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ÉrtékelésA HArMAdik közMEgHAllgAtás

vagyunk a vasútállomás rekonstrukcióján, 
ahogy az állomás előtti tér rendezésén is, 
viszont az állomásépület járdája és a be-
tonút között maradt egy keskeny szegély, 
ami már nem út, de még nem is a járda, 
aligha a jövő, de már nem is a múlt, affé-
le senki földje, annak megfelelő állapot-
ban. És akkor egy kicsit mintha minden hi-
ábavaló volna. kis ügy ez persze, de nagy 
bosszúság minden nap látni. Vagy botlani 
ott, elakadni a biciklivel. 
 a nagy ügyek visszhangtalanok vol-
tak, nem azért, mert minden rendben lett 
volna, éppenséggel a város harmadik éve 
zárja mínusszal az évet, de a polgármes-
teri beszámoló nem nagyon hagyott két-
séget afelől, hogy a hiány olyan körülmé-
nyek következménye, melyeket a város a 
mai helyzetében nem bír sem befolyásol-
ni, sem ellensúlyozni. pedig kényszertaka-
rékossági intézkedéseket is hozott az ön-
kormányzat, megszüntette az általános 
iskolák gazdasági önállóságát, egy intéz-
ménybe vonta össze az óvodákat, külön 
telephelyekkel, az Uszoda kht.-nál össz-
pontosítják a városüzemeltetés felada-
tainak többségét, a szociális foglalkozta-
tást és a közterületek gondozását is, de a 
kÖVáL-nál maradnak továbbra is a kom-
munális szolgáltatások.

ilyenkor szokás szerint az önkormányzat 
nevében a polgármester számol be a kö-
zösségi ügyek állásáról, az önkormányzat 
működéséről, hogy a jelen levő helyi pol-
gár tájékozódhasson, véleményt formál-
hasson, kérdezhessen. Minél valódibb a 
párbeszéd, ütköző álláspontokkal, kérdé-
sekkel, alternatívákkal, közös töprengés-
sel, annál jobb ez a helyi demokráciára 
nézve. Ha sok a hallgatás, kényszeredett 
a párbeszéd, hosszúak a monológok, ak-
kor ott nem lesz se ünnep, se műhelymun-
ka, és a közmeghallgatás formális rendez-
vénnyé válik. olyankor igazából nem is 
érteni, miért találták ki, miért van rá szük-
ség. akkor jutnak főszerephez a notórius 
kérdezők, akik nem meghallgatni jönnek, 
hanem hallgatóságra találni.  
 a monori önkormányzat idén már há-
rom közmeghallgatást szervezett, az első 
kettőnek konkrét és fontos tárgya volt, a 
szabályozási terv bemutatása, illetve áp-
rilisban a középtávú városfejlesztési kon-
cepció. Mindkettőn lényegesen nagyobb 
volt az érdeklődés, mint a szokásos évi ta-
lálkozón. Így hát ez a közmeghallgatás ez-
úttal nem lett izgalmas közéleti esemény. 
némi élénkséget csak Vér zoltán és Vér 
László kerékpárúttal, az utak állapotával 
kapcsolatos kritikái keltettek. És aligha-
nem valóban eléggé lehangoló, hogy túl 
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Különös rendezvényfajta ez. Egy kis tükör az önkormányzati közélet 
állásáról. Valahogy úgy kellene kinéznie, úgy kellene működnie, mint ami 
részben a helyi demokrácia ünnepe, részben fontos műhelye is egyúttal.

Folytatás a 8. oldalon

2                            rendhagyóan kezdődött



testületrENdHAgyóAN kEzdődött
Október 9-én rendhagyóan kezdődött a testület ülése. Napirend előtt 
Pogácsás Tibor polgármester átadta a Monor Közbiztonságáért Díjat. 
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a képviselő-testület következő soros, 
nyilvános ülését 2008. november 13-án, 
14 órai kezdettel tartja a Városháza ta-
nácskozótermében.
Tervezett napirendi pontok:
közbiztonsági Díj ünnepélyes átadása
1.) interpellációk
2.) az Önkormányzat 2009. évi költség-
vetési koncepciójának az elfogadása.
3.) Beszámoló az Önkormányzat 2008. 
évi költségvetésének háromnegyed 
éves teljesítéséről.
4.) a nevelési-oktatási intézmények 
költségvetésének módosítása.
5.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
6.) polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és in-
tézkedésekről, valamint a lejárt határ-
idejű testületi határozatok végrehaj-
tásáról.
Zárt ülés keretében:
Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok 
elbírálása.

NapireNdi poNtok NovemberbeN

idén Leé Erzsébetnek adományozták a 
Monor közbiztonságáért Díjat, aki rendsze-
resen részt vesz a katasztrófavédelmi ver-
senyek szervezésében, lebonyolításában. 
 szintén még napirend előtt, kelemen 
józsef rendőrkapitány kért szót, hogy a 
hét elején történt súlyos vonatbalesetről 
számoljon be. Beszámolója szerint a ha-
lálos kimenetelű vasúti balesetben négy 
személy hunyt el, hárman életveszélyes 
sérülést szenvedtek, négyen súlyos álla-
potba kerültek és nagyon sokan megsé-
rültek. a mentésben 49 rendőr vett részt, 
ebből 25 fő a Monori rendőrkapitányság 
állományából. a területet megfelelően le-
zárták, hogy a mentésben résztvevő mun-
katársai megfelelő körülmények között 
végezhessék munkájukat, mert a helyi la-
kosok elállták az utat. nagyon sok sérült 
volt, akiket a túlsó oldalon láttak el. Este 
fél tíz volt, mikor befejezték a mentést a 
helyszínen, de a munkát tovább kellett 
folytatni a kapitányságon. a monorierdői 
önkormányzat képviselői is ott voltak, és 
segítették a munkát. Mivel rövid időn be-
lül le tudták zárni a területet, remélhető-
leg semmi nem tűnt el, a talált tárgyakat 
32 zsákba gyűjtötték be, mindent leltárba 
vettek, és a monorierdői önkormányzat-
nál helyezték el. Önfeláldozó munkát vé-
geztek, sokan jöttek a szabadnapos kol-
légák közül is segíteni, mindenki példát 
mutatott emberségből. Felmerült, hogy 
esetlegesen vasúti közlekedési bűncse-
lekmény történt, ezért a helyszíni szem-
lét is le kellett folytatni. Megállapították, 
hogy kábellopás nem történt, valószínű-
leg beázott a vezeték és zárlatos lett. Foly-
nak a kihallgatások, pontosítják a sérültek 
számát. nagyon sok meghallgatás volt az 
ügyész jelenlétében is. a nyomozás még 
nem zárult le, hogy mi volt az oka ennek 
a súlyos balesetnek, arra pontos választ 
még nem tudnak adni.

