás ürü-
gyén kipuhatolják, hogy hányan laknak az 

ingatlanban és hogy hívják 
őket. Nem kizárt, hogy ezek 
az urak később visszatérnek, 
de akkor már nem fogják a 
csengőt használni a bejutás-
hoz. Zárni kell mindent, tisz-
telt olvasó, tudomásul kell 
vennünk, hogy így műkö-
dik a világ, a tolvajok min-
den szinten megjelentek és 
viszik az értékeinket gátlás-
talanul. olyan helyekről is, 

melyekre nem lehet lakatot szerelni, még-
is milliárdok vannak az ajtói mögött. 
 Végül egy hír, a múlt havi számunkban 
megírt esethez, mely során a tolvajok, aki-
ket a sértett utca hosszat üldözött, végül 
megfordultak és kegyetlenül megverték. 
Aljas indokból elkövetett testi sértés mi-
att rendelték el a nyomozást, melynek te-
kintélyes a büntetési tétele, és hárman az 
elkövetők közül már vakarhatják a fejüket. 
idejük van rá bőven, mivel előzetes letar-
tóztatásba helyezte őket a bíróság.

Sipos Tamás

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
Gyalult,
kérgezett 
kerítés

3600 
Ft/m2
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„Hárman az elkö-
vetők közül már va-
karhatják a fejüket. 

Idejük van rá bőven, 
mivel előzetes letar-
tóztatásba helyezte 

őket a bíróság.”

A Monori rendőrkapitányság két be-
osztottja állampolgári bejelentés alap-
ján jelent meg június 26-án a kora dél-
utáni órákban egy pilisi családi háznál, 
mivel onnan egy lopással kapcsolatban 
érkezett bejelentés.   
 A helyszínen tartózkodó két személy 
között a rendőri intézkedés közben vita, 
verekedés alakult ki, melyet a rendőrök 
felszólítására sem hagytak abba. 
 Az intézkedés közben R. József egy 
konyhakéssel támad a rendőrökre és 
a támadást, a szurkáló mozdulatokat 
többszöri felszólításra sem hagyta abba. 
 Ekkor az intézkedő rendőrök egyike 
figyelmeztető lövést adott le, azonban 
a férfi még ekkor sem volt hajlandó a 
felszólításnak eleget tenni és a nála lévő 
kést letenni, ezért került sor a második 
figyelmeztető lövés leadására. 
  r. József ekkor a kést – mellyel ed-
dig támadólag lépett fel –, leengedte és 
egy helyszínen tartózkodó ismerősének 
átadta. Ezt követően elfogására, előállí-
tására került sor.  A tettes ellen hivatalos 
személy elleni erőszak miatt indul eljá-
rás, az eset körülményeit a Pestvidéki 
Nyomozó Ügyészség vizsgálja.  

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság  

RendőRRe támadt
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sen, ami 20%-al olcsóbb tanfolyami díjat 
jelent a hallgatók számára.
 Tavaly bérbeadás keretében biztosítot-
tunk helyet angol nyelvtanfolyamnak, vi-
dékfejlesztési ismeretek tanfolyamnak és  
ECDL Start tanfolyamnak.
 Az elmúlt évben három kiállítás került 
megrendezésre a Vigadó Kft. szervezésé-
ben. Faragó Zsuzsanna, Simorka Sándor 
és a Monor környékén élő művészek közös 
kiállítása.
 A nagy érdeklődés adta az ötletet, hogy 
próbáljunk kialakítani egy állandó kiállító-
helyet. Ehhez partnerre találtunk a Strázsa 
újság és a Gemini TV szerkesztőinek sze-
mélyében. Az együttműködés eredmé-
nyeként jött létre a „Közös nevező”, amely 
valószínűleg ismerősen hangzik már az 
kedves olvasó előtt is.  Az első kiállítás-
ra 2008. januárjában került sor. A kiállítás 
függesztő- és világítórendszerét saját be-
vételeinkből valósítottuk meg.
 A képviselő-testület döntése alapján 
a házasságkötések is a Vigadóban tör-
ténnek, az esküvők száma a 2007. évben 
az előtársasági időszakkal együtt 22 volt, 
melyekhez a technikai személyzetet mi 
biztosítottuk. igény esetén ünnepi műsort 
is szerveztünk az esküvőkön, megbízási 
szerződés alapján.
 Gondoltunk a legkisebbekre is.  Játszó-
házat két alkalommal szerveztünk, egyik 
esetben összekötöttük egy gyermekszín-
házi előadással, amire sajnos igen kevés 
néző érkezett annak ellenére, hogy az 
előadás színvonalas volt. Pedig a belépő-
jegyeket eljuttattuk valamennyi óvodá-
ba, hogy a szülők helyben megvehessék 
azt, és a megfelelő propagandáról is gon-
doskodtunk. Ennek ellenére nem adjuk fel, 
igyekszünk további gyermekprogramokat 
szervezni. 
 Ebben megerősít, hogy a Húsvéti ját-
szóházban és a színházi előadáson már 
sokkal többen jelentek meg, mint az előző 
évben. Jelenleg további két gyermekelő-
adást tervezünk, illetve készülünk, hogy 
szeptembertől kihelyezett „énekórákat” 
tartunk a MÁV zenekarral együttműködve 
és hangszerbemutatóval egybekötve.
 Civil szervezetek rendezvényeihez 10 al-
kalommal biztosítottuk a Művelődési Ház 
épületét a megfelelő technikai személyzet-
tel (hangosítás, világítás, takarítás) együtt.

 2007-ben az következő szervezeteket 
fogadtuk együttműködésünk keretében 
heti rendszerességgel: Őszirózsák Tánc-
csoport, Szivárvány Nyugdíjas Klub, Bé-
lyeggyűjtők Klubja, Borzsák Endre Egyesü-
let, Monori Galamb- és Kisállattenyésztők 
Egyesülete, Pedagógus Nyugdíjas Klub, 
Vasutas Nyugdíjas Klub, Dalkör, Városi 
Nyugdíjas Kör, Napraforgócska Gyermek-
néptánc Csoport, Sakk Klub, Díszmadár- 
és Kisállattenyésztők Klubja, Baba-Mama 
Klub, idősek Klubja,  Monori Strázsák Nép-
tánc Egyesület, Monori  UFo Klub. Saját 
időrendi beosztás alapján: Mozgáskor-
látozottak Egyesülete, „Közös út” Cukor-
betegek Egyesülete, Nagycsaládosok 
Monori Egyesülete. Terembérleti díj elle-
nében a következő csoportok működnek 
rendszeresen (heti egy, vagy két alkalom-
mal): Akrobatikus rock & roll, Alakformá-
ló torna, Krisztus Szeretete Egyház, Has-
tánc, Zenebölcsi, Jóga 
 A hagyományőrző céllal működő cso-
portok vezetőinek, a képviselő-testület 
egyetértésével, megbízási díjat fizetünk 
a csoportok vezetéséért. Ezek a követke-
zők: Dalkör – Piricz János, Napraforgócska 
Gyermeknéptánc Csoport – Bukai Tiborné, 
Monori Strázsák Néptánccsoport – Valach 
Gábor. Az Őszirózsák Tánccsoportot tánc-
ruhák és cipők vásárlásával támogattuk.
 Megkezdtük a tanfolyamok szervezé-
sét. Tavaly még csak külső cégek igény-
bevételével, de a regionális Munkaügyi 
Központtól megkértük és december vé-
gén meg is kaptuk társaságunk felnőtt-
képző intézménnyé nyilvánítását. Két 
területre kaptunk engedélyt a felnőttkép-
zésben: angol és német nyelvoktatásra, 
valamint számítástechnikai tanfolyamok 
szervezésére. Jelenleg az akkreditációs 
folyamatot bonyolítjuk, ami igen hosz-
szadalmas és költséges, de a piacon ma-
radás érdekében feltétlenül szükséges, 
mert csak akkreditált tanfolyamokat kí-
nálhatunk általános forgalmi adó mente-

 Különböző termékbemutatókhoz – ki-
zárólag olyanokhoz, amelyek egészség-
megőrző célt szolgálnak – bérbe adtuk 
a termeket, összesen 31-szer, valamint 
több alkalommal konferenciáknak is he-
lyet adtunk.  rendezett nálunk konfe-
renciát Pest Megye Önkormányzata is.  A 
Computer System Bt.-vel, illetve januártól 
a Démásszal is határozatlan idejű szerző-
dést kötöttünk internet kávézó és köny-
vesbolt, illetve az ügyfélszolgálat üzemel-
tetésére a Vigadó épületén belül.
 A következő rendezvényeink meghí-
vott előadókkal, belépődíjasok voltak. 
Musical varázs - musical válogatások;  So-
mogyi vonósnégyes és Mocsári Károly ko-
molyzenei előadása;  MÁV Szimfonikus 
Zenekar őszi koncertje;  Házas élet be 
gyöngy élet - zenés kabaré;  Myrtill Jazz 
Quartett koncertje; Tudod, hogy nincs 
bocsánat, Földes László (HOBO) -  József At-
tila est a költő verseinek előadásával;  So-
mogyi Vonósnégyes koncertje - komoly-
zenei előadás; Csík zenekar - népzenei 
koncert, MÁV Szimfonikus Zenekar - ko-
molyzenei előadása a Forrás Kórus közre-
működésével.
 Örömmel mondhatjuk el, hogy néhány 
kivételével sikerült teltházas rendezvénye-
ket szerveznünk. 
 Nagyon fontos szempont a meghí-
vott előadók esetében a fellépési díj, hi-
szen termeink (Vigadó Díszterem, Műve-
lődési Központ színházterem) maximális 
befogadóképessége 200-200 fő. A jegy-
árakat úgy kell meghatároznunk, hogy a 
közönség számára megfizethető legyen, 
de legalább részben fedezze a társaság 
előadással kapcsolatos kiadásait, melyek 
a következők: művészek fellépési és meg-
bízási díja, belépők előállításának nyom-
daköltsége, propaganda (plakátok, szó-
rólapok, hirdetések), szerzői jogdíj, rezsi, 
személyi jellegű kiadások és takarítás. 
 Mivel a társaság tevékenysége a máso-
dik félévben kezdődött, így a pályázati le-
hetőségek korlátozottak voltak, de amit 
lehetett, azt kihasználtunk. Így nyertünk 
támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól a 
2008. évi rendezvényeikhez, így a komoly-
zenei koncertsorozat magvalósítására 300 
ezer forintot (négy koncertből álló sorozat), 
a regionális Ki Mit Tud? vetélkedő szerve-
zésére 500 ezer forintot. Az e-Magyaror-

Monoron, a Pozsonyi Lakótelepnél 
épülő 23 lakásos 

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

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

Ügyfélszolgálati iroda: 2200 Monor, Piac tér 43.
információ: www.monorhaz.uw.hu
Telefon: 06-30/548-5462

Sárkány Center - Monor

  Nyári 
  termékek: 

-20-50%

        Iskolatáska

1200 Ft

     Férfi ing

-30%
  Fehérneműk

-20%
  Nyári papucsok, szandálok

-30-50%

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat a Forrás Áruház emeletén

Július 7-től augusztus 15-ig tartó akciónk:

Gyermekruhák: -30%
Törölközők: -30%

Monor, Forrás u. 2-4.

Az akció végéig, illetve amíg a készlet tart!

Tavasszal, télen és nyáron, 
a megszokott kedvező áron!

szág pályázaton szintén 2008-ra számí-
tógép vásárlására és nyilvános internet 
szolgáltatás biztosítására 250 ezer forintot 
nyertünk. Továbbá 300 ezer forint támoga-
tást kaptunk külföldi előadóművész meg-
hívására a komolyzenei koncertre, valamint 
300 ezer forintot egy neves előadóművész 
meghívására az augusztus 20-i ünnepség-
re. Jelenleg elbírálásra váró beadott pályá-
zataink: Monor kultúrtörténetéről szóló 
ismeretterjesztő előadássorozat megvaló-
sítása iskolák közti vetélkedővel összeköt-
ve, valamint gyermekelőadások rendezése 
az óvodások részére. További lehetősége-
ket keresünk és igyekszünk valamennyit 
megragadni, hogy a pályázati támogatás-
sal ki tudjuk egészíteni bevételeinket és 
azok segítségével színvonalas, minél több-
rétű rendezvényeket tudjunk szervezni.