interpellációk

a soros, nyilvános ülésen 17 napirendi 
pont tárgyalását fogadta el a testület. szo-
kás szerint az interpellációkkal kezdtek.
 Sinkovicz László, a vasútállomás és kör-
nyékén, az iskolába menő gyerekek érté-
keit követelő, esetenként még késsel is 
fenyegetőző fiatalok számának elszapo-
rodásáról szólt. kérte a rendőrkapitány-
tól, hogy a vasútállomást és annak kör-
nyékét fokozottabban ellenőrizzék. Ezek 
a gyerekek rettegnek, félnek, mert azzal 
fenyegetik őket, hogy amennyiben el-
mondják, mi történt velük, akkor súlyos 
következményekkel számolhatnak. kérte, 
hogy a szülők is tegyék meg a szükséges 

lépéseket ahhoz, hogy a rendőrség lépni 
tudjon, mert ha nincs feljelentés, nincs el-
járás sem.
 a városban több helyen, így az úgyne-
vezett telepen is voltak postaládák kihe-
lyezve, például a Maggyár mellett. Ezek 
eltűntek. Érdemes lenne felvenni a kap-
csolatot a posta vezetésével, hogy he-
lyezzenek ki ismét postaládákat, hogy az 
egyedülálló, idős embereknek ne kelljen 
elgyalogolniuk a postára egy levél feladá-
sa miatt.
 Jánosovits Miklós örömmel tapasztalta, 
hogy az ady Endre út sorompón túli része 
teljesen fel lett újítva. Felhívta azonban a 
figyelmet, hogy a Balassi úti gyalogátke-
lő felfestése nem történt meg. néhány he-
lyen a kerékpárút sárga szaggatott vonalú 
felfestését sem lehet már látni, így ezeket 
is újra kellene festeni.
 Varga Jenő a két éve bevezetett baba-
kötvény után érdeklődött, hogyan fogad-
ta a lakosság, mennyien vették igénybe és 
van-e valamilyen hatása?
 Szilágyi Imre bejelentette, hogy a kÖr-
ME november 9-én fát ültet a pozsonyi 
úton, a futballpálya másik oldalán, melyre 
tisztelettel meghívta képviselőtársait is. 
 Pogácsás Tibor válaszában elmondta, 
hogy sinkovicz László, jánosovits Miklós 
észrevételeit továbbítja az illetékeseknek, 
illetve a rendőrkapitány úr most szemé-
lyesen is hallhatta az elmondottakat. Var-
ga jenő képviselőt tájékoztatta, hogy csak 
2-3 babakötvényt igényeltek eddig.

rendeletek

az önkormányzat 2008. évi költségvetési 
rendeletének szükséges módosítását fogad-
ták el, melyre a Gazdasági Ellátó szervezet 
(GEsz) megszüntetésével, illetve a gazdál-
kodásából eredő hiány miatt került sor.

Módosított szabályzat

a következő napirendi pont a Helyi Épí-
tési szabályzatról szóló 11/2004. (iV. 27.) 
számú helyi rendelet módosítása volt. Ez 
a módosítás, a törvény változásából ere-
dő változtatásokat tartalmazza, ame-
lyeket a képviselő-testület eddig nem 
követett, ezt kellett most megtenni. Lé-
nyege, többek között, hogy nem kell épí-
tési engedélyt kérni 120 négyzetmétert 
meghaladó ponyvaépítményre, lakóko-
csira, konténeres épületre, pavilon jelle-
gű építményre, mobil épületre, ameny-
nyiben az tartósan, 30 napnál hosszabb 
ideig áll az ingatlanon, vagy az építmény 
olyan felújítására, helyreállítására, átala-
kítására, amely a hom lokzat megjele-

nését, színezését, textúráját jelentősen 
megváltoztatja. Ezek eddig építési en-
gedélykötelesek voltak a helyi rendelet 
szerint.

átcsoportosított feladatok

Elfogadta a testület a 2009. évi belső el-
lenőrzési tervet, valamint a 2008. évi bel-
ső ellenőrzési terv módosítását. Felha-
talmazták a polgármestert és a jegyzőt, 
hogy kössenek szerződést még ebben az 
évben egy ellenőrző vállalkozással, akik 
a városban a helyi iparűzési adóbevallá-
sokat fogják ellenőrizni közel 40 vállalko-
zásnál.
 Módosították a Monor Uszoda kht. üz-
leti tervét, mivel a GEsz-hez tartozó fel-
adatok egy része átkerült a Monor Uszo-
da kht.-hez, ami eddig a GEsz, valamint 
a polgármesteri Hivatal költségvetés-
ében jelent meg. a konyháknál a rezsi-
költségek még egyenlőre nem kerülnek 
át a kht.-hez, ebben az évben még az 
intézményeknél jelennek meg. a park-
fenntartás, temetőüzemeltetés, kátyú-
zással kapcsolatos feladatok, téli síkos-
ság-mentesítéssel kapcsolatos feladatok 
is bekerülnek az új, módosított üzleti 
tervbe. 
 az önerős járdaépítési programhoz 
szükséges fedezet előteremtését célzó 
rendeletmódosítást a következő testüle-
ti ülésre előkészíti a pénzügyi iroda. Mi-
vel kivitelezést szintén a Monor Uszoda 
kht. Végzi, ezért az üzleti tervét is ennek 
megfelelően fogják módosítani. 

Csökkent a gyereklétszám

a testület elfogadta a 2008/2009. tanév 
indításának tapasztalatairól készült be-
számolót.
 Varga jenő bizottsági elnök szóbeli ki-
egészítésében elmondta, hogy az iskolák-
nál 91 fővel csökkent az elsősök száma, az 
óvodáknál viszont nincs csökkenés. a já-
szai Mari általános iskola létszámából 52 
tanuló hiányzik. többen elmentek 6 év-
folyamos iskolába, voltak, akik elvitték a 
gyerekeiket a saját településükre. a bi-
zottság úgy ítélte meg, hogy kiemelten 
kell figyelni a jászai Mari általános iskola 
működését. a bizottság javasolta a testü-
letnek, hogy a jövő évi költségvetés ösz-
szeállításánál vegye figyelembe azokat az 
igényeket, amelyek az intézmények szeb-
bé tételére, állagmegóvására irányulnak. 
 pogácsás tibor polgármester vélemé-
nye szerint a jászai Mari általános iskolá-
ban valamilyen rossz folyamat indult el, 
erre utal a nagy létszámváltozás. a pe-
dagógusok körében is nagy volt a vál-
tozás az elmúlt két évben. azért hozták 
be kis településekről a városba gyereke-
ket, mert eddig jó iskolának tartották, és 
azért viszik el most őket, mert nincsenek 
megelégedve az iskolával. 