 Kapcsolatot teremtettünk a település 
és a környező települések nevelési-okta-
tási intézményeivel, valamint a térség köz-
művelődési intézményeivel. rendezvé-
nyünkről folyamatosan tájékoztatjuk őket, 
igény szerint helyet biztosítunk rendezvé-
nyeikhez. 
 Elkészítettük a 2008. évre vonatkozó 
programtervet, az első félévi rendezvé-
nyekről szólót nyomdai szórólapként ezer 
példányban megjelentettük, a második 
féléven jelenleg dolgozunk, a nyár végén 
már olvasható lesz. Megfontolandó, hogy 
ne félévente, hanem háromhavonta je-
lentessük meg a műsorfüzetünket, hiszen 
időközben is adódnak új rendezvények, 
programok. 
 A helyi és környékbeli médiával sikerült 
jó munkakapcsolatot kialakítani. Kölcsö-

nös együttműködésünknek köszönhető-
en rendezvényeink reklámjai a médiumtól 
függően havi vagy heti rendszeresség-
gel jelennek meg a következő helyeken: 
Monori Strázsa újság, Gemini Tv, Plusz 29 
(Vecsési TV), Pilisi újság, Üllői Hírmondó, 
Progmo Magazin, Gyömrő rádió, Dabas 
rádió, fesztiválkalauz.hu, egyszervolt.hu
 Továbbá valamennyi rendezvényünk-
ről a plakátot eljuttatjuk a helyi intézmé-
nyekhez, kihelyezzük a hirdetőtáblákra. 
Épületünk  elé megállító táblát vásárol-
tunk, ahol az aktuális rendezvényeinket 
hirdetjük, jelentősebb  rendezvényeink-
ről külön szórólapot készítünk és terjesz-
tünk. Valamint a Monor város honlapján 
külön menüpontként szerepel a Vigadó, 
ahol részletes tájékoztatást adunk ren-
dezvényeinkről. Köszönjük ezt a lehető-
séget is a városnak, de már dolgozunk 
egy önálló honlap szerkesztésén. Továb-
bá folyamatosan bővítjük e-mail adatbá-
zisunkat (jelenleg több száz),  amelyen 
keresztül személyesen tudjuk megszólí-
tani a közönséget és invitáljuk rendezvé-
nyeinkre.
 Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki 
megtisztelt jelenlétével bennünket ren-
dezvényeiken, akik pedig még nem jártak 
nálunk, őket is várjuk sok szeretettel a Vi-
gadóban és a Művelődési Központban.

Hanzelik Andrea
ügyvezető igazgató

Közhasznúsági jelentés a „Vigadó” Kul-
turális és Civil Központ Nonprofit Kft. 
2007. szeptember 14. és 2007. decem-
ber 31. közötti tevékenységéről.
Társaság saját tőkéje:
3 744 000 Ft.
Jegyzett tőkéje:
3 000 000 Ft. 
Közhasznúsági tevékenység bevétele: 
12 330 000 Ft. 
Közhasznúsági tevékenység ráfordításai: 
12 472 000 Ft. 
Adózás előtti eredmény:  
-142 000 Ft. 
Tárgyévi közhasznú eredmény:  
-142 000 Ft.

a közhasznúság számokban

Folytatás az első oldalról
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KultúravigadÓ, zene, vilÁgSzinvonal

Június 1-jén volt egy éve, hogy megtörtént 
a felújított monori Vigadó hivatalos átadá-
sa. Az átadó ünnepség műsorán a Buda-
pesti MÁV Szimfonikus Zenekar [világhí-
rű: rendszeresen (vissza)hívják Európától 
Japánig számtalan országba] – szólista-
ként hangszerén még ma is Magyarország 
egyik legjobb művészével - játszott ma-
gyar szerzők műveiből egy ünnepi össze-
állítást. Világszínvonalon – és hihetetlenül 
kevés pénzért.
 Így kezdődött. Majd rögtön azzal foly-
tatódott, hogy az első nyilvános hang-
versenyt a Filharmóniai Társaság Zeneka-
ra adta, amely többek között az operaház 
hangversenyzenekara is. Akinek szerencsé-
je volt meghallgatni az előadást, annak fe-
lejthetetlen élményben volt része. Ez nem 
csoda, hiszen a magyar opera még mindig 
világszínvonalú. Majd – mintegy megle-
petésként – a legnagyobb forróság idején 
megjelent a Vigadóban egy orgona és az 
európai hírű remek művész, Virágh András, 
aki parádés hangversenyt 
adott „sláger” műsorral, vi-
lágszínvonalon. A fiatal, ma 
még nemigen ismert Gion 
Zsuzsanna hangjában azóta 
is gyönyörködik, aki hallotta. 
 Azután megkezdődött az 
első teljes évad. A Somogyi 
Vonósnégyest a Monori Vi-
gadón kívül a világ jelentős 
hangversenytermeiben le-
het hallani. Gyöngyösi Zol-
tán fuvolaművész egyformán kiemelke-
dő színvonalon játszik minden stílusban: 
Mozart fuvolakvartett előadása a Somogyi 
Vonósnégyessel életem egyik legszebb 
hangversenyélménye. Csakúgy, mint 
Megyesi Schwartz Lúcia Brahms dal előadá-
sa Hegedűs Endre zongoraművész és Pólus 
László csellóművész társaságában. Hege-
dűst az ország egyik legjobb kamaramű-
vészeként is jegyzik, míg Pólus László a ve-

zető csellóművészeink közé tartozik. Nem 
véletlen, hogy tagja lehet a Somogyi Kvar-
tettnek…
 A kamarasorozat mindenféleképpen 
nemzetközi színvonalú volt. Bocsánat, nem 
mindenben. A művészek díjazásában sem-
miképpen sem: mégis eljöttek és a legma-
gasabb színvonalon játszottak.  Hasonló-
an a zenekari estekhez: a MÁV Szimfónikus 
Zenekar vonósai a megnyitóéval azonos 
színvonalú, gyönyörű hangversenyeket 
játszottak nekünk annyiért, amennyit kap-
hattak… Ezeknek a művészeknek fontos 
volt, hogy itt játszhatnak. Miért? Az okok 
felsorolása meghaladja ezen írás terjedel-
mét, de a lényeg a művészet iránti elköte-
lezettség. 
 Végül külön szólok a nálunk mindenki 
által ismert Mocsári Károly Monoron élő vi-
lághírű zongoraművész hangversenyeiről. 
Azért szólok külön, mert nagyon nagy örö-
münkre ezeken a hangversenyeken lénye-
gében megtelt a Vigadó. Nagy öröm ez, és 

köszönjük Károlynak, hogy 
az általa idehozott művé-
szek (Csordás Klára) ugyan-
azt a magas színvonalat kép-
viselték, mint ő, és mint az 
egész évad műsora.    
 rövid írásomnak, ösz-
szefoglalásomnak oka nem 
a tények rögzítése, felsoro-
lása, hanem Monor város és 
környéke lakossága figyel-
mének felkeltése egy sajátos 

és sajnálatos ellentmondásra. Magyaror-
szág egyik legszebb és legjobb akusztiká-
jú, hangversenyzésre kiemelkedően alkal-
mas termének első évadja a műsort és a 
fellépő művészeket tekintve összhangban 
volt a terem színvonalával: a legmagasabb 
rendű zeneművészet jelent meg falai kö-
zött. Ezzel azonban időnként nem volt 
összhangban a közönség részvétele: né-
hány hangversenyen kétségbeejtően ke-

vesen jelentek meg. A kérdés, hogy miért? 
Talán drága volt a jegy? Sajnos a zene – 
mindenféle zene – sokba kerül. Arra hivat-
kozunk, hogy az embereknek kevés a pén-
ze – és ez a többség esetén ma talán igaz 
is. Ámde, ha arra gondolunk, hogy sok-
szor előfordul, hogy összehasonlíthatatla-
nul silányabb minőségű mulatós zenéért 
sokkal többet is hajlandók az emberek ki-
fizetni, akkor... (Megjegyzem a mulatós ze-
nében is van jó és rossz. Én most a rosszról 
beszélek!) Vagy nem elég nagy, nem elég-
gé ismert a név? A leginkább ismertté tett 
neveket végleg nem tudnánk megfizetni, 
mert köztudott, hogy egy nagyon futta-
tott névért sokkal többet kérnek el. A ke-
vésbé ismert egyébként pedig nem biztos, 
hogy kisebb művész a másiknál, csak ép-
pen más helyzetben van és kevésbé ügyes 
a menedzsere. Vagy éppen nincs is. Vagy 
csak egyszerűen nem fogjuk fel, hogy mire 
van lehetőségünk, mit kapunk itt helyben 
utazási költségek és jóval borsosabb árak 
nélkül?  
 Mocsári Károly most ismét csodára ké-
szül. Higgyék el, ott kell lenni mindenkinek 
július 4-én, akinek módja van rá és itthon 
van. Nagyon nagy élményben lesz része 
mindenkinek, aki ott lesz. Mocsári akkor is 
remek lesz, mert mindig az. A távol-kelet-
ről érkező, világjáró hegedűsökről pedig 
sokat és nagyon jókat tudok mesélni – de a 
mesénél sokkal hatásosabb a saját élmény. 
Sokat veszít, aki nem jön el. 

Gallai Attila zeneszerző

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

nYÁri kézműveS tÁBorokhoz alapanYagok

életből a legjobbat!

Monor, Piac tér
Tel.: 06-20-424-3071 natura bolt

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

Mellékhatások nélkül hozd ki 
magadból a legjobbat!

   Kínálatunkból:
MéReGTeleníTéSHez, lúGoSíTáSHoz:
      Zöldbúzafű, zöldbúzafűlé • Green mix 9 
      Pi-víz • lúgos víz • lúgosító készítmények    
      biozöldséglevek stb.
RefoRm élelmiszeRek • ásványi anyagok 
diabetikus készítmények • vitaminok 
gluténmentes teRmékek • gyógyteák

Széles választékkal, hasznos 
tanácsokkal, öltetekkel segítjük, 
hogy egészségesen táplálkozzon

Ahol az egészség polcairól válogathat!

Dohányzásról leszoktató program

Mocsári Károly és Qian Zhou koncertjével véget ér a Vigadó I. zenei évadja

Budapesti MÁV Szimfonikus Zene-
kar koncertje a Vigadóban

„Nem fogjuk fel, 
hogy mire van le-
hetőségünk, mit 

kapunk itt helyben 
utazási költségek 

és jóval borsosabb 
árak nélkül?”

Kultúraa vigadÓ nYÁri programja
2008. július 4., 18 óra
Vigadó Díszterem
 ismét világhírű zenészek a monori vi-
gadóban!
 Qian Zhou szingapúri hegedűvirtuóz és 
Mocsári Károly zongoraművész koncertje.
Az este során egy igen népszerű műsorral 
lépnek fel a művészek, melynek része töb-
bek között a híres Paganini La Campanella, 
valamint Franck A-dúr szonátája hegedű-
re és zongorára. A koncerten – más művek 
mellett – hallható lesz még Liszt egyik ma-
gyar rapszódiája is.
 Jegyek 800 és 1500 forintos áron kapha-
tók a Vigadó emeleti pénztárában.

2008. július 19., 20 óra
Művelődési Központ
 retró Buli 
 DJ: ATESZ

2008. augusztus 20.
augusztus 20-i ünnepi és szórakoztató 
műsorok
 Ünnepi megemlékezés a római katoli-
kus nagytemplomban 16 óra 30 perckor
 monori csoportok bemutatói 17 órakor 
a Fesztiválcsarnokban
 mátyás deák – a Szekér Színház elő-
adásában 18 órakor a Fesztiválcsarnokban

 A Szekér Színház ötletét Déryné echós 
szekere és a Kelemen társulat színjátszói 
adták. Felújíttattak egy szekeret, azzal a 
környéket járják. A történetről csak any-
nyit árulunk el, hogy Mátyás álruhában 
megjelenik egy bakonyi falucskában (de 
történhetne ez máshol is), ahol a kérke-
dő nagymellényűeket megleckézteti, a 
becsületes és hűséges híveit megjutal-
mazza. 
 Mindezt az előadás előtt is kidobolják a 
városban a szekéren utazó fellépők. A szí-
nészeik a Madách Színház, a József Attila 
Színház és a Győri Nemzeti Színház tagjai. 
Szereplők: Juhász György, Tóth Tamás, Fe-
kete István, Némedi Varga Timea, Mirkovics 
Róbert.
 tóth vera és luigi műsora 19 óra 30 
perckor a Fesztiválcsarnokban
 tűzijáték 21 órakor a Szent istván téren
 Az augusztus 20-i rendezvényekre a belé-
pés díjtalan!

2008. szeptember 13. 19 óra
Vigadó Díszterem
varga miklós előadói estje

információ, jegyrendelés: 
Telefonon: 06-29/413-212, 06-30/366-51-01
E-mailen: vigado@vigadokft.hu

Előző számunkban, 
a Közös nevező ke-
retében bemutatott 
Czibor Éva szobrász-
művész tárlatának 
megnyitója 2008. jú-
lius 14-én, hétfőn 17 
órakor kerül megren-
dezésre a Vigadó első 
emeleti Galériájában. 

 A kiállítást megnyitja: 
Dénes Imre  képzőművész
 A tárlat augusztus 8-ig folyamato-
san megtekinthető a Vigadó nyitva 
tartási idejében. A Gemini Televízió a 
megnyitón készült felvételeket június 
19-én, szombaton tűzi műsorára.
  A megnyitón való részvétel és a 
kiállítás látogatása ingyenes.  
 várunk minden érdeklődőt!