A nyári étkeztetés tapasztalatai

igen tartalmas tájékoztatót terjesztettek 
be a testülethez a gyermekek nyári idő-
szakban történő napközbeni ellátásáról. 
sinkovicz László bizottsági elnök elmond-
ta, hogy tavaly még gond volt a nyári ét-
keztetéssel, amit idén úgy oldottak meg a 
hivatal munkatársainak közreműködésével, 
hogy előre csomagolt élelmiszereket osz-
tottak ki. nagy szükségük van a jövőben is 
az intézmények és a civil szervezetek mun-
kájára, ezért javasolta a bizottság, hogy kö-
szönje meg a képviselő-testület a munkáju-
kat. a nyári ellátásban és foglalkoztatásban 
részt vett a kistérségi Családsegítő és Gyer-
mekjóléti szolgálat, a Monor-kistemplomi 
református Egyházközség és Monor Újte-
lepi református kultúráért alapítvány, a 
nagycsaládosok Monori Egyesülete, a Ma-
gyar Máltai szeretetszolgálat, a kossuth La-
jos, a jászai Mari, az ady Úti és a nemzet-
őr általános iskola is. Ezeket a táborokat az 
önkormányzaton kívül nagyon sok vállal-
kozás és egyéni vállalkozó is segítette.

kevés volt a parlagfű

Elfogadta a képviselő-testület a parlagfű 
irtási operatív program teljesítéséről szó-
ló beszámolót, melyből megtudhatták a 
képviselők, hogy az idei csapadékos idő-
járás ugyan kedvezett a gyomok elszapo-
rodásának, mégis inkább gazos, elhanya-
golt területet találtak hivatal munkatársai 
a bejelentések kapcsán, mint parlagfűvel 
szennyezettet. az önkormányzati ingatla-
nokat, valamint a közterületeket, közhasz-
núsági szerződés alapján a Monor Uszoda 
kht. tartja rendben. Csak egy alkalommal 
bírságolta meg a növényvédelmi Felügye-
lőség az önkormányzatot, a kilátónál talált 
minimális mennyiségű parlagfű miatt.

Még nincs új vezető

a Városi könyvtár vezetői megbízásra 
újabb pályázatot írt ki az önkormányzat, 
mivel az előző eredménytelen volt. tóth 
Lászlóné, a könyvtár volt vezetője nyugdíj-
ba vonult, ezért amíg nem zárul le a pályá-
zat és nem lesz új vezető, addig Csernus j. 
alánnét bízták meg a vezetői feladatok el-
látásával.

két ülés között történt

a továbbiakban, ingatlanügyekben szü-
lettek döntések, majd a polgármesteri je-
lentés a két ülés közötti fontosabb ese-
ményekről és intézkedésekről, valamint 
a lejárt határidejű testületi határozatok 
végrehajtásáról szóló napirendi pont kö-
vetkezett. a lejárt határidejű testületi ha-
tározatok végrehajtásáról a polgármester 
írásbeli jelentést tett, majd a bizottságok 
által tárgyalt, de külön napirendi pontra 
fel nem vett, képviselő-testületi döntést 

igénylő előterjesztésekben, javaslatokban 
döntöttek. többségében ingatlanügyek 
voltak, valamint fedezet-meghatározások.
 a Lions klub egy éve indított gyűjtést, a 
Vigadó számára egy hangversenyzongo-
ra megvásárlása. Egy, az erre a célra létre-
hozott alapítvány számláján gyűjtötték a 
pénzt, magánszemélyek felajánlásából, vál-
lalkozások, egyéni vállalkozók adományai-
ból, de a Vigadó is több jótékonysági mű-
sort szervezett erre a célra. több mint 3,5 
millió forint gyűlt össze, ez a zongora árá-
nak a fele. a képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy költségvetéséből ezt az összeget 
3,5 millió forinttal kiegészíti, így a Vigadó 
megvásárolhatja hangversenyzongorát.
 Fedezetet biztosítottak az ady End-
re úti kerékpárút befejezésére. Erre eddig 
azért nem kerülhetett sor, mert a DÉMász 
oszlopai és az elosztószekrénye a terve-
zett úton helyezkedett el. sikerült ezt át-
rakatni, így a kossuth Lajos utcáig teljesen 
kiépülhetett a kerékpárút.
 a Monor és Monorierdő önkormány-
zata megállapodtak abban, hogy a te-
rületfelosztással kapcsolatos földmérői 
feladatokat közösen végeztetik el. a kép-
viselő-testület felhatalmazta a polgármes-
tert és a jegyzőt a szerződés aláírására. 

Folyamatban lévő ügyek

 pogácsás tibor polgármester ezután 
több folyamatban lévő ügyről tájékoztat-
ta a képviselő-testületet. állami számve-
vőszéki vizsgálat folyik az önkormányzat-
nál a köztisztasági feladatellátást érintően. 
a pénzügyi vizsgálat novemberben fejező-
dik be. a kistói út, 4-es út körforgalmának 
építése megkezdődött. a petőfi utca átépí-
tésére megszületett az engedély, a közbe-
szerzési dokumentáció előkészítés alatt van. 
az alapellátást szolgáló orvosi rendelő épí-
tésével kapcsolatban beérkezett egy terv. a 
jövő év első hónapjaiban megkezdődik az 
építkezés, ami várhatóan augusztusban fe-
jeződik be. a Monor és Monorierdő szétvá-
lásával kapcsolatos bírósági tárgyalást ok-
tóber végére tűzték ki. Mivel mindenről 
egyezség született a két település között, 
ezért a tárgyalás csupán formalitás lesz. 

Összeállította: Nagy Lajosné

Monor Városi Önkormányzat képvi-
selő-testülete megalkotta és kihirdeti 
az alábbi rendeleteit:
17/2008. számú: Monor Városi Ön-
kormányzat 2008. évi költségveté-
séről és szerkezeti rendjéről szóló 
4/2008. (iii. 01.) számú alaprendelet 
módosításáról. 
18/2008. számú: a Helyi Építési sza-
bályzatról szóló 11/2004. (iV. 27.) szá-
mú helyi rendelet módosításáról.

Új reNdeletek

a képviselő-testületi ülés nyílt ülésé-
nek teljes jegyzőkönyve, valamint a ren-
deletek szövege a Városi könyvtárban 
megtekinthető. a képviselő-testület 
nyilvános üléséről a GEMini tV minden 
esetben felvételt készít, amelyet, az ülést 
követő szombaton a pátria tV csator-
náján figyelemmel kísérhetnek. Bővült a 
tájékoztatási lehetőségünk, így a rende-
letek egységes szerkezetbe foglalt szö-
vege már olvasható és letölthető a www.
monor.hu honlapról. itt egyéb fontos fel-
hívásról, tájékoztatásról is értesülhetnek.

további iNformációk

november 19-én 17-től 18 óráig dr. Gál 
zoltán országgyűlési képviselő foga-
dóórát tart az önkormányzat épüle-
tében.

dr. Gál ZoltáN foGadóórája 

az Ügyrendi és közbiztonsági Bizottság 
a Monori rendőrkapitánysággal közösen 
2008. november 20-án 18 órai kezdettel 
közbiztonsági Fórumot tart a Művelődé-
si Házban (2200 Monor, Bocskai u. 1.).
 a fórumra meghívja Monor város la-
kosságát, valamint a monori intézmé-
nyeket, a bankok képviselőit és a civil 
szervezeteket is.

köZbiZtoNsáGi fórum
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a 2008-as esztendőt hazánkban a Bib-
lia éveként ünnepeljük. a szentírás a 
gondviselő isten felbecsülhetetlen ér-
tékű ajándéka számunkra. Ezért a Bib-
lia éve a hálaadás ideje istennek ezért 
a csodálatos ajándékáért. a Biblia éve 
ugyanakkor isten népének családi ün-
nepe is, egyben tanúságtétel, mert 
megvalljuk egymás és a világ előtt, 
hogy milyen sokat jelent számunkra 
a szentírás. Végül pedig: a Biblia éve a 
keresztény egység szolgálata, hiszen 
a Biblia minden egyház számára nagy 
kincs, így méltó, hogy ünnepünk, hála-
adásunk és tanúságtételünk velük kö-
zös legyen.
 Ebben a szellemben rendeztünk 
Bibliakiállítást Monoron a Mátyás király 
u. 1. szám alatti helyiségben. sok régi 
különleges kiadású, különböző nyelvű 
bibliát láthatunk, bibliai növények, tér-
képek és tablók között. a kiállítás no-
vember 9-ig lesz látogatható, de már 
októberben is sokan voltak kíváncsiak 
rá. a nyitva tartásról a katolikus plébá-
nián lehet érdeklődni.
 novemberben a református paró-
kia közösségi házában egy interaktív 
Bibliakiállítással folytatódik a program, 
amely egészen adventig látogatható 
lesz. nyitva tartásról a református pa-
rókián lehet érdeklődni.
 Mindenkit szeretettel várunk!