A szervezők

CziboR Éva kiállítása

A múlt havi számunkban megjelent Ki 
Mit Tud?-ról szóló cikk képeit Kemény 
Ágnes készítette. 

hibaigazítás
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Közös nevező

„cSak a Színek víg  
pacSirtÁi zengtek”
Akik kíváncsiak voltunk a Közös nevező 
újabb programjára, bizony ismét gazda-
gabbak lettünk. igazi élményt jelentett 
ugyanis Kalina Enikő csodálatos énekhang-
ja, s ahogyan tolmácsolta vele Wolf Harma-
tos reggel, valamint Chopin Kívánság című 
műdalát. S amit ő átadott hallgatóinak a 
zene szavával, azt kaptuk nézőként a tizen-
négy festmény (kilenc pasztell, öt olaj) gaz-
dag s élénk színvilágával a monori születé-
sű Kisvári Mihálytól.
 Akarva-akaratlanul is az impresszionis-
ta Tóth Árpád szinesztéziái jutnak eszem-
be: „Csak a színek víg pacsirtái zengtek: 
Egy kirakatban lila dalra kelt egy nyakken-
dő…” Merthogy a kiállított képek színei 
igen beszédesek. Külön is fontos szerepük, 
súlyuk van a tartalom megjelenítésében, 
ám együttesen a teljesség érzetét keltik. 
Erre az összhatásra mondjuk önkéntelenül 
is: szép.
 Látszik az alkotó munkáin, hogy – bár fia-
talnak számít képzőművész társai közt – fo-
lyamatosan és áldozatkészen továbbképzi 
magát. Hangsúlyozta ezt a lemérhető fej-
lődést a kiállítás megnyitója, a művészetet 
és művészeket pártfogó Ölvedi Krisztina is. 
Őt ebben a minőségében már sokszor érte 

megtiszteltetés, négy éve pedig – ugyan-
csak a Vigadóban – az alkotó első monori 
önálló kiállítását meg is szervezte. Akkor 
a megnyitóbeszédet Detzky Júlia gyömrői 
festőművész tartotta. Azóta is nagy segítő-
je, tanácsadója a tehetséges Kisvári Mihály-
nak. Aki úgy négy-öt éve így vallott önma-
gáról: az alkotás számomra örömforrás, s 
erre nap mint nap nagy szükségem van.
 Bátran állíthatjuk: sikerül másoknak is 
örömet szereznie élménygazdag témáival 
– a képzelet mesevilágától az élet reális ol-
daláig. Ez utóbbi főleg figurális alkotásain 
tárul elénk, mint például: Finn Jolle, Köly-
kök, Popcorn, Tánc, Night. Életsorsok gon-
dolkoztatnak el bennünket, vagy épp vált-
ják ki beleélő képességünket. E témában 
talán legkomorabb és legreálisabb a Sta-
tiszták című. igen nagy hatást kelt a Vára-
kozás magánya. Költői kérdésként elhan-
gozhatna: Miért nem gurít engem is a sors 
(avagy tolókocsim) kereke a szerelem tü-
zébe? Egyes alakjait szemlélve rácsodál-
koztam a hosszított, nyúlánk ábrázolásra, 
a kezek, lábak vékonyságára. Nem igazán 
érzem természetesnek. Ez is a „kisváris” stí-
lusjegyek egyike?
 Ölvedi Krisztina az emberábrázolás élet-

képeit véli felfedezni a figurális festmé-
nyeken. Így vélekedik pl. a Kölykökről: „Va-
lósághűen visszaadja a csavargó fiatalok 
tétlenségét és a másik nem utáni vágyát.” 
Majd a Horgászról: „Kisvári új színvilágá-
val találkozhatunk itt. A képet önmagáról 
festette. Csendes magányba burkolózva ő 
maga is elzárkózik a világtól, a zajtól, és ró-
zsaszín ködfátyol burokban álmodik egy 
szebb és jobb világot.”
 Kedvenc és visszatérő téma a vizek vi-
lága, a vizek (Duna, Balaton) melletti táj 
szépsége, csendje – különösen alkonyat-
kor. Mintha a lemenő nap „aranycsók”-ját 
éreznénk arcunkon. S milyen igaz, hogy 
az alkotó a maga útját járja! Sőt, utánozni 
sem szeret. Meglehetősen egyéni ugyanis 
a Téli kikötő. A címmel ellentétben inkább 
az őszt látom benne a fák vetkőzni kész, de 
még színes lombkoronájával.
 A szerény művészt Putnoki Dávid, a Líri-
kusok irodalmi Műhelyének főszerkesztő-
je így méltatta tavaly decemberben: „Bő, 
karakteres világ az övé. Műveiben érezhe-
tő az ember és a természet örök kapcsola-
ta. Ő egy tudatos művész, akinek munkái-
ban egyértelmű cél a láttatni akarás. … Új 
csillag született ott Monoron, akinek nevét 
a továbbiakban érdemes megjegyezni ma-
gunknak.”
 Kisvári Mihály azok közé tartozik, akik 
vállalják a megmérettetést, a versenyt.

Pecznyik Ibolya

Autó

opel éS chevrolet  
modellek egY helYen
Tudja, hogyan lett a Chevrolet a világ harmadik legkeresettebb 
autómárkája? És azt tudja, hogy a gyár 2006-ban 4,3 millió új autót 
adott el? Nos, a titok egyszerű: a Chevrolet mindig kiemelkedő értéket 
nyújt, a gépkocsik megbízhatóak és tartósak, ráadásul minden modell 
vonzó külsővel rendelkezik. Természetesen az is hozzájárul a Chevrolet 
sikeréhez, hogy időnként hihetetlenül vonzó ajánlatokkal áll elő. 
Mindez igaz az Opelra is, amely meg – mint tudjuk – sosem kop el.

A világ harmadik legnagyobb autómár-
kájaként jegyzett Chevrolet igazán im-
pozáns eladási számokkal büszkélked-
het. Tavaly például négy százalékkal 
több autót adtak el, mint 2006-ban. rá-
adásul az ízig-vérig amerikai márkaként 
jegyzett vállalat termékeinek több mint 
a fele nem az amerikai piacra kerül! A si-
keres terjeszkedés egyik záloga a Chev-
rolet legfontosabb európai  típusaként 
számon tartott Aveo, amelyet itt, ná-
lunk, Monoron is bárki megvásárolhat. 
Tegyük hozzá: jól dönt, ha így dönt, hi-
szen a Chevrolet alapfilozófiája – vagyis 
sokat adni az árért - különösen érvényes 
az Aveora, amely a 4-es út menti opel és 
Chevrolet közös márkaboltban kapha-
tó. Amúgy itt nem csak az Aveo, de e két 

autógyár termékeinek széles választéka 
megtalálható. 
 Ha valaki autót kíván venni, akkor nem 
csak a kiváló minőségű személygépkocsik, 
de egyúttal a számára felkínált egyedi hi-
telkonstrukciók közül is választhat. Ugyan-
csak széles palettát fed le ez az egyéni hi-
telkonstrukciós rendszer, hiszen a vevő az 
úgynevezett „nulla százalék induló befi-
zetési rendszertől” kezdve egészen a 120 
hónapon át tartó futamidős konstrukció-
ig terjedő lehetőségek közül választhat. 
Sőt: még olyan lehetőséget is felkínál az 
opel és Chevrolet közös márkakereskedé-
se, amely révén mondjuk az első egy-két 
évben kevesebb havi törlesztést kell tel-
jesíteni. Az meg már csak „hab a tortán”, 
hogy a vásárlás komfortosabbá tétele ér-

dekében az ügyfelek tulajdonában lévő 
gépkocsit abban az esetben is beszámít-
ják az új gépkocsi árába, ha azon még va-
lamilyen összegű hiteltartozás van.
 Mindezen túl a 4-es út menti márka-
bolt még teljes körű szerviz-szolgáltatást 
is nyújt az ügyfelei számára: éves szervi-
zek, garanciális szervizek és egyéb meg-
hibásodások elhárítását a szakembere-
ik a lehető legrövidebb idő alatt elvégzik 
– mind az opel, mind a Chevrolet autók 
esetében. A kiszolgálás teljessé tétele ér-
dekében zöldkártya- és műszaki vizsga-
szolgáltatást is nyújtanak. Annak érdeké-
ben pedig, hogy senki se maradjon autó 
nélkül, a szerviz idejére akciós – tehát igen 
kedvezményes áron! – bérautót biztosíta-
nak az ügyfeleik rendelkezésére. Az opel 
és Chevrolet gyári alkatrészeken és tarto-
zékokon túl természetesen még számta-
lan, egyéb kiegészítő felszerelés is kapha-
tó a márkakereskedésben. ilyenek például 
a gumiabroncsok. Talán ezek után már fe-
leslegesnek is tűnik mindehhez odatenni, 
hogy az itt árusított termékeket rendkívül 
kedvező áron vihetik haza a vevők. 
 Ha pedig valaki egyszer betér a már-
kakereskedés szalonjába, akkor az itt dol-
gozó csinos és udvarias hölgyek hideg 
itallal, forró kávéval és meleg szeretettel 
várják. Természetesen mindez nem csak a 
mi monori szalonunkra, de a cég kispesti 
márkakereskedésére is egyaránt igaz.

Jezsó ákos (X)

Monor
Cím: 2200 Monor, Vasadi út 1.     
Telefon:  06-29-412-121
E-mail: www.chevrolet-toth.hu
Budapest
Cím: 1191 Budapest, Üllői út 194. 
Telefon:  06-1-347-5030
E-mail: www.opel-toth.hu

ChevRolet-oPel 
máRkakeReskedÉsek

Minden Adam Opel varrógépeket 
gyártó műhelyéből indult, napjainkra 
pedig a cég a világ egyik legnagyobb 
autó-óriása lett. No persze ehhez idő 
kellett, hiszen semmi sem megy egyik 
napról a másikra, de tény ami tény: 
1899 január 21-e, vagyis az első opel 
elkészítése óta, napjainkra már több 
mint ötvenmillió opel személygépko-
csi hagyta el a szerelőcsarnokokat. Ke-
vesen tudják, hogy a vállalat 1901-ben 
saját fejlesztés alapján kezdte meg a 
motorkerékpárok gyártását, teherau-
tókat pedig még annál is régebben, 
vagyis 1899 óta gyárt.

„itt az oPel, sosem koP el!”
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Közös nevezőmeggYBeFőtt éS koponYa

Pethő Anikó például alighanem túl soká-
ig álldogált péceli nagymamájánál a déd-
apa Benczúr-másolata előtt, hogy aztán 
egyszer csak muszáj volt neki is ezzel az 
emberi kalanddal, az alkotással megpró-
bálkoznia. 
 Benczúr képén a gyermekecske Pán, a 
pásztorok és vadászok istene, még kis kö-
vérke puttó maga is, egy másik kis kövér-
ke angyalt, mezítelen kisdedet védelmez 
a baromfiudvarban a sziszegő gúnártól. 
Bájos életkép, csak azok a kis paták, azok 
ne volnának. Azok megbolondítják a né-
zőt. És a vasúti mérnök dédapának ne kel-
lett volna emigrálnia az új világ elől Dél-
Amerikába 1944-ben. Mert így a titok, a 
kép titka csak nőttön nőtt. 
 A kis Pethő Anikó aztán maga is má-
solgatni kezdett képeket, hiszen ez a kép-
másolgatás családi tradíció lett, a műszaki 
értelmiségi család kedvtelése – műtermé-
ben őrzi édesapja Picasso-másolatát. Csak-
hogy neki, a dédunokának, ez a rajzolga-
tás, festegetés egyre fontosabb lett, az 
életprobléma megoldása, hogy mi dol-
gunk van a világon, s a Szent László Gim-
názium rajz és vizuális kultúra tagozata 
után már nem volt kérdés, hogy festeni 
akar, nemcsak másolni.
 Ne feledjük persze Németh Éva angol 
tanárnőt a Nemzetőr iskolából, aki köl-
csönadta a fia pasztellkréta készletét, 
hogy elkészülhessenek a felvételi rajzok, 
és biztatta a kislányt, hogy ha rajzolni 
szeret, hát abból is lehet valami, s Pász-
tor Zoltánné rajzóráira is jó szívvel gon-
dol vissza.    
 Bejutni az egyetemre nem volt köny-
nyű, négyszer kellett újra próbálkoznia, 
viszont a készülődés évei sok tanulság-
gal jártak. Elvégezte közben a fotós isko-
lát, dolgozott a Petőfi utcai műteremben, 
és tapasztalta, hogy neki a világban fellel-
hető kész kép nem érdekes, hanem csak 

az, ami először belül születik meg, és az-
tán minden kis foltjáért meg kell szenved-
ni. Korábban édesapja elvitte a rajzait Ba-
logh Gyulához, hogy mit tanácsol. A jeles 
monori festő nemcsak jó ta-
nácsokat adott, bátorítást, 
hanem saját művészetével, 
képeivel, szavaival, házával 
és mozdulataival azt az utat 
is megmutatta akaratlanul, 
amely úgy látszik, Pethő Ani-
kóra várt. A hűség és a ha-
gyomány útját, amelyre ke-
vesen merészkednek, pedig 
amelyen akárhány jeles festői világ meg-
fér. És festhetett is Baloghnál, egy igaz fes-
tő műtermében, igazi képek között.
 És ettől az elköteleződéstől, ami ez idő 

tájt alakulhatott ki, a főiskola sem tud-
ta eltántorítani. Úgyhogy aki látja Pethő 
Anikó képeit, tudja, hogy valahol a közel-
ben lakik Balogh Gyula is. Nem úgy per-

sze, mintha a mintát fedez-
nénk föl, hanem inkább úgy, 
ahogy például a nagybá-
nyai festők is testvérek vol-
tak, vagy a vásárhelyiek is. 
Pedig igazi egyéniségek 
voltak mindannyian. 
 Pethő Anikó diploma-
munkája az emberek körül 
levő tárgyak, eszközök köl-

tészetéről szól, vallomások az otthonte-
remtésről. Így dacolva szelíden, de állha-
tatosan az otthonait vesztett világgal.
 Károlyi Zsigmond tanítványaként 

Hogy lesz valaki festőművész? Annak is ezer útja 
van, ahogy a szépség forrása is millióféle.