Dr. Csáki Tibor plébános  

bibliakiállítás

Vidékfejlesztés

ElNyErtE A lEAdEr-CíMEt A strázsA 
FElső-táPió HElyi közösség
A LEADER-cím együtt jár azzal is, hogy közösséghez tartozó települések 
együttesen 800 millió forint fejlesztési forráshoz juthatnak. 

az állami népegészségügyi és tisztiorvosi 
szolgálat közép-magyarországi regionális 
intézetének tisztifőorvosa a 8717-10/2008. 
számú határozatával elrendelte a 30 év fe-
letti lakosság körében a kötelező tüdőszű-
rő-vizsgálat elvégzését. 
 a szűrővizsgálaton a részvétel kötelező!
 a szűrővizsgálaton nem kell részt vennie 
azoknak a személyeknek, akik ilyen vizsgá-
laton egy éven belül 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-tól 17 óráig, pénteken 8-tól 13 óráig. 
2008. november 1-30. között a 6. 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 egyes körzetek lakosságát és az érin-
tett személyeket a polgármesteri hivatal kü-
lön 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 megszegő-
je ellen az egészségügyi hatóság a közigaz-
gatási hatósági eljárás és szolgáltatás általá-
nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
140. § (1) bek. d.) pontja szerint 500 000 fo-
rintig terjedő eljárási bírságot szabhat ki!
 a szűrővizsgálat – helyére történő oda-
vissza utazás szükséges időtartamát is be-
leértve – a munkajogi jogszabályok alkal-
mazása során kötelező orvosi vizsgálatnak 
minősül. 
 aki a kötelező szűrővizsgálaton nem je-
lenik meg, az ellen a 218/1999. (Xii. 28.) 
korm. rendelet 102. § (1) bekezdés a) pont-
ja szerinti 60 000 Ft-ig terjedő szabálysérté-
si bírság is kiszabható.

EgészségFElHívás tüdőszűrésrE  a 6. számú körzet felnőtt háziorvosi 
körzetbe a következő közterületek mel-
lett fekvő lakóingatlanokon élők tartoz-
nak: acsádi utca, arany jános utca, Bajcsy-
zsilinszky utca, Batsányi utca, Berki-tanya, 
Csokonai utca, Deák Ferenc utca, Eötvös 
utca, Forrásszőlő, Garibaldi utca, Hold-
sugár utca, károlyi tanya, kinizsi utca, ki-
nizsi-köz, kisfaludy utca (a Bajcsy-zs. ut-
cáig), kossuth Lajos utca páros oldal 
(a Bajcsy-zs. utcáig), köztársaság utca, 
Laposhegy, Liliom utca (a Bajcsy–zs. utcá-
ig), Munkácsy utca, napsugár utca, nem-
zetőr utca, nemzetőr köz, péteri utca pá-
ratlan oldal, pince utca, scheirer tanya, 
strázsahegy, székely Bertalan utca, szil-
hát utca, téglaházi dűlő, Váci Mihály utca, 
Völgykút utca.
 tájékoztatjuk a 3. számú orvosi körzet 
lakosait, hogy technikai okok miatt, nem 
mindenki kapta meg a tüdőszűrőre az ér-
tesítést. 
 akik kimaradtak, azok 2009. január hó-
napra fognak értesítést kapni.
 a torlódások elkerülése végett, az egyes 
körzetek kétfelé lettek osztva, ezért kérjük, 
hogy lehetőség szerint az értesítésben sze-
replő időpontban jelenjenek meg a tüdő-
szűrésre!  

Megkezdődött az őszi fűtési időszak, 
amely a lakosságtól fokozott elővi-
gyázatosságot kíván. a következőkre 
hívjuk fel figyelmüket.
 a kéménybe kötött gázüzemű la-
kásfűtő és vízmelegítő berendezések 
használata során erős szél esetén elő-
fordul, hogy az égéstermék visszajut 
a lakótérbe. a színtelen és szagtalan 
gáztól eszméletvesztés vagy halál is 
bekövetkezhet. javasoljuk, hogy a la-
kásokban szénmonoxid érzékelő és 
jelző készüléket szereljenek fel, hogy 
a tragikus baleseteket megelőzzék.
 a vegyestüzelésű-kazánok illetve 
kályhák közvetlen közelében éghe-
tő anyagokat ne tároljanak, mert a su-
gárzó hőtől vagy a kipattanó parázs-
tól tűz keletkezhet. 
 a lakások kiegészítő fűté-
sére elektromos hősugárzókat, 
hőkandallókat is használnak. Ezek kö-
zelében, illetve a készüléken ruhát 
szárítani nem tanácsos, mert az tüzet 
okozhat.

a tűZoltósáG felhívása

Monor Városi Önkormányzat képviselő-
testülete 11/2001. (iV. 30.) számú rendele-
tével Monor közbiztonságáért Díjat ala-
pított, a város közigazgatási területén élő, 
dolgozó és működő személyeknek, a he-
lyi közügyeknek, ezen belül a város közbiz-
tonságának, tűzbiztonságának, polgári- és 
katasztrófavédelmének területén elért ki-
magasló teljesítmény vagy huzamosabb 
időtartamon át folytatott kiemelkedő mun-
kálkodás elismerésére. a kitüntetésre javas-
latot tehetnek a polgármester mellett a te-
lepülési képviselők, a civil-, társadalmi- és 
tömegszervezetek, az önkormányzati in-
tézmények. Évente egy kitüntetés adomá-
nyozható, amit a képviselő-testület október 
23-át megelőző ülésén nyújt át ünnepélyes 
keretek között a polgármester. a díj, emlék-
plakett, oklevél, és értékes ajándéktárgy. 
Ebben az évben két javaslat érkezett, közü-
lük – az Ügyrendi és közbiztonsági Bizott-
ság javaslatára – Leé Erzsébet tanárnő díja-
zása mellett döntött a testület.
 Leé Erzsébet a szterényi józsef szakkö-
zépiskola pedagógusa volt. Évek óta rend-
szeresen foglalkozik a biztonság egyik 
legfontosabb területével, a diákok veszély-
helyzeti felkészítésével. szívós munkával 
alakított ki egy csapatot a diákjai között, 
akik ifivezetőként segítenek a települé-
si rendezvényeken a katasztrófavédelmi 
ismeretek terjesztésében, a szimulált ve-

szélyhelyzeti gyakorlatok lebonyolításá-
ban. Diákjai a túlélő táborokban csoportve-
zetői feladatokat látnak el.
 a tanárnő vezetésével mindig részt 
vesznek a csapatok az Ensz által meghir-
detett polgári védelmi vetélkedősorozat 
helyi, és megyei fordulóin, ahol kiváló ered-
ményeket érnek el. irányításával a diákok 
megalakították a MaCs-klubot, amelynek 
célja, hogy az alsó tagozatos diáktársaik ré-
szére játékos módon mondják el a nyár, a 
tél, a rendkívüli időjárás veszélyeit, a helyes 
magatartási szabályokat. Csapatukat nem 
csak Monoron, hanem a környező települé-
sek iskoláiba is szívesen hívják.
 tanítványai a felsőoktatási intézmények-
be kerülve is jól tudják hasznosítani a tőle 
elsajátított, az önmaguk, és mások menté-
sére irányuló ismereteiket.
 Gratulálunk a kitüntetéshez!