2006-ban végzett. olyan munkát kere-
sett, ami szabadon hagyja belső ener-
giáit, hagy időt a festésre. A repülőtér-
re jár, utas-tájékoztató, utazásszervező a 
taxi vállalatnál. De repülőt nem fest, uta-
sokat sem, noha minden munkanap egy 
élményzuhatag, ezer új arc, ezer új gesz-
tus, de olajképein még nincsenek embe-
rek, csak emberek után áhítozó tárgyak, 
a szakajtótól a fotelig, az üvegektől a le-
dobott kabátokig, a meggybefőttől a ko-
ponyáig, és fények, különös csendes, sze-
mérmes fények.
 Voltak már csoportos és egyéni tárla-
tai is. Festett köztéren egy nagy falat több 
fiatal művésszel Torinóban, volt már kiál-
lítása Monoron, egy barátjával közösen, 
Ölvedi Krisztina szervezésében. A legutób-
bi tavaly húsvétkor a katolikus templom-

ban. Bekopogtatott Tibor atyához, hogy 
neki volna egy saját passiója, nagy szén-
rajzokon. Egy arc változásain keresztül 
mutatja be, meséli el a benne élő szenve-
déstörténetet. Magyarázatokat is fűzve 
hozzá, fohászokat, írásban. Még az egye-
temről hozva egy keresztény filozófus 
bibliamagyarázatainak  élményét. És ezt 
szeretné a templom belső falain az ünnep 
idején megmutatni. Tibor atya először ha-
bozott, hiszen szokatlan kérés volt ez, egy 
profán passió, s ami az egyik embert meg-
rendíti, a másikat megbotránkoztathatja, 
de volt bátorsága a híveket meglepni az 
ünnepen a kiállítással. És az a húsvét egy 
kicsit más volt ezek miatt a nagy, fintorgó, 
szenvedő, fenyegető, félő, portrék miatt. 
 Ebből a történetből aztán megrendelés 
is lett, egy falfestményt kell egy festőmű-
vész kolléganőjével elkészítenie a nem-
rég felavatott vasadi kápolnába. A kápol-
nát Charles de Faucoult atyának szentelték, 
ő kerül majd a falra az afrikai nomádok kö-
zött, amint mesterségre, és a mesterség-
gel új hitre vezeti őket, az élet új lehetősé-
gei felé. Távoli történet. Nincs olyan távoli 
azonban, hogy ne volnának helyileg hite-
lesítendő tanulságai. 
 A képeit egyelőre képtartókban őrzi, 
otthon se rakja ki őket a falakra, mégis, ne-
héz megválnia tőlük, talán az igaz találko-
zásra vár, az igaz bemutatkozásra. 

Takács Géza  

„Úgyhogy aki látja 
Pethő Anikó képeit, 
tudja, hogy valahol 

a közelben lakik 
Balogh Gyula is.”
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Közös nevező

Budapesten születtem 1979. július 11-én. 
Monoron éltem tizennyolc éves koromig, az 
általános iskolát a Kossuth iskolában végez-
tem, majd a József Attila Gimnáziumba jár-
tam négy évig.
 Az első meghatározó találkozásom a rajz-
zal és a festészettel a Vadász Iván szervezte 
mendei alkotótábor volt, ahol tizenkét éve-
sen jártam először, a kerámia és grafika cso-
portokban tevékenykedve. Ezután kezd-
tem rajzolni. Első munkáim egyike, amit ma 
is szívesen vállalok, egy önarckép volt egy 
nyolcéves kori fényképem alapján.
 A gimnáziumban igyekeztem felhívni 
magamra Szuhányiné Szappanos Éva rajzta-
nár figyelmét, gyakran rajzolgatva, miköz-
ben művészettörténet-előadást tartott. Az ő 
bátorításának is köszönhető, hogy érettségi 
után a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Fő-
iskola angol-rajz szakára felvételiztem. Sze-
rettem volna már akkor a Képzőművésze-
ti Főiskolára menni, de nem jelentkeztem, 
nem érezvén kellően felkészültnek magam.
 Egy év után átmentem a József Attila Tu-
dományegyetem angol bölcsész szakára, 
majd tanulmányaimat párhuzamos képzés-
ben folytatva 2003-ban angol bölcsész és 
rajztanári diplomát szereztem. 
 A szegedi évek alatt több csoportos kiál-
lításon is szerepeltem, főiskolás és egyetemi 
csoporttársaim a mai napig is legjobb bará-
taim, szerencsésnek érzem magam, hogy 
hat évet ebben a kedves és emberléptékű 
városban élhettem.
 Még egyetemi éveim alatt kaptam egy 
hathónapos Erasmus ösztöndíjat Milánóba. 
Az ott töltött idő alatt érlelődött meg az el-
határozás, hogy olaszországban szeretnék 
továbbtanulni. Mivel Milánót túl szürkének 
találtam, utazni kezdtem, hogy megtaláljam 
a nekem legkedvesebb várost. Nápolyban 
három napot töltöttem, vibráló légköre és a 
találkozás az itteni emberekkel hamar meg-
győzött, hogy ez az a hely, amit kerestem.

 2004-ben felvételiztem a Nápolyi Képző-
művészeti Akadémia festő szakára, ahol idén 
áprilisban fejeztem be tanulmányaimat. 
 Nápoly különös város. Kaotikus, szélső-
séges és lenyűgöző, az állandó forgatag 
rengeteg váratlan dolgot sodor az ember 
elé, aminek művészként nagy hasznát le-
het venni. Minden a pillanat körül forog, ha 
nem ragadod meg azon nyomban, rögtön 
továbbszalad. Emiatt sokszor nagyon fá-
rasztó is, időről időre muszáj elhagyni egy 
kicsit, hogy aztán újra visszavágyjon az em-
ber. Nápoly vagy elrémiszt, vagy megragad: 
a kétféle érzés adott esetben váltakozhat is. 
 Az itt töltött négy év alatt volt szeren-
csém bejárni majdnem az egész országot. 
Sok barátom, ismerősöm lett az ország min-
den részéről, Genovától Palermóig. Két éve 
felejthetetlen másfél hónapot tölthettem 
Liguriában, egy tengerparti kis falu művész-
telepén. 
 Az első nápolyi kiállításom 2007-ben 
egy kis keretezőműhelyben működő galé-
riában volt (Lapareteartecontemporanea di 
Giuseppe russo). 2008 áprilisában a nápo-
lyi akadémia képviseletében részt vettem 
a Bariban rendezett nemzetközi művészeti 
vásáron (Expoarte di Bari 2008). Bari Puglia 
tartományban található, az Adriai-tenger 
partján, hatalmas síkságoktól övezve, ahol 
a gabonamezők olajfa-ültetvényekkel vál-
takoznak, a táj szelíd és lankás, földje vö-
rös, a tenger gyönyörű tiszta és kék. A ga-
bonamezők és a kisebb dombok-völgyek a 
Dunántúl szépséges tájaira emlékeztetnek, 
ahonnan szüleim is származnak, s ahová 
legszebb gyermekkori emlékeim kötődnek. 
Megfogadtam hát Pugliát második olasz-
országi otthonomnak, ahová azóta újra és 
újra visszatérek, amikor lehetőségem adó-
dik, kipihenni a nápolyi forgatagot.
 Nemrégen megismerkedtem egy fiatal 
kurátorral, Viviana Checchiával, akivel azóta 
több kiállításon is dolgoztunk-dolgozunk 
együtt. Júliusban egy általa szervezett mű-
vésztelepen leszek három hétig, egy Troia 
nevű kis faluban, Pugliában.
 Május végén egy, a 1980-as nagy föld-
rengés után félig lakatlanná vált kis közép-
kori hegyi falu, Zungoli elhagyott házaiban 
rendeztünk kiállításokat egy háromnapos 

A Közös nevező sorozatban szeptemberben kiállító festőművészünk 
– mint az alábbiakból kiderül – nem Magyarországon 
él, így hát levélben mutatkozik be olvasóinknak. 

viaSzképek éS gaBonamezők

művészeti fesztivál keretében (invasioni 
Sistematiche). Egy hommokkő-barlangból 
kimélyített háromszintes pincét kaptam ott, 
ahol elkészítettem életem első installációját, 
kifeszített zsinórokra fölfüggesztett, viasz-
szal készült nagyméretű rajzaimmal.  
 Viviana június 27-én egynapos kiállítást 
szervezett saját lakásán (110.8 Frequenza 
d’Artista), ahol az alkotások szokatlan mó-
don a különféle berendezési tárgyakat vet-
ték birtokba, neon-installáció a konyhában, 
viaszszobor a szekrényben (természetesen 
azért képek is voltak a falakon). itt egy 3 mé-
teres viasszal és szénnel készült papírképet 
állítottam ki.
 Július 9. és 15-e között egy régi kolostor, 
a San Lorenzo Maggiore könyvtárában lesz 
látható néhány munkám, viaszból és fóliá-
ból készült könyv-tárgyak, amelyek alapját 
a könyvtárban talált régi kötetek képezik. 
Augusztusban Szlovéniában lesz önálló ki-
állításom.
 Nagyon hálás vagyok szüleimnek, test-
véremnek, nagymamámnak, akik mindvé-
gig támogattak, biztattak, és elviseltek, ami-
kor arra volt szükség. Sokszor kérdik, nincs-e 
honvágyam. Nincsen. Nem is volt soha. Leg-
följebb elfáradtam néha, s olyankor, ha te-
hettem, hazamentem hosszabb-rövidebb 
időre, hogy aztán az otthoni szeretetből fel-
töltődve folytassam a sokszor nem könnyű 
csatát az akadémia és a város küzdőterein. 
 Montesanto a városnegyed, ahol élek és 
dolgozom, befogadott, otthon érzem ma-
gam, ismer a zöldséges, a képkeretező, az 
újságárus, az utcán székeiken üldögélő öre-
gek. ismerős a mindennapi nyüzsgés és ka-
valkád, a zöldfoki-szigeteki, srí-lankai, ma-
rokkói, afrikai bevándorlók csoportjai a 
téren, az utcára nyíló egyszobás lakásokban 
élő nápolyi családok, akik a Vespát éjszaká-
ra az ágy mellé támasztják a szobában. 
 Hogy itt maradok-e végleg? Nem hiszek 
a véglegekben. itt maradok, amíg van lehe-
tőségem előre menni, a munkámban fejlőd-
ni, amíg jól érzem magam. Nemrég sikerült 
szert tennem egy nagy és világos műterem-
re, cserébe művészeti foglalkozásokat tar-
tok a montesantói gyerekeknek, jövőre ta-
lán tanítani is fogok. Kisvirág, 1993 (részlet, 40x30, papír, ceruza) Nagyvirág 2008 (készítés alatt, 300x150, papír, szén)
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Építőipar