Nagy Lajosné

ElismerésMoNor közbiztoNságáért

Monor Város Önkormányzata a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXiii. 
törvény 20/a paragrafusa alapján pályá-
zatot hirdet a monori Városi könyvtár  
könyvtárigazgató (magasabb vezető) mun-
kakör betöltésére.
 pályázati feltételek: magyar állampolgár-
ság, betöltött 18. életév, cselekvőképesség, 
büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat-tétel, 
szakirányú egyetemi végzettség (könyv-
táros, informatikus-könyvtáros), vagy nem 
szakirányú egyetemi végzettség és felsőfo-
kú szakirányú munkaköri szakvizsga, vagy 
főiskolai könyvtárosi, vagy főiskolai közmű-
velődési képzettség, legalább ötéves szak-
mai gyakorlat, kiemelkedő szakmai vagy tu-
dományos tevékenység.
 Előnyt jelent: vezetői gyakorlat, könyvtári 
gyakorlat.
 a pályázathoz csatolni kell: részletes szak-
mai önéletrajzot, az intézmény vezetésére 
vonatkozó elképzelések bemutatását tartal-
mazó szakmai programot, iskolai végzett-
séget, szakképzettséget igazoló dokumen-
tumok másolatát, három hónapnál nem 
régebbi erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot 
arról, hogy a pályázatot a pályázat elbírálásá-
ban részt vevők megismerhetik.

 a közalkalmazotti jogviszony időtartama: 
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony, 
2009. január 1-jétől 2014. december 31-ig. a 
vezetői megbízás időtartama: 2009. január 
1-jétől 2014. december 31-ig.
 Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
 a munkavégzés helye: 2200 Monor, kos-
suth Lajos u. 88. a munkakörbe tartozó, il-
letve a vezetői megbízással járó lényeges 
feladatok: az intézmény vezetésével kapcso-
latos szakmai feladatok ellátása. illetmény: a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXiii. törvény szerint. a pályázat benyúj-
tásának határideje: a kulturális közlönyben 
való megjelenéstől számított 30. nap.
 a pályázatok benyújtásának módja: a pá-
lyázatot zárt borítékban „könyvtárigazgató” 
megjelöléssel Monor Város polgármester-
ének címezve (2200 Monor, kossuth L. u. 78-
80.) kell benyújtani. a pályázat elbírálásának 
határideje: 2008. december 15.
 a pályázat elbírálásának módja, rendje: a 
munkáltató beszerzi a jogszabályi előírásban 
foglalt véleményeket. a pályázót meghall-
gatja a bíráló bizottság, a képviselő-testület 
a vélemények ismeretében dönt. 
 a munkakör betölthetőségének legko-
rábbi időpontja:  2009. január 1.  

köNyvtárigAzgAtói PályázAt

a programban összesen 200 milliárd forin-
tot osztottak szét a 96 nyertes pályázó kö-
zött, a helyi közösség azért kapott csupán 
800 millió forintot, mert a gazdagabb régi-
ók közé tartozik. 
 – amikor másfél éve meghirdették a 
pályázatot, még nem gondoltuk, hogy mi-
lyen szigorú szabályoknak kell megfelel-
nünk – mondta Vékony Ferenc, a címbir-
tokos szervezet elnöke. – szerencsére ez 
sikerült, és ezen időszak alatt egy olyan 
munkaszervezetet hoztunk létre, amely 
garantálja a közösség 12 településének, 

hogy az elnyert összeget szabályosan tud-
juk felhasználni. a munka nehezebb része 
azonban csak most jön, hiszen a pénzt el-
költeni nem nehéz, de jól elkölteni már 
nagy kihívás. Mi szeretnénk egy forintból 
kettőt csinálni, hiszen más vidékfejleszté-
si pályázatokkal együtt megkétszerezhet-
jük ezt a támogatást. a sikerért azonban 
valamennyi résztvevőnek együtt kell dol-
goznia. a támogatással soha vissza nem 
térő lehetőséget kaptak a mikro- és kis-
vállalkozások, hiszen pest megyében a tá-
mogatások intenzitása csupán 30 száza-

lék, viszont a LEaDEr-programban részt 
vevőknek már 60 százalék. Fontos, hogy a 
program előnyeiből minden érintett tele-
pülésnek részesednie kell. 
 az, hogy a helyi vidékfejlsztési iroda 
Leader-csoporttá vált, nem csak titulus-
hoz és anyagi forráshoz jutott, hanem az-
zal a joggal is fel lett ruházva, hogy önálló-
an döntsön a pályázatok kiírásáról. 
 – az integrált közösségi szolgáltató te-
rek kialakításáról szóló pályázat már meg 
is jelent – hangsúlyozta Birkás-nagy Ba-
lázs, a Monori Helyi Vidékfejlesztési iro-
da vezetője. – október elejétől azonban 
további pályázati felhívások is megjelen-
nek a mikrovállalkozások fejlesztése, a fa-
lumegújítás és fejlesztés, a vidéki örökség 
megőrzése és a falusi turizmus fejlesztése 
témakörében 

Papp János

Vékony Ferenc elnök
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A LEADER-cím elnyerésének bejelentésére sokan voltak kíváncsiak, köztük több monori is
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Lezajlott a leendő turistaút nyomvonalát 
kijelölő séta a strázsán, melyre Kaltenecker 
Andrea kezdeményezésére került sor, 
hogy a strázsa hegy és Monor rákerüljön 
a megyei turistatérképekre. Egy kis csapat 
(Bodor János, Kaltenecker Andrea, Kiss Atti-
la, Kugel György, Ragula Zoltán valamint a 
vendég: Trischler Ferenc, a richter Gedeon 

természetjáró Egyesület elnöke végigjárta 
a tervezett útvonalat az orbán szobortól, 
a szőlők és présházak között a hegyen át 
a Forrás-dűlőig. Hiába robogtak szélsebe-
sen, tette felé már nem mertek elindulni, 
féltek, hogy visszafele rájuk sötétedik, és 
nem találják majd nyitva a pinceajtót.