Családi vállalkozás: udvarias kiszolgálás, 
korrekt árak és jó termékek jellemzik. Az 
okokról ifjabb Péter Józsefet, a bolt vezető-
jét kérdezzük.
•  Monoron  több  festékbolt  is  található. 
Győzzön meg: miért pont az Ön által ve-
zetett telepi Kolibri festékboltba menjek 
vásárolni akkor, ha mondjuk úgy döntök, 
hogy lakásfelújításba fogok?
•  Természetesen máshová is fordulhat, hi-
szen városunkban tényleg több, hasonló 
profilú bolt is található. Én azonban még-
is azt gondolom, hogy azért 
érdemes bennünket válasz-
tani, mert minálunk egy he-
lyen, nagy választékban ve-
heti meg mind a belső, mind 
a külső falfelületre való védő 
és fedő festékeket, ráadásul 
tapétákat és a munkálatok-
hoz szükséges szerszámo-
kat is árulunk. Mindehhez 
még azt is hozzá kell tenni, 
hogy a hét minden napján, 
még vasárnap is nyitva tartunk. Ha pedig 
a vevő nem Monoron lakik, akkor számá-
ra – húsz kilométeres távolságig – a nálunk 
vásárolt, nagyobb mennyiségű anyagot in-
gyen házhoz szállítjuk.
•  Színkeverést  vállalnak?  Amikor  mi  né-
hány évvel ezelőtt felújítottuk a lakásun-
kat, az egyik szoba falát a nejem pontosan 
olyan színűre álmodta, amilyen színben a 
kislányom mesekönyvének egyik figurá-
ja  tündökölt.  És hát ez bizony akkor az el-
adó számára komoly fejtörést okozott. Vé-
gül aztán lemondtunk annak a színnek a 
kikeverésről.
•  Ez nekünk nem okoz gondot. Milyen színt 

szeretne? Válassza ki a kedvenc színét és mi 
kikeverjük. olyan színt keverünk, amilyen 
színről csak álmodik.
•  Nem kerül ez túl sokba?
•  Többféle árkategóriával dolgozunk, igé-
nyek szerint. Így aztán mindenki megtalál-
ja azt, amit a pénztárcája, vagy éppen az el-
képzelése alapján a legkedvezőbbnek ítél.
•  Maradjunk  a  lakásfelújításnál.  Ha  én 
mondjuk saját kezűleg szeretném kifeste-
ni a lakásomat, akkor számíthatok-e arra, 
hogy valamilyen szaktanácsadást kap-

jak önöktől? Előre bocsátom, 
hogy meglehetősen ügyet-
len, és tájékozatlan vagyok, 
úgyhogy ebben az esetben 
megdolgoztatom.
•  Természetesen szíves-
örömest tájékoztatjuk. Bár-
milyen kivitelezéssel, vagy 
technológiával, esetleg 
anyagismerettel kapcsola-
tos kérdése van, azzal bát-
ran fordulhatnak hozzánk. 

Édesapám másfél generációnyi idő óta, 
vagyis harminckét éve festőmester. Eb-
ből a hosszú időszakból pedig huszonkét 
évet önálló vállalkozóként dolgozott le a 
mi váro sunkban. Az öcsém is, és én is ezt 
a szakmát választottuk. Úgyhogy nyugod-
tan mondhatom: mindannyian kellő ta-
pasztalattal rendelkezünk. Várjuk tehát a 
kedves vevők kérdéseit, egyetlen festéssel 
kapcsolatos témában sem esünk zavarba.
•  Ha a vevő kéri, akkor tudnak-e jó szakem-
bert ajánlani?
•  igen. Egyrészt azért, mert nagyon sok 
megbízható, precíz szakember vásárol az üz-
letünkben, másrészt pedig éppen az előbb 

A kolibri az egyik legkisebb madár, amelynek a tollazata a kicsiny 
mérete ellenére is gyönyörű. Ha rásüt a nap, akkor a szivárvány 
színeiben pompázik. Monoron azonban van egy festékbolt, 
ahol még ennél is több szín közül választhatnak a vevők. 

FeStékBolt a telepen

említett évtizedes szakmai múltnak köszön-
hetően, jelentős ismeretségi körrel rendel-
kezünk. Tudja, mi nem csak a portékánkra, 
de arra is kényesek vagyunk, hogy kit aján-
lunk. Ez komoly felelősség. Nem mindegy, 
hogy a vevő kit enged be a lakásába.
•  A festéshez tartozik a stukkó és a tapéta. 
Követik-e a lakberendezési divatot?
•  igen, szinte napra készek vagyunk. Mi-
vel az áruinkat olyan cégektől vesszük, akik 
nem csak a hazai, de a külhoni piacokon is 
jelentős pozíciókkal rendelkeznek, így nyu-
godtan mondhatom, hogy a boltunkban a 
mai divatnak megfelelő díszítő anyagok áll-
nak rendelkezésükre.
•  Mit  árulnak  még  a  telepi  Kolibri  festék-
boltban?
•  A festékeket és a tapétákat már említet-
tem. Ha a meglehetősen széles termékpa-
lettánkat nézzük, akkor közülük ki szeret-
ném emelni a teljes külső Dryvit rendszert, 
a festőszerszámokat, a különböző méretű 
létráinkat, a Makita kisgépek teljes válasz-
tékát, a Murexin csemperagasztókat, az alj-
zatkiegyenlítőket, a fugázókat, élvédőket 

– de még számos, további termékről beszél-
hetnék.
•  Garanciát adnak a termékeikre?
•  Természetesen. Minden általunk kínált 
anyagra és szerszámra garanciát adunk. 
Nem is tehetnénk másként, hiszen komoly 
márkanévvel ellátott termékeket forgal-
mazunk.
•  Ha egy mondatban kellene összefoglalni 
a telepi Kolibri festékbolt üzletfilozófiáját, 
akkor mi lenne az?
•  A vevők teljes körű, udvarias kiszolgálá-
sa. Nem csak a megvásárolandó termékek 
eladását tartjuk fontosnak, hanem a segít-
ségnyújtást is. A vásárlók iránt érzett em-
pátia nélkül ugyanis ezt a munkát nem sza-
bad csinálni.

(X) Jezsó ákos

„Várjuk tehát a 
kedves vevők kér-
déseit, egyetlen 

festéssel kapcsola-
tos témában sem 
esünk zavarba.”

Kolibri festéküzlet
Cím: 2200 Monor, Páskom u. 29
telefon: 06-29/410-538
mobil: 06-30/9920-273
nyitva: hétfőtől-péntekig: 6-18 óráig
                  szombaton: 6-14 óráig
                  vasárnap: 8-12 óráig

kaPCsolat

Már a Kolibri festéküzlet épülete is hirdeti: nincs olyan szín, amit ne tudnának kikeverni

Nagy választékban a kül- és beltéri festékek
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Verseny

monor vÁroS  
legSportoSaBB iSkolÁja

ter (Ady), 2. Varga Balázs (Ady), 3. Veres Bá-
lint (Kossuth). A mellúszás 4. korcsoport-
jának eredményei a lányoknál: 1. Nagy 
Zsófia (Ady), 2. Fekete Krisztina (Nemzetőr), 
3. Ladányi Réka (Ady); a fiúknál: 1. Bernula 
Gergő (Jászai), 2. Leimeter Dániel (JAG), 3. 
Guttyán Richárd (Jászai). 
 A hátúszás 1. korcsoportjának eredmé-
nyei a lányoknál: 1. Botka Anita (Jászai), 2. 
Bokros Blanka (Nemzetőr), 3. Petrán Fanny 
(Ady); a fiúknál: 1. Bacskai Attila (Ady), 2. 
Fábián Dániel (Ady), 3. Lendér Armand 
(Kossuth). A hátúszás 2. korcsoportjának 
eredményei a lányoknál: 1. Városi Brigitta 
(Jászai), 2. Bangó Ildikó (Jászai); a fiúknál: 
1. Bokros Belián (Kossuth), 2. Rózsavölgyi 

Dániel (Ady), 3. Bajkai Ben-
ce (Nemzetőr). A hátúszás 
3. korcsoportjának eredmé-
nyei a lányoknál: 1. Sutus 
Réka (Nemzetőr), 2. Bacskai 
Csilla (Ady), 3. Micsu Katalin 
(Ady); a fiúknál: 1. Séllai Ger-
gő (Ady), 2. Ponyi Péter (Ady), 
3. Otrokocsi Dániel (Ady).  
A hátúszás 4. korcsoportjá-
nak eredményei a lányoknál: 
1. Braun Mónika (Nemzetőr), 
2. Dzsupin Klaudia (Jászai), 

3. Rózsa Annamária (Kossuth); a fiúknál: 1. 
Bottyán Miklós (JAG)
 A gyorsúszás 1. korcsoportjának ered-
ményei a lányoknál: 1. Botka Anita (Já-
szai), 2. Bokros Blanka (Nemzetőr), 3. Pet-
rán Fanny (Ady); a fiúknál: 1. Bacskai Attila 
(Ady), 2. Gönczy Dominik (Jászai), 3. Bárány 
Tamás (Kossuth). A gyorsúszás 2. kor-
csoportjának eredményei a lányoknál: 1. 
Botka Dóra (Jászai), 2. Bódi Barbara (Kos-
suth), 3. Oravecz Rebeka (Nemzetőr); a fi-
úknál: 1. Leé Ádám (Ady), 2. Bokros Belián 
(Kossuth Lajos), 3. Kovács Dániel (Jászai).  

Ez komoly megmérettetés a tanulóknak 
és a testnevelő tanároknak is. Sokan nem 
is hinnék, hogy mennyire komolyan veszik 
mind a nevelők, mind a tanulók ezt a ver-
senyt. Négy sportágban: utcai kosárlabdá-
ban, úszásban, labdarúgásban és futásban 
mérik össze tudásukat, melyekből egyéni- 
és csapatértékelés is történik. 
 A tanév kezdete után ősszel, az utcai 
kosárlabdával kezdtek. Ennek eredményei 
a következők: 1. Ady Úti Általános iskola, 
2. Kossuth Lajos Általános iskola, 3. Jászai 
Mari Általános iskola, 4. Nemzetőr Általá-
nos iskola.
 Az úszóversenyeket december 7-én bo-
nyolították le négy korcsoportban, mell-, 
hát-, és gyorsúszásban, kü-
lön a lányoknak és külön a fi-
úknak. Az 1-2. korosztálynak 
25 métert, a 3-4. korosztály-
nak pedig 50 méteres távot 
kellett mind a három úszás-
nemben teljesíteni. itt egyé-
ni győzteseket is hirdettek, 
az ő eredményeik alapján 
született meg a csapatver-
seny eredménye.
 A mellúszás 1. korcso-
portjának eredményei a lá-
nyoknál: 1. Botka Dóra (Jászai), 2. Konda 
Zsófia (Nemzetőr), 3. Misuth Luca (Ady); a 
fiúknál: 1. Bárány Tamás (Kossuth), 2. Ko-
vács Patrik (Jászai), 3. Lendér Tamás (Kos-
suth). A mellúszás 2. korcsoportjának 
eredményei a lányoknál: 1. Városi Brigitta 
(Jászai), 2. Bódi Barbara (Kossuth), 3. Mol-
nár Rebeka (Jászai); a fiúknál: Leé Ádám 
(Ady); 2. Kovács Dániel (Jászai), 3. Kovács 
Pál (Kossuth). A mellúszás 3. korcsoport-
jának eredményei a lányoknál: 1. Bacskai 
Csilla (Ady), 2. Méhész Vivien (Nemzetőr), 
3. Boros Ágota (Ady); a fiúknál: 1. Ponyi Pé-

fényre sötétedő lencse, 
napszemüveg és

szemüvegkeret akció!

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

nézzen be, érdemes!

Értesítjük ügyfeleinket, hogy 

üzletünk elköltözött 
a Petőfi Sándor u. 12. szám alá!

Nyitva tartás:
H-P: 8-18-ig, Szo: 8-13-ig
Tel.: 06 29 613 110

A gyorsúszás 3. korcsoportjának eredmé-
nyei a lányoknál: 1. Sutus Réka (Nemzetőr), 
2. Micsu Katrin (Ady), 3. Bajkai Bettina (Ady); 
a fiúknál: 1. Séllei Gergő (Ady), 2. Csoltkó 
András (Kossuth), 3. Varga Balázs (Ady). A 
gyorsúszás 4. korcsoportjának eredmé-
nyei a lányoknál: 1. Braun Mónika (Nem-
zetőr), 2. Dzsupin Klaudia (Jászai), 3. Nagy 
Zsófia (Ady); a fiúknál: 1. Leimeter Dániel 
(JAG), 2. Bernula Gergő (Jászai), 3. Oravecz 
Richárd (Ady)
 Az iskolák közötti váltóversenyben, az 
1-4. korcsoportban a lányoknál mellúszás-
ban első helyezett lett a Jászai, a második 
a Nemzetőr, a harmadik az Ady, a negye-
dik pedig a Kossuth iskola csapata lett. A 
fiúknál az első az Ady, a második a Kossuth, 
a harmadik pedig a Jászai iskola csapata 
lett mellúszás váltóban.
 Az összesített csapatverseny eredmé-
nye úszásban: Ady 42 pont, Jászai 38 pont, 
Nemzetőr 36 pont, Kossuth 21 pont, JAG 8 
pont.
 Harmadik sportág a labdarúgótorna 
volt. Két korcsoportban mérkőztek meg 
az iskolák csapatai, egyenes kiesési rend-
szerben, két héten keresztül. A döntőt saj-
nos az eső miatt el kellett napolni, de má-
jus 27-én gyönyörű, napsütéses időben 
végül is megszületett a végeredmény. A 3. 
korcsoport eredménye: 1. Kossuth, 2. Ady, 
3. Nemzetőr, 4. Jászai.
 Május 28-án kegyes volt az időjárás a 
futókhoz, az előző napi kánikula egy kicsit 
enyhült. A hat iskolából több száz tanu-
ló sorakozott fel a Strázsa-hegyen. Négy 
korcsoportban rendezték meg a versenyt, 
korcsoportonként különböző távokkal, 

külön a lányoknak és külön a fiúknak. Kor-
csoportonként a lányoknál az első 8, míg 
a fiúknál az első 10 befutó eredménye 
számított be a csapatverseny végered-
ményébe. Ebben az évben először min-
den résztvevő kapott egy pólót, iskolán-
ként más-más színűt, így már messziről 
lehetett látni, hogy melyik iskola tanulói 
futnak az élen. A pólókat a Sport- és Egye-
sületi Bizottság saját rendelkezési alapjá-
ból, a Monor- és Vidéke Takarékszövetke-
zet, valamint a UPC anyagi támogatásával 
biztosították.
 A futóverseny 2. korcsoportjának ered-
ményei a lányoknál: 1. Jutasi Fruzsina (Kos-
suth), 2. Gajdos Fanni (Ady), 3. Topál Fanni 
(Ady); a fiúknál: Kókai Márk (Ady), Bajkai Ta-
más (Jászai), Kovács Dániel (Jászai). A 3. kor-
csoport eredményei a lányoknál: 1. Koncz 
Veronika (Nemzetőr), 2. Ladányi Anna, 
(Ady), 3. Búzás Andrea (Jászai); a fiúknál: 1. 