TG

strázsahegy

turistAút NyoMvoNAl 
bEjárás A strázsáN 

a test és az élet nyavalyái fokozatosan, az 
évek számának növekedésével gyűlnek. 
a korosodó ember nehezen törődik bele 
abba, hogy életkedve, ereje csökken, s egy-
re többször szorul mások segítségére. sok 
baj közt a halandó hamar öregszik - mond-
ta annak idején Homérosz, és ez valóban 
így is van. 
 Manapság egyre több ember válik elha-
gyatottá, rászorulóvá idős korára. az öreg-
ség fájdalmakkal jár, amelyek közül egyik-
másik nem csillapítható gyógyszerrel, sem 
orvosi kezeléssel, de elviselhetővé válhat 
a környezet gyengédsége és az öregekre 
való odafigyelés révén. 
 2008. október 1-jén - az idősek Világ-
napján - ünneplőbe öltözött kisiskolások és 

óvodás gyermekek nagy várakozással ér-
keztek a Gondozási központba. Mindegyi-
kük először járt ott, így érthető volt ez az 
izgalom. kíváncsi nénik és bácsik pillantá-
saitól övezve érkezett meg a kis csoport.
 „Itt van az ősz, itt van újra…” című pe-
tőfi-vers megzenésített sorait hallva eny-
hült egy picit a várakozás izgalma.  Furu-
lyaszó, versek, dalok, és a gyermekek már 
mosolyogtak a kedves nénikkel, bácsikkal 
együtt. Felszabadult öröm és jókedv áradt 
szét, amikor ezért a kis megemlékezésért 
nagy tapsot kaptak. Marika nénink még egy 
kedves imádságot olvasott fel, amely (nem 
csak) az idősekhez szólt. Ezután halk zene 
mellett az anyukák megkínálták a megkö-
szöntötteket a finom süteményekkel. 

nagycsaládosokidősEk köszöNtésE  az apró gyermekszemek pedig láthat-
ták, hogy milyen örömöt, jó kedvet hoz-
hattak ide, ebbe a kis otthonba. nekünk, 
felnőtteknek pedig tanulságos volt ez a 
délelőtt: figyeljünk az öregekre, mert any-
nyi szeretet, annyi adni vágyás van ben-
nük, aminek helye van a mai rideg, önző 
világban!

Szeretettel: Leitner Krisztina
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Márkatermékeink: 
Triumph fehérneműk és hálóruházat, 

J. Press zoknik, pizsamák, Ted Lapidus ingek, 
zoknik, pulóverek, pizsamák, Billerbeck és Naturtex 

paplanok és párnák, antiallergén termékek.

Osztrák 
minőségi 

télikabátok
érkeztek!

A Forrás Áruház ruházati osztályának kínálatából

Megújult a függönyválasztékunk!
Zsakard, voile és organza függönyök kedvező áron.

                         Kő-Könyv Kft. megnyitotta           

KÖNYVELŐ IRODÁJÁT
Teljes körű számviteli szolgáltatással és TB-ügyek 
intézésével várjuk régi és új ügyfeleinket egyaránt.

Amit nyújtunk: munkavégzés felelősségvállalással,  
garanciával, szerződés alapján.

diszkréció • megbízhatóság • pontosság
Tel.: 06-30/223-66-08
Címünk: 2200 Monor, 
Petőfi S. u. 6. 2. em.

nagy szeretettel és hálás szívvel köszö-
nöm a nagycsaládosok Monori Egye-
sületének kedves látogatását. Újból el-
jöttek hozzánk, gondoltak ránk, hogy 
átérezhessük: szükség van az idősekre.
ismét sikerült a ház lakóinak kedves em-
léket, megható gondolatokat adni ezen 
a napsütéses, szép délelőttön.

Köszönettel: Marsai Margit
a Gondozási Központ vezetője

Újból eljöttek hoZZáNk

Az öregség biológiai és társadalmi állapot. A régebbi korokban az öregeket 
megbecsülés és tisztelet övezte. A fiatalabbak döntéseikben figyelembe 
vették tapasztalatukat, megfontoltságukat, bölcsességüket és tudásukat. 

Megérkezés a Forrás-dűlőhöz. itt már előkerültek a térképek is

idén is lesz jótékonysági nosztalgia 
disco szilveszterkor, melynek bevétel-
ét a monori szivárvány óvoda kapja.
Hideg-, meleg szendvicsekkel, koktél-
bárral, tombolával és egy ingyen po-
hár éjféli köszöntő pezsgővel várjuk a 
70-es, 80-as, 90-es évek zenéit kedvelő 
mulatni vágyókat.
 Helyszín: monori jászai Mari téri ál-
talános iskola. időpont: 2008. 12. 31-én 
19 órától. jegyek december 1-jétől vá-
sárolhatók elővételben a következő he-
lyeken és személyeknél 3000 db áron.
 irisz optika a monori Egészség-
házban (telefon: 06/30-9619-706), ildi 
Butik: Monor Forrássor 2., (telefon: 
29/417-473), Kuszendáné Bajkai Beá-
ta (telefon: 06/70-2890-246), Benkő Eri-
ka (telefon: 06/70-9414-791), Herendiné 
Major Anita (telefon: 06/20-5830-728)

ferGeteGes sZilvesZter

köszönjük az 1% felajánlásokat, amellyel 
2007-ben összesen 146 080 forinttal tá-
mogatták egyesületünk tevékenységét.
 az összeget családjaink iskolás gyer-
mekinek tanszercsomag támogatására 
és a Mikulás-karácsonyi ünnepség cso-
magjaira fordítottuk.
 Hálás köszönettel: nagycsaládosok 
Monori Egyesülete.

Szőnyiné Gábor Mária elnök

kösZöNet a felajáNlásokért!

a Monor és Vidéke alapítvány hívja és 
várja a Monoron és környékén élő és 
dolgozó alkotókat a 2008. november 28-
án megjelenő újabb antológiában való 
szereplésre. Várunk képzőművészeti al-
kotásokat, verseket, prózát. anyagok le-
adás határideje: október 31. Helye: 2200 
Monor, kossuth L. u. 154., e-mail: 
uzletkotonyomda@monornet.hu, tel./
fax: 06-29-412-626. Fekete-fehér oldal-
ra a támogatás 2000 Ft, a színes oldal tá-
mogatása 4000 Ft. támogassa a Monor 
és Vidéke alapítványt! könyvtár létreho-
zásához könyvadományaikat is várjuk.

sZereplés aZ aNtolóGiábaN

Öveges professzor megvalósult álma je-
lentkezik a kiállításon. Egy tudományos 
múzeum, ami a természet törvényeit, és je-
lenségeit mutatja be szokatlan, látványos 
formában. ám ez a kiállítás nemcsak bemu-
tatja ezeket a jelenségeket, hanem meg is 
magyarázza. 2005 a fizika éve volt, ennek 
apropójából készült e kiállítás, hogy játé-
kos formában mutassa be a természeti tör-
vényeket, méghozzá úgy, hogy a látogatók 
kiállított eszközöket saját maguk működ-
tethetik. a kiállítás elsősorban a fiatalabb 
korosztályhoz szól, de a felnőttek is nagy 
örömmel feledkeznek bele ezen eszközök-
kel való kísérletezésbe. számos múzeum 
működtet hasonló játszóházat (san Francis-
co, London, München, new york) Magyar-
országon a budapesti Csodák palotájában, 
vagy a természettudományi Múzeum ját-
szóházában találkozhatunk velük.
 a kiállítás öt részre különül el: Érdekes 

jelenségeket (gravitáció, fény, hang, elekt-
romosság, mágnesesség) játékosan bemu-
tató eszközök. Ügyességet, gyorsaságot, 
koncentrációt próbára tevő játékok. illúzi-
ók, csalafinta képek galériája. Ördöglaka-
tok és logikai játékok. otthon saját kezűleg 
elkészíthető kísérletek bemutatója.
 Csoportos és egyéni megtekintés idő-
pont egyeztetéssel! 
 további felvilágosítás: Tatár Róbertné 
06-30/395-48-34  

játékos tudoMáNy

Nyitva:
K-SZ-CS:  6–18-ig
Péntek:  6–19-ig
Szombat:  6–13-ig

A BÓDI HENTES ÉRTESÍTI
régi és leendő vásárolóit, hogy megnyitotta 

Monor, Kossuth L. u. 55. alatti húsboltját.

Saját vágóhídon levágott sertések 
nagykereskedelmi áron!

„Ha kiváló magyar terméket akar enni,
Bódiéknál azt kell venni!”

Óriási akciókkal várjuk vásárlónkat!
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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

Elektrokom számítástechnikai szaküzlet

 

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

20" monitor (3 év gar.):             36.650 Ft
Gigabyte Radeon HD 
2400XT 256 MB videok.:       15.900 Ft
Kingston pendrive 1 GB:         1.350 Ft
                     4 GB:          2.890 Ft
                     8 GB:          4.990 Ft

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

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

GLS-csomagfelvevőhely - utánvéttel is!

Ugyanakkor városi kötvénykibocsá-
tás révén Monor olyan pénzügyi tartalék-
kal bír, mintegy félmilliárdnyi összegben, 
mely pályázatok esetén folyamatosan biz-
tosíthatja a kötelező önrész meglétét.   
 a gyereklétszám a városban összessé-
gében csökken, ami kérdésessé teheti a 
gyermekintézmények gazdasági hatékony-
ságát, miközben a problémás gyerme-
kek száma egyre nő. Egyre gyakoribbak a 
tanár-diák konfliktusok. Egyszerre volna 
fontos a városnak a gyermeklétszám sta-
bilizálása, intézményei és a város jövője ér-
dekében, másfelől pedig a szociális, neve-
lési problémák eredményesebb kezelése. 
 Lezárult a vita Monor és Monorierdő 
közt a szétválás ügyeiben. a megindult 
pert október végén a bíróságon remélhe-
tően megegyezéssel fogják a felek lezárni. 
Úgy tűnik, mindkét település elégedett le-
het az eredménnyel, Monor mindenesetre 
már azzal sokat nyerne, ha véget érne a pe-
reskedés, ami az elmúlt időszakban pénz-
ügyi cselekvőképességét átmenetileg ko-
molyan korlátozta.  
 a polgármester úr álláspontja szerint 
Monor fejlődési kényszerben van. Ha nem 
tart lépést gyorsan gyarapodó, gazdago-
dó régiójával, a főváros körüli ipari-keres-
kedelmi gyűrű fejlődési tempójával, lema-
radása megpecsételheti a sorsát. Csak hát 
az a baj, hogy kedvező regionális helyzete 
miatt pályázatok egész sorában sorolódik 
hátrébb, mint akinek eleve rendelkeznie 
kellene saját fejlesztési forrásokkal, vagy 
elég csak lennie, a tőke majd jön és gazda-
gítja. És a nagy lakásépítkezési kedv, aktu-
ális állás szerint háromszáz új lakásra van 
építési engedély,  mintha épp ezt bizonyí-
taná. Monor tehát, bármennyire is forrás-
hiányos valójában, és adósságokkal ter-
helt, csak előre menekülhet. Lakóparkok, 
ipari parkok, logisztikai bázisok, ez a jövő.  
És az önkormányzat el van szánva, hogy 
mindent megtesz az előbbre jutásért.  
 Folytatódik a bicikli utak kiépítése, 
most előkészítő fázisban van a kistói út, a 
józsef attila út és a kossuth úti kerékpárút 
folytatása péteri felé.

 a petőfi utca és a Főtér átépítésének 
befejezése jövő májusra várható. 
 Megvalósulhat a józsef attila Gimnázi-
um hat tanteremmel való bővítése, az út-
felújítások, járdaépítések üteme lelassult, 
de nem áll le. a kossuth iskola bővítésé-
re az eddigi pályázatok eredménytelenek 
voltak, de a város továbbra is folyamato-
san pályázik.
 sikerült 970 millióért eladni a péteri felé 
vezető út jobb oldalán található földeket, 
melyeket még a szennyvíztelep bővítésé-
re vásároltak meg, de arra a régészeti lele-
tek miatt végül is nem használhattak fel.
 Megszépült a polgármesteri hivatal, bő-
vítése is tervbe van véve a cipőbolt felé.
 a ceglédi regionális hulladéklerakó és 
-feldolgozó telep kész, fogadja a telepü-
lések szállítmányait, de a szelektív gyűjtés 
és a szelektív feldolgozás rendszere még 
nem épült ki teljesen, beindulása március-
ra várható. Működtetésére a kormány nyo-
mására nemzetközi közbeszerzési pályá-
zaton keresnek vállalkozót.   
 jövőre zárul a csatorna-beruházás. a 
többség rendesen fizette a hitelt, de a 

nem fizetők helyett átmenetileg a város-
nak kell helyt állnia, sok milliós kiadást je-
lenthet ez.  
 a következő évben ismét fizetőparkoló 
körzet lesz a belvárosban, nincs más kiút, 
a város nem tudja másként jobb belátásra 
késztetni a közparkolókat magánparkoló-
ként használókat. Másként pedig a belvá-
ros nem működtethető.        
 a hozzászólások során az említetteken 
túl szó esett még az utcai kereskedők ide-
gesítő dallamairól, a diákok biztonságos 
közlekedésének megoldatlanságáról az 
egyre forgalmasabb  józsef attila úton ke-
resztül a kossuth iskola felé, a helytörténe-
ti kiállítás sorsáról, hogy meg ne szűnjön, 
és látogatható legyen, az új belvárosi la-
kóépületek építészeti minőségéről, hogy 
mintha nem javulna az összkép.
 Monor kis papírhajó a pénzügyi és egy-
re inkább gazdaságivá terebélyesedő vi-
lágválság tengerén hányódó Magyaror-
szág nevezetű lélekvesztőn. Ez most a 
helyzetünk. Mit tehetnénk, legyünk leg-
alább a rendíthetetlen ólomkatona. 