Vékei Nándor (Ady), 2. Pónyi Péter (Ady), 3. 
Séllei Gergő (Ady). A 4. korcsoport eredmé-
nyei a lányoknál: 1. Kovács Adrienn (Ady), 2. 
Joseffi Dóra (Ady), 3. Földvári Anett (Ady); a 
fiúknál: 1. Bernula Gergő (Jászai), 2. Zsíros 
Márton (Jászai), 3. Fekete György (Kossuth). 
Az 5-6. korcsoport eredményei a lányok-
nál: 1. Erdős Melinda (Szterényi), 2. Tóth 
Anett (JAG), 3. Kostenszky Dóra (JAG); a fiúk-
nál: 1. Balogh Szabolcs (JAG), 2. Kostenszky 
Kristóf (JAG), 3. Herbály Gábor (JAG).
 A futóversenyt az Ady iskola nyerte, 
második a Jászai, harmadik a Kossuth, ne-
gyedik pedig a Nemzetőr iskola lett.
 A különböző versenyeredmények össze-
sítése után derült ki, hogy a 2007/2008-as 
tanévben ki nyerte a Monor Legsporto-
sabb iskolája megtisztelő címet, és az ez-
zel járó vándorserleget, valamint az aján-
dékutalványt. immár hatodik alkalommal 
végzett az élet az Ady Úti Általános isko-
la. Az iskola már egy serleget a magáénak 
tudhat, hiszen a versenykiírás szerint, ha 
négyszer egymásután elsők, akkor vég-
leg megkapják a vándorserleget. Második 
helyezett a Kossuth Lajos Általános iskola 
lett, és mindössze egy ponttal lemaradva 
harmadik a Jászai Mari Általános iskola. A 
Nemzetőr Általános iskola a negyedik he-
lyet szerezte meg.
 Gratulálunk a győzteseknek, a nevelők-
nek, és minden résztvevőnek!

Összeállította: nagy lajosné

A Sport- és Egyesületi Bizottság több éve, a tanév elején meghirdeti a „Monor 
Város Legsportosabb Iskolája” című versenysorozatot a város iskolái között.

„A labdarúgótor-
na döntőjét sajnos 
az eső miatt el kel-

lett napolni, de má-
jus 27-én gyönyörű, 
napsütéses időben 
végül is megszüle-

tett a végeredmény.”

Kedvezményes számítástechnikai tan-
folyam a Vigadóban!
 Vigadó Nonprofit Kft. 120 órás akk-
reditált ECDL Start tanfolyamot  (ope-
rációs rendszer, internet, levelezés, 
szövegszerkesztés, táblázat kezelés) 
szervez 2008. augusztus 11-től, légkon-
dicionált, új számítógépekkel felszerelt 
oktatótermében.
 Tanfolyami napok: augusztusban 
hétfőn, kedden és szerdán 16–20 óráig, 
szeptemberben és októberben pénte-
ken 16-20 óráig, szombaton 8-12 óráig. 
 A tanfolyam díja: 500 Ft/óra
 részletfizetési lehetőség! Vizsgakö-
telezettség nincs, de egyénileg igény 
szerint megoldható.
 Jelentkezési határidő: augusztus 6. 
A jelentkezéseket az érkezés sorrendjé-
ben fogadjuk el.
 információ, jelentkezés a 
06-29/413-212 telefonon, a  
vigado@vigadokft.hu e-mail címen, 
vagy személyesen a Vigadó épületé-
ben (Monor, Kossuth L. u. 65-67. i. emelet.)
 Tanfolyamvezető: Hajdú Ákos számí-
tástechnika tanár
 (A tanfolyam megfelelő létszám 
esetén indul.)

számításteChnikai tanfolyam

Ismerje meg érrendszere állapotát computeres arteriográf
 készülékkel történő fájdalommentes vizsgálattal!

Érvizsgálat
2008. július 30-án 8 órától, Monoron, a Művelődési Házban

Agyvérzés? 

Szívinfarktus? 

Érelmeszesedés? 

Érszűkület?

Megelőzhető!

Bejelentkezés: Sonoterápia Centrum
Szolnok, Ady E. út 1. szám
Telefon: 56/344-372

A vizsgálat szakorvos bevonásával történik

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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44 kW (60 le), immobiliser, plüsskárpit, 
rendszeresen karbantartott, gyári rádi-
ós magnó, törzskönyv, vezetőoldali lég-
zsák, 10%-tól elvihető, max. 60 hó, havi 
12 500 Ft, THM: 13%-tól

ford escort 1.3 Cl

599 000 Ft

Motor:
Benzin, 1299 cm³
évjárat:
1998. július
Műszaki:
2008. szeptember
futott km:
115 000 

80 kW (110 le), ABS, CD, centrálzár, 
garanciális, immobiliser, ködlámpa, 
alufelni, klíma, szervokormány, lég-
zsákok, 10%-tól elvihető, 120 hó, havi 
49 990 Ft, THM: 9,5%-tól

ford focus trend 1.6 tdCi

4 490 000 Ft

Motor:
Diesel, 1560 cm³
évjárat:
2008. április
Műszaki:
2012. április
futott km:
0

70 kW (96 le), ABS, CD, automata klí-
ma, centrálzár, garanciális, alufelni, 
szervokormány, tempomat, légzsákok, 
xenon, 10%-tól elvihető, 120 hó, havi 
49 990 Ft, THM: 9,0%-tól

ford focus 1.6 ghia

4 490 000 Ft

Motor:
Benzin, 1596 cm³
évjárat:
2008. április
Műszaki:
2012. április
futott km:
0

80 kW (110 le) ABS, CD, centrálzár, ga-
ranciális, immobiliser, klíma, szervo-
kormány, légzsákok, 10%-tól elvihető, 
120 hó, havi 39 990 Ft, THM: 9,9%-tól

ford focus 1.6 tdCi trend Sedan

3 499 000 Ft

Motor:
Diesel, 1560 cm³
évjárat:
2007. március
Műszaki:
2011. március
futott km:
32 900

96 kW (132 le), ABS, centrálzár, 4 el. ab-
lak immobiliser, ködlámpa, klíma, rádi-
ós magnó, szervokormány, légzsákok,  
10%-tól elvihető, max. 108 hó, havi 28 
990 Ft, THM: 11%-tól

ford Mondeo 2.0 tdCi trend

2 150 000 Ft

Motor:
Diesel, 1998 cm³
évjárat:
2002. december
Műszaki:
2008. december
futott km:
119 600 km

38 kW (52 le), centrálzár, dönthető 
utasülések, elektromos ablak, hölgy tu-
lajdonostól, rádiós magnó, 10%-tól elvi-
hető, max. 108 hó, havi 11 500 Ft, THM: 
10,5%-tól

daewoo Matiz 0.8 S
Motor:
Benzin, 798 cm³
évjárat:
2003. március
Műszaki:
2009. március
futott km:
76 700

95 kW (130 le), ABS, CD, ESP, 
digitklíma, centrálzár, immobiliser, 
alufelni, riasztó, szervokormány, lég-
zsákok, 10%-tól elvihető, 120 hó, havi 
29 900 Ft, THM: 9,9%-tól

ford Mondeo 2.0 tdCi trend

2 499 000 Ft

Motor:
Diesel, 1998 cm³
évjárat:
2003.
Műszaki:
2010.
futott km:
132 700

172 kW (236 le),  ABS, CD, ESP, GPS, 
automata klíma, automata váltó, xe-
non, összkerékhajtás, EBD, 30%-tól 
elvihető, max. 120 hó, havi 75 900 Ft, 
THM: 9,9%-tól

nissan Murano 3.5 Se v6 4X4

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

98 kW (134 le), centrálzár, elektromos 
ablak, elektromos tükör, immobiliser, 
manuális klíma, légzsák, összke-
rékhajtás, 20%-tól elvihető, max. 120 
hó, havi 39 900 Ft, THM: 8,5%-tól

nissan Pick-Up 2.5 dC 4Wd
Motor:
Diesel, 2488 cm³
évjárat:
2005. július
Műszaki:
2009. július
futott km:
119 500

128 kW (175 le), ABS, ASr, CD, 
digitklíma, centrálzár, összkerékhajtás, 
alufelni, több darab, zöld, szürke, fekete 
színekben, 20%-tól elvihető, max. 120 
hó, havi 65 990 Ft, THM: 8.5%-tól

nissan Pathfinder 2.5 dCi Xe Plus

6 499 000 Ft

Motor:
Diesel, 2488 cm³
évjárat:
2006. december
Műszaki:
2010. december
futott km:
18 600

76 kW (104 le), centrálzár, immo-
biliser, klíma, riasztó, rádiós magnó, 
szervokormány, vezetőoldali légzsák, 
10%-tól elvihető max. 46 hó, havi 
20 800 Ft, THM: 15%-tól

rover 214 Si

799 000 Ft

Motor:
Benzin, 1396 cm³
évjárat:
1997.
Műszaki:
2009. március
futott km:
147 900

63 kW (86 le), CD, centrálzár, el. ab-
lak, el. tükör, immobiliser, plüss kárpit, 
szervizkönyv, szervokormány, légzsák-
ok, 10%-tól elvihető, max. 100 hó, havi 
11 400 Ft, THM: 9,9%-tól

Suzuki Swift 1.3 glX
Motor:
Benzin, 1298 cm³
évjárat:
2002. április
Műszaki:
2010. április
futott km:
75 000

116 kW (159 le), ABS, CD, centrálzár, 
légzsákok, vonóhorog, összke rék haj-
tás, egyedi átalakított terepjáró, egye-
di extrákkal, 20%-tól elvihető, max. 
108 hó, havi 49 000 Ft, THM: 9,9%-tól

nissan Patrol 3.0 gr tdi
Motor:
Diesel, 2953 cm³
évjárat:
2002. december
Műszaki:
2010. január
futott km:
186 000

56 kW (77 le), ABS, ASr, ESP, digitklíma, 
bőr belső, centrálzár, el. ablak, el. tükör, 
garanciális, alufelni, szervokormány, lég-
zsákok,  összkerékhajtás, 20%-tól elvihe-
tő, 120 hó, havi 66 500 Ft, THM: 8,5%-tól

Ssangyong rexton ii. 270 Xdi Premium

6 799 000 Ft

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

103 kW (141 le), ABS, ASr, ESP, 
digitklíma, centrálzár, garanciális, 
szervokormány, légzsákok, alufelni, 
összkerékhajtás, 20%-tól elvihető, 120 
hó, havi 55 555 Ft, THM: 9,5%-tól

Hyundai tucson 2.0 Crdi Style vgt

5 399 000 Ft

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

100 kW (137 le), ABS, ASr, CD, ESP, au-
tomata klíma, centrálzár, immobiliser, 
alufelni, szervokormány, tempomat, lég-
zsákok,  összkerékhajtás, 20%-tól elvihe-
tő, 120 hó, havi 46 700 Ft, THM: 9,9%-tól

nissan X-trail 2.2 dCi Comfort

4 299 000 Ft

Motor:
Diesel, 2184 cm³
évjárat:
2006. április
Műszaki:
2010. április
futott km:
99 450

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!

850 000 Ft

CASCOMenteS HitelAjánlAt A CiB Credit zrt. KözreMűKödéSével, HOzOtt AUtÓrA iS!

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%

ritmikus gimnasztikamonor ritmuSa
jól szervezett és jól lebonyolított verseny 
köthető Monor város nevéhez. A megyé-
ből érkező sportolók a méltán megérde-
melt érmeikkel, egy igazán kellemes ver-
seny élményével, és nem utolsó sorban 
kizárólag a versenyre készült emlékpó-
lókkal gazdagabban tértek haza a meg-
mérettetésről. A verseny sikere és kedve-
ző visszhangja lehetőséget teremt arra, 
hogy Monoron rendszeresen megren-
dezésre kerüljön a megyei ritmikus gim-
nasztika verseny, amely egész városunk 
jó hírét kelti.
 A Pest megyei selejtezőben a Monor 
SE ritmikus Gimnasztika Szakosztályá-
ból dobogós helyen végzett a C2 óvo-
dás korcsoportban, szabad gyakorlat-
tal: Kuszenda Lili (1. hely), Gábor Abigél 
(2. hely), Misuth Luca (3. hely); a C2 gyer-
mek korcsoport szabad/szer gyakorlatá-

val: Tóth Fruzsina (1. hely), Nagy Klaudia (3. 
hely); a C2 serdülő szabad/szer gyakorla-
tával: Bukovenszki Vivien (3. hely)
 További eredményeink. Arany minősí-
téssel végzett: Kuszenda Lili, Gábor Abgél, 
Misuth Luca, Tóth Fruzsina, Nagy Klau-
dia, Bukovenszki Vivien. Ezüst minősítés-
sel végzett: Benkő Daniella, Raibl Regina, 
Guzsvány Vivien, Bronz minősítéssel végzett: 
Sipos Fruzsina, Guzsvány Fanni, Kuszenda 
Barbara, Ilg Eszter, Lendvai Hanna.

–v.i.–

A Monor SE ritmikus Gimnasztika szak-
osztálya megkapta a Berczik Sára Em-
lékverseny Pest megyei selejtezőjének 
rendezési jogát. A rangos eseményen 
a megye több mint 10 szakosztályának 
közel 150 versenyzője mutatta meg te-
hetségét május 24-én, a Szetényi Jó-
zsef Szakközépiskola tornacsarnokában. 
Az egész napos rendezvényen a méltán 
népszerű és látványos sportágat képvi-
selő  tornászlányok változatos koreog-
ráfiával bemutatott versenyszámait lát-
hatták az érdeklődők és szurkolók. Az 
esemény levezetését és a hangtechnikát 
a helyi Gemini televízió munkatársai biz-
tosították, valamint felvételt készítettek 
a versenyszámokról, melyet műsorukra 
is tűztek. 
 A szakosztály vezetésének és szülők-
nek köszönhetően ismét egy rendkívül 

7 499 000 Ft

2 999 000 Ft+Áfa 799 000 Ft

3 999 000 Ft

VízilabdacSak ígY tovÁBB!
 A kemény és kitartó munka eredmé-
nyeként vízilabdás fiataljaink egyre jobb 
helyezéseket tudnak kiharcolni a bajnok-
ságban és az országos versenyeken. 
 A 2008. május 30-án Székesfehérvá-
ron megrendezett  ritter kupán a serdü-
lő csapatunk  remekelt. Megszerezte az 
első helyezést. A június 14-15. között Ceg-
léden megrendezett Back Péter emlékku-
pán pedig, ahol a nagy múltú budapes-
ti csapatok uralták a vízfelületet, a 97-es 
korosztályos  csapatunk a 6. helyet sze-
rezte meg, maga mögé utasítva több ne-
ves csapatot, mint például a budapesti 
KSi csapatát.
 Korosztályos csapataink első alka-
lommal indultak a Budapesti bajnok-
ságon, ahol a 93-as korosztályban a 8. 
helyezést, a 96-os korosztályban a 12. 
helyezést, illetve az ifiben az 5. helye-
zést érték el. Figyelembe véve fiatal csa-
patunk tapasztalatlanságát – bár a bra-

vúr elmaradt –, egyáltalán nem lehet 
elégedetlen a gárda.
 Az első bajnoki szezon végén, az 
eredmények alapján a KPS-t alapító Tóth 
Frank, egykori vízilabdás olimpikon és 
Bata Kornél edzők előtt igazolódni látszik, 
hogy Monoron érdemes volt vízilabda-
csapatot létrehozni. A kitartó edzői mun-
ka sikerét és a fiatalok elhivatottságát a 
sportág iránt az is tükrözi, hogy a csapat 
leány játékosai, Leimeter Dóra és Kerekes 
Eszter meghívást kaptak az  U12 magyar 
leányválogatott edzőtáborába. Ezúton is 
további sok sikert kívánunk a tehetséges 
fiataloknak!
 A csapat az edzőtáborok és a pihenés 
jegyében fogja eltölteni a nyarat. Várják az 
úszni tudó, 1995 utáni születésű leányok 
és fiúk jelentkezését. Ezúton mondunk kö-
szönetet lelkes támogatóinknak, a Monori 
Takarékszövetkezetnek, a Decatlonnak, a 
Nyerges Fogadónak, a Póker rendezvény-
nek, a Global Parkettnek és nem utolsó 
sorban a lelkes szülőknek is.

kgy

E sorokat olvasva, valószínű sok olvasó 
számára a „monori vízilabda” gondolata 
egészen meglepő újdonságként fog hat-
ni. Ezt azért gondolom, mert végre be-
érni látszik a közel két éves kitartó mun-
ka gyümölcse. Két évvel ezelőtt ugyanis 
megalakult a monori Kölyök Póló Suli 
vagy is, a monori KPS.

 
Gépjárművezető-képző Kft.

tanfolyam indul
 július 9-én és augusztus 6-án 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
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Az európai taekwon-do élet egyik legran-
gosabb eseménye az Európa Bajnokság, 
amelynek idén Lengyelország adott ott-
hont. Az eseményt még rangosabbá tet-
te, hogy a lengyel taekwon-do minden 
tekintetben a világ élvonalában áll. A mi 
szempontunkból még ennél is fontosabb 
volt az esemény, hiszen a tavalyi év után 

– ahol egy versenyzőnk vett részt a via-
dalon – most egyszerre négy monori fia-
tal kapott lehetőséget, hogy a nemzetkö-
zi porondon is bizonyíthassa tehetségét. 
Hármójuk a Monor SE, egyikük a sülysápi 
Tápiómente TKD SE versenyzője, azonban 
felkészítő edzőjük mindegyiküknek az a 
Fülpesi Tibor (V. danos) nemzetközi mester, 
aki egyébként a teljes magyar válogatott 
vezetőedzője is. A monori különítmény 
tagjai voltak Lódi Vivenn, Leichter Lilla és 
Borsai Szandra i. danos valamint Rigó Pál 

– aki egyébként már rutinos versenyző, hi-
szen ez a harmadik EB szereplése volt – ii. 
danos mesterek. Fiatal versenyzőink több 
megmérettetést követően vehettek részt 
ezen az igen rangos eseményen. Elsőd-

legesen az országos bajnokságon kellett 
győzedelmeskedniük, majd Leichter Lillá-
nak és Lódi Viviennek a mestervizsgát is 
sikerrel le kellett tenniük, hogy kiérdemel-
jék az indulás jogát. A verseny már az első 
napon sikert hozott a monori fiataloknak, 
hiszen Leichter Lilla két nyertes küzdelmet 
követően harmadik helyezést ért el a -60 
kilogrammosok mezőnyében. Ugyanezen 
a napon a +60 kilogrammosok mezőnyé-
ben Lódi Vivien hatalmas harcokat köve-
tően ezüstérmes lett, mely eredményt 
még külön emeli, hogy az utolsó három 
küzdelmet egymás után, viszonylag kevés 
pihenővel kellett lefolytatnia, ami elké-
pesztő teljesítmény volt. Ugyanebben a 
mezőnyben Borsai Szandra a mezőny má-
sik ágán küzdött. Helyzetét nehezítette, 
hogy a versenybe kerülésért rögtön egy 
lengyel ellenféllel kezdett küzdenie. Ezt a 
feladatot szépen vette, és menetelésében 
csak a német Angelina Pier tudta megállí-
tani, aki ezt követően a döntőben Vivien 
ellenfele volt. rigó Pali huszonhárom fős 
mezőnyben indult küzdelemben, az első 

Taekwon-doSikereS SzerepléS az eB-n ÚszásSzép úSzÓeredménYek
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két mérkőzésén szépen teljesített, előbb 
görög, majd ukrán ellenfelét győzte le, 
azonban ezt követően alulmaradt a leg-
jobb négybe kerülésért folytatott küzde-
lemben. Sajnos a formagyakorlatok nem 
sikerültek igazán versenyzőinknek, igaz a 
szerencse és a bírók sem igazán kedvez-
tek nekünk. 
 Összességében mind a versenyzők-
nek, mind a szurkolóknak felejthetetlen 
élményt nyújtott a wroclawi Taekwon-do 
Európa Bajnokság, a csapat kiemelkedő-
en szerepelt, a hangulat pazar volt. Jó volt 
magyarnak, jó volt monorinak lenni Len-
gyelországban.

Korsós István
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turbó kupa

2008. május 10-11-én rendezték meg a Xi. 
BVSC Kupa  nemzetközi úszóversenyt, ahol 
7 nemzet (magyar, szlovák, olasz,  szerb, 
lengyel, cseh, osztrák) 30 klubja vett részt. 
Ebben az igen erős mezőnyben a Monori SE 
csapata az előkelő 6. helyet szerezte meg. 
Ez azért is dicséretes, mert csapatunkban 
összesen 9 gyerek állt rajthoz. 
 Érmeseink: legeredményesebb ver-
senyzőnk Bokros Blanka lett, aki mind a 
négy számban a dobogó legfelső fokára 
állhatott fel, 50 m pillangón és gyorson 
pályacsúcsot úszott, valamint a kupát is 
ő hozhatta el. További helyezések: Botka 
Dóra 100 m mell és 200 m vegyes: 1., 100 
m gyors: 3., Városi Brigitta 100 m mell: 3., 
Bacskai Attila 100 m hát, 100 m pillangó és 
200 m vegyes: 3., Ponyi Péter 100 m hát: 2., 
100 m mell és 200 m vegyes: 1.
 További eredményeink: Botka Anita 
200 m vegyes: 4., 100 m pille: 5., 100 m hát: 

6.,100 m gyors: 7.,  Séllei Gergő 100 m pil-
le: 4., 100 m gyors, 100 m hát és 400 m ve-
gyes: 5., Bokros Belián 100 m pille: 7., 100 m 
mell: 13., 100 m hát: 14.,  Bacskai Csilla 100 
m pille: 9., 100 m mell, 200 m vegyes: 18., 
100 m hát: 19.

jubileumi úszógála

2008. május 17-én a kecskeméti városi 
Sportuszoda átadásának 40. éves évfordu-
lója alkalmából jubileumi úszóversenyt ren-
deztek a Bács-megyei Úszó Szövetség és a 
Magyar Úszó Szövetség közös szervezésé-
ben. Az úszógála fénypontját az adta, ami-
kor az ünnepélyes megnyitót követően fel-
sorakozott a teljes Magyar Úszóválogatott 
Cseh László és Gyurta Dániel vezetésével, az 
utánpótlás korú versenyzőkkel karöltve.
 A nagy érdeklődés miatt a klubok 
csak kevés versenyzőt delegálhattak. Így 
a Monori SE csapatát csak 3 fő képvisel-
te. A megnyitó ceremónián vezetőedzőnk, 

PARKETTA • BURKOLAT
SZÖNYEG • PARAFA
  MoNor, Ady E. u. 58.

Tel/Fax: 29/416-872
Mobil: 30/332-1801

NyÁRI KIÁRUSíTÁS!
   AGROMEX fagyálló lábazati díszburkoló lapok*

                                       -20% kedvezmény
   LAMINÁLT padló: 8 mm-es, irodai minőségű*

 2290 Ft/m2 helyett: 1490 Ft/m2-től**
Ajándék: alátét párazáró fólia, szegélyléc 100 Ft/m kedvezmény

*Amíg a készlet tart!    **Színes juhar és égeres dekor.

Csernák Mariann a szervezőktől emlékpla-
kettet vehetett át.
 Eredményeink: Városi Brigitta 400 m 
vegyes és 200 m mell: 1., 200 m gyors: 
3., Ponyi Péter 400 m vegyes: 1., 200 m 
mellen: 2., Séllei Gergő 400 m vegyes: 1.,  
200 m gyors: 2.

utánpótlás kupa

Május 18-án az 1998-as és fiatalabb kor-
osztály versenyzett a Komjádi Sportuszo-
dában. 
 Eredményeink: Bokros Blanka 50 m pil-
langó és 50 m hát: 1., Botka Dóra 400 m 
gyors: 3., 50 m mell: 4.,  Botka Anita 400 m 
gyors: 5., 50 m mell: 8., Bacskai Attila 400 
m gyors: 2., 50 m mell: 9., Városi Brigitta 50 
m mell: 2., Bokros Belián 400 m gyors: 21,  
50 m mell: 12.
 A 4x100m lány vegyesváltó a 2. helyet 
szerezte meg: Botka Anita, Városi Brigitta,
Bokros Blanka, Botka Dóra.
 Versenyzőinknek gratulálunk és to-
vábbi sikeres felkészülést az ország Baj-
nokságokra! 

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

FocinagYot akart az u19-eS cSapat
nBiii, Mátra csoport.
25. forduló: Gyöngyös–Monor SE 3-1 
(2-1). Gyöngyös, 120 néző. Vezette: Pető 
Péter.
 Monor: Zsigri-Benkó (Kürtősi), Kovács, 
Kurucz, Cselőtei, Albert G., Albert D. (Né-
meth), Bán, Kiss I., Paput (Micsu). Edző: Né-
meth István, Árvai Zoltán. Sárga: Cselőtei, 
Micsu. Kiállítva: Bán a 79. percben. Jól 
szerepeltek: Cselőtei, Kiss I., Németh, 
Kűrtösi.
 Már a hétvégén bajnoki címet szere-
tett volna ünnepelni csapatunk. Közel 
100 szurkoló kísérte el a fiúkat, buzdí-
tásukkal segítve a csapatot. A játékosok 
már ezen a mérkőzésen be akarták biz-
tosítani a bajnoki címet! Hatalmas len-
dülettel, szinte túlpörögve játszottak 
szinte az egész mérkőzésen. A hazaiak 
szerezték meg a vezetést, egy kapitális 
labdaeladást kihasználva. De mi tovább 

játszottunk és a kapujához szögeztük az 
ellenfelet. A 29. percben egy szép akció 
végén Simon Zsolt egyenlített. Támadni 
kezdett a csapat. Azonban ez lett a vesz-
te, egy újabb labdaeladás után, újabb 
hazai gól született (2-1). innentől a szü-
netig tartott a „birkózás”! A második fél-
időt szinte végig „egykapuzta” a Monor, 
három kihagyhatatlan ziccer is kimaradt. 
Bánt a 79. percben kiállították, majd a 
gyöngyösi Soltész élete első kapufás gól-
ját lőtte(3-1). Sajnos ezen a vasárnapon a 
nagy akarásnak nyögés lett a vége!
 – A meccs elment a hajó azonban 
még nem, jövő héten fel kell rá száll-
nunk! – nyilatkozta a mérkőzés után Né-
meth István.
 26. forduló: Monor-Balassagyarmat 
12-0 (2-0). Monor: 120 néző. Vezette: 
Laczkó Zoltán.
 Góllövők: Simon (60, 73, 76. p), Né-
meth (48, 70. p), Micsu (81, 82. p), Hajdú 
(34, 59.p), Albert (35. p), Cselőtei (78. p), 
Paput (47. p). Az egész csapat, az edzők 
és a szurkolók is jól szerepeltek.
 Szimpatikus, mindenre elszánt ven-
dégcsapat várt a mieinkre. Nem csak 
rajtunk múlott, hogy ilyen nagyarányú 
vereséget szenvedtek fiainktól. Ám ők 
ezen a mérkőzésen nagyon akartak va-
lamit. Bajnokok akartak lenni! Az el-
múlt héten ezt Gyöngyösön görcsösen 
tették, aznap viszont felszabadultan, 
„örömfocit” bemutatva hozták minden 
vetélytárs tudtára, hogy ebben a baj-
nokságban ők a legjobbak! Most 34 per-
cig „egykapuztak”, 8 ziccert rontottak, 

amiben oroszlánrésze volt a palóc ka-
pusnak! Ügyes volt. Majd Hajdú Krisztián 
gólja megadta a jelet, és innentől zápo-
roztak a gólok az ellenfél kapujába. Kü-
lön öröm volt Simon Zsolt eredményes 
játéka, amivel elhódította a gólkirályi cí-
met! Óriási „fieszta” vette kezdetét! Szép 
számú szurkolóink együtt ünnepeltek 
még órákig a csapattal! Szép volt fiúk! 
Bajnok a Monor SE! 

FocidoBogÓS helYen zÁrt az u16
25. forduló: Gyöngyös–Monor SE 4-6 (2-2). 
Gyöngyös, 120 néző. Monor SE: Jansik–
Barcsai, Czermann, Huszár, Farkas, Bánszki, 
Herbály, Bók (Pokornyik 87. p), Hajdú (Galam-
bos 90. p), Baranyi (Kajli 70. p), Jávorszki (ré-
vész 89. p). Edző: Baranyi György, Farkas Ist-
ván Zoltán, Földesi Zoltán. Gólszerzők: Hajdú 
13. perc (0-1), Gyenes 33. perc (1-1), Molnár 
38. perc (2-1), Jávorszki 44. perc (2-2), Hajdú 
48. perc (2-3), Herbály 56. perc (2-4, a jegyző-
könyvben azonban Bók szerepel), Jávorszki 
60. perc (2-5), Fülöp 65 és 66. percben (4-5), 
Hajdú 83.perc (4-6).
 Kitűnő hangulat és két egyértelműen 
győzelemre éhes csapat. Az első 10 perc ki-
egyenlített játéka után, csapatunk átvette 
az irányítást. Egy remek szabadrúgás után 

Farkas varázsolta Hajdú fejére a labdát és 
máris nálunk volt az előny (0-1). A gól után 
még nagyobb lett az iram és a rendkívül 
gyors Jávorszki révén kis híján növeltük az 
előnyünket. A 33. percben mégis a hazaiak 
egyenlítettek, sőt Molnár bombája után már 
az előny is náluk volt. Ez felébresztette az 
„alvó oroszlánt” és a 44. percben Jávorszki 
egyenlített a szünet előtt. Ez felpörgette 
csapatunkat, akik rögtön a fordulás után 
már a vezetésnek örülhettek. A 48. perc-
ben Bók Balázs adott remek labdát, amit a 
meccs hőse, Hajdú váltott gólra (2-3). A bí-
rók érthetetlen módon elküldték edzőnket 
a padról, de ez még jobban fel tüzelte gár-
dánkat és az 56. percben Jávorszki kapufájá-
ról kipattanó labdát Herbály Gábor vágta az 

üres kapuba. (2-4). A 60. percben Jávorszki 
találatával 2-5-re húztunk el. A nagy előny 
túlságosan is megnyugtatta fiainkat és két 
perc alatt kaptak két gólt Fülöp Viktortól 
(4-5). A 77. percben el is dőlhetett volna a 
találkozó, de Hajdút száz százalékos ziccer-
ben megállította a síp mester. A 83. perc-
ben pedig felrobbant a lelátó. Jávorszki ug-
ratta ki Hajdút, aki hidegvérrel gurított a 
kapus mellett a hálóba (4-6). A lefújás után 
hatalmas ünneplés vette kezdetét a pályán 
és a lelátón is, gárdánk ezzel már fél lábbal a 
dobogón állt! Szép volt fiúk! Aki látta, tudja, 
nem csak a Gyöngyöst kellett legyőzniük a 
szezon legjobb mérkőzésén!
 Sajnálatos, hogy a Gyarmat U-16-os ve-
zetőinek sportszerűtlen hozzáállása miatt 
elmaradt a serdülők bronzmeccse. Ezen a 
mérkőzésen a „jelen, nem volt jelen”! U16: 
Monor- Balasagyarmat 3-0, játék nélkül! 

Lottózó és 

Könyvesbolt
2200 Monor, Bajcsy Zs. u. 4.

Tel.: (06-29) 413-724

Vásárlóink figyelmébe ajánljuk júliusi akcióinkat

Ezoterikus könyvekből
Bestseller könyvekből

Világsiker-sorozatokból
10%

kedvezmény

Nyitva: hétfő–péntek: 8–19 • szombat: 7–18 • vasárnap: 830–13
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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
1/4 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  40 Ft/szó
Hirdetésfelvétel: a szerkesztőség elér-
hetőségein 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!

verőcén, panorámával a Dunakanyar-
ra, 1000 négyzetméteres üdülőtelek 1,5 
millió forint irányáron eladó. 
Tel.: 06-30-698-9680
német, francia, angol nyelvből korrepe-
tálást vállalok. Tel.: 06-30-577-0677
nehéz nyelv a magyar? Szeret verset ta-
nulni? Magyar irodalomból és nyelvtan-
ból szívesen korrepetál Téged Galambos 
Pál. 2723 Nyáregyháza, Csengő u. 5. 
Tel.: 06-20-36-44-555, hívható 10-től 20-ig
riasztók, megfigyelőrendszerek 
telepítése, karbantartása.  
Tel.: 06-30-99-27-367

aPRóhiRdetÉs

Monori Strázsa
Monor városi önkormányzat lapja
XVII. évfolyam, 7. szám •  2008. július 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 favágás, fűkaszálás. 
Tel.: 06-30-683-4288
társasházkezelést vállalunk
állami társasházkezelői szakképzettség-
gel, gyakorlattal. KoVi-SZoLG BT.
Tel.: 06-20-913-2944, fax: 06-29-416-944
karacsondierzsebet@monornet.hu
Manikűr – pedikűr – műköröm. Hívásra 
házhoz megyek. Hívd Melindát!
Tel.: 06-30-466-6608
Szeretne Horvátországban nyaralni? 
Négyfős apartmanok önköltségi áron 
Brac szigetén korlátozott számban igé-
nyelhetők. Tel.: 06-20-410-8655

Köszönetet mondunk 
a rokonoknak, szomszédoknak, 
és a kedves ismerősöknek, akik

Nagy István
férjet, szerető édesapát, nagypapát 

utolsó útjára elkísérték, sírjára  
virágot, koszorút helyeztek.

Felesége és családja

•
Köszönetet mondunk 

mindazoknak, akik
Végh József

ny. tanárt utolsó útjára elkísérték, 
koszorút, virágot hoztak a sírjára 

és együttérzésüket fejezték ki.
A gyászoló család

•
Hálás szívvel mondunk

 köszönetet mindazoknak, akik
Fekete Lajosné Olgi nénit

utolsó útjára elkísérték, sírjára 
szeretetük jeléül virágukat 

elhelyezték, fájdalmunkban 
osztoztak, és együtt éreztek velünk.

Fekete lajos és családja

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik szerető férjemet, 

drága jó édesapánkat,
Bajkai Lajost

utolsó útjára elkísérték, 
fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

•
Köszönetet mondunk a rokonoknak, 

ismerősöknek és a kedves barátoknak, 
akik Zsákovics Gusztávot

utolsó útjára elkísérték, és a sírjára 
elhelyezték a virágokat.

A gyászoló család

•
„Por már a por – a Lélek él!”
Köszönetünket fejezzük ki 

mindazoknak, akik szeretett férjem, 
édesapám, apósom, nagyapánk

Vedres László
elhunyta alkalmából mély 

fájdalmunkban osztoztak, utolsó útjára 
elkísérték, sírjára a kegyelet virágait, 

koszorúit helyezték. Külön köszönet dr. 
Misuth Gábor családorvosunknak 

lelkiismeretes, odaadó munkájáért.
a gyászoló vedres és varga család

köszönetnyilvánítás
házasságot kötöttek

Végh József – Kaszás Veronika  

monoron haltak meg

Nánai Zoltán, Bajkai Lajos,
 Kiss Mihályné Tatai Éva Ágnes, 

Rózsavölgyi Károly Sándorné Medlik Mária, 
Nagy István, Vedres László,

Borus Istvánné Potóczki Julianna

anyakönyvi híRek
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Kiváló minőség,

alacsony ár!

AtlASz HűtőHáz     

M intABOltjA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es f őúton

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

Az akciós árak július 1-től 19-ig

Csirkecomb (faros)550,-

Sertésmáj

199,-

további akciós termékek:
csirke felsőcomb farrésszel 490,-
előhűtött csirkemáj, zúza  490,-
tyúk, kakas 490,-
pulyka apró 650,-
Bőrös sertéslapocka 690,-
Sertéslapocka 890,-
Sertéscomb 949,-
csontos karaj  1049,-
Sertéstarja 990,-

csont nélküli tarja  1190,-
csemege szalonna 590,-
lecsókolbász, virsli, párizsi 350,-
csirkemell sonka 790,-
csirkeszárny (gy. fagy) 450,-
csirkenyak (gy. fagy) 135,-
csirkemáj szívvel (gy. fagy) 250,-
csirke zúza (gy. fagy) 450,-
liba bőrös háj (gy. fagy) 490,-

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:

Ft/kg

Ft/kg

grillkaraj

1290,-
Ft/kg

Csirkemellfilé

1290,-
Ft/kg

Pápai füstölt csülök790,-
Ft/kg

A feltüntetett árak Ft/kg-ban értendők.

Parasztkolbász
690,-

Ft/kg

Sertés oldalas

890,-
Ft/kg

főtt-füstölt császárszalonna

690,-
Ft/kg

Bőrös császár

 590,-
Ft/kg

ticket restaurant és Sodexho 
étkezési utalványokat elfogadunk!

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

darált sertéshús
590,-

Ft/kg

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!