Takács Géza                  

Az októberi közmeghallgatáson a város lakói közül mindössze 60-an voltak kíváncsi a közügyekre

Folytatás az első oldalról
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szeptember elején a mi iskolánk felsősei 
három napon át élvezhették a falusi élet 
gyönyörűségeit. Családok láttak minket 
vendégül, tartalmas program keretében 
pedig megismerkedhettünk azzal is, ho-
gyan tartják a nagyüzemi szarvasmarhát, 
meglátogattunk egy halgazdaságot, lát-
tunk kempó-bemutatót, részt vettünk 
számháborúban, falubejáró versenyen. 
Megismerhettük a jászkiséri református 
gyülekezet életét. a helyi hagyományőr-
ző klub tagjaival régi, népi gyermekjáté-
kokat készítettünk a helytörténeti múze-
um udvarán.
 két héttel később mi fogadtunk falu-
si vendégeket. a már összeszokott ba-
rátokkal sikerült tartalmas hétvégét el-
töltenünk. Megmutattuk a csévharaszti 
ősborókást, ahová kerékpártúrát szer-
veztünk. Megtanultunk „írül” és „skótul” 
táncolni, városismereti versenyt szervez-
tünk, bejártuk a strázsahegyi pincefalut, 
láttunk Baranta-bemutatót, kipróbálhat-
tuk táncukat és íjaztunk is.
 Megnéztük a városi díszmadár-kiál-
lítást. az uszoda élményéhez pedig egy 
szinkronúszás-bemutató társult. Vendé-

geink belecsöppentek a streetball for-
gatagába is, így vált teljessé a városi élet 
bemutatása. Bízunk benne, hogy lesz 
még sokszor három nap, melyet új bará-
tainkkal tölthetünk el!
 köszönettel tartozunk a szülőknek fel-
ajánlásaikért, a tekes-Fejes sütödének, a 
Gabi diszkontnak, a Monori Uszoda kht.-
nak, szőnyi jános vállalkozónak, a Delfin 
sC-nek, a Hanzelik családnak, a Díszma-
dár Egyesületnek, a Baranta Egyesület-
nek és mindenkinek, aki teljessé tette 
programjainkat.

Szolnokiné Sóti Erzsébet

oktatás„HároM NAP vElEd!”
Az Ady Úti Általános Iskola és a jászkiséri Csete Balázs 
Általános Iskola közös pályázatot nyert.
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a Monor környéki strázsa Borrend 
november 18-án rendezi meg a ha-
gyományos Márton-napi újbor ün-
nepet a Monori Művelődési központ-
ban. a program 14 órakor kezdődik. a 
helyi és környékbeli borászok kínál-
ják újboraikat. a színpadon színes ze-
nés és táncos programok teszik az es-
tét még hangulatosabbá. a program 
záróeseményeként hagyományosan 
vendégborrendek közreműködésével 
borrendi tagokat avatnak, majd követ-
kezik a libavacsora. Ezt követően a tán-
cos lábúaké és a nótás kedvűeké a terep.

mártoN-Napi Újbor üNNep

társastánc-tanfolyam indul a Vigadó-
ban, ahol a szombat esti láz tánca-
it és egyéb társastáncokat (mambo, 
rock&roll) tanulhatnak az érdeklődők.
 a foglalkozások szerda esténként 
lesznek.
 Megbeszélés és beiratkozás: no-
vember 12-én 18 órakor.
 a tanfolyam 20 órás, díja 8500 Ft/fő.
 tánctanár: Molnár László

társastáNc-tafolyam

BÚTORVILÁG-HÁZ 06-29-614-030 30-1730 00-1700 00-1200

Az árak az áfát tartalmazzák!

Egyedi konyha
119.990 Ft59.990 Ft

99.990 Ft-tól

3 - 2 - 1

99.990 Ft 49.990 Ft

39.990 Ft

06-29-441-305
06-24-461-203



Monori Strázsa 

2008. november 3.

Monori Strázsa
Kö

zö
ss

ég

10

Kö
zö

ss
ég

 2008. november 3. 11

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

sége, hogy az épület szétszedésében és 
újjáépítésében a Nagyné Ballai Éva ta-
nárnő édesapja, Ballai Gyula is részt vett, 
mint ács.
 az M0-ás új szakaszának köszönhetően 
szentedre, a csodás skanzen és a kicsit zsú-
folt meseváros már csak háromnegyed órá-
nyira van Monortól. talán egyszer fordítva 
is igaz lesz majd, hogy Monor csak három-
negyed órára van szentendrétől.

Takács

VigadóMEgérkEzEtt A zoNgorA!

rében a Hegyessy Lions klub adomány-
gyűjtést kezdeményezett „zongorát a 
városnak” címmel. Egy-egy adományozó-
tól legalább 25 ezer forint átutalását kér-
ték egy kimondottan erre a célra nyitott 
bankszámlára. a nyár végéig közel 3 mil-
lió forint gyűlt össze. a Vigadó nonprofit 
kft. ősszel két rendezvényt is szervezett, 
melynek teljes nettó bevételét, illetve az 

urnába gyűjtött adományokat is a zon-
goravásárlásra ajánlotta fel. Ezúton is kö-
szönjük a fellépők és a közönség segítő 
támogatását.
 Így összesen 3 700 000 forint gyűlt ösz-
sze október közepéig. 
 Látva, hogy a zongora árának fele már 
rendelkezésre áll, Mocsári károly elkezdte 
keresni a hangszert, ami megvásárolhat-
nánk. több kiváló zongorát is megnézett, 
de sajnos a vevők, azonnal és egy összeg-
ben kérték a vételárat, így mindig lecsúsz-
tunk a vásárlásról. 
 azt tudni kell, hogy egy minőségi hang-
versenyzongora ára újonnan 30-40 millió 
forint. tehát mi csak használt zongorában 
gondolkozhattunk. Mocsári ká roly vé-
gül egy volt zongoratanáránál akadt egy 
kiváló minőségű steinway&sons típusú 
hangversenyzongorára, amit a zongorák 
királyaként is emlegetnek. a hangszert az 
1930-as években gyártották, eredetileg 
egy grófkisasszony tulajdona volt, majd a 
zeneakadémián használták, innen került 
ismét magánkézbe. a tulajdonos eredeti 
alkatrészekkel teljesen felújította.
 De még így is hiányzott a vételárhoz 
2 700 000 forint. 
 Monor Város Önkormányzata októbe-
ri képviselőtestületi ülésén döntött arról, 
hogy a hiányzó összeggel hozzájárul a 
zongoravásárláshoz.
 Így végül aláírásra kerülhetett október 
21-én az adás-vételi szerződés, és az esti 
órákban a Vigadó dísztermébe szállítot-
ták  a zongorát. 
 az első koncert 2008. november 14-
én 18 órakor lesz hallható a város saját 
zongoráján. Fellép: Mocsári károly zon-
goraművész. Erre az alkalomra várjuk az 
adományozókat, akik a megadott szám-
laszámra, minimum egy „szék árát” (25 
000 Ft) befizettek. Ezzel a koncerttel sze-
retnénk megköszönni nagylelkű segítsé-
güket. 
 köszönjük ezt az eddig talán példa nél-
küli összefogást, amelynek eredménye-
ként a város közössége ismét komoly ér-
téket teremtett!

Hanzelik Andrea

Monor Város Önkormányzata már a Vigadó felújítása előtt is fontolgatta, 
hogy az emeleti nagyteremnek milyen funkciót is adjon.  

a skanzenben a tantestület megkoszorúz-
ta Beöthy Kálmán monori negyvennyolcas 
tüzérfőhadnagy sírkövét, mely 1976-ban, 
a református egyház hozzájárulásával ke-
rült oda, s Monoron a másolata található. 
a fiatal hősről, aki alighanem tápióbicskén 
szerzett sérülésébe halt bele 1853-ban, 
sajnos keveset tudunk. 
 a testület részt vett két foglalkozáson, 
a kondorfai iskola és mesterházban egy 
osztatlan népiskolai órán, (némelyikük bi-

zony a pálcát is kiérdemelte), a vöcköndi 
parasztházban pedig a háztartás néhány 
női feladatával és fortélyával ismerked-
hettek meg, az ágyazástól a vizesnyolcas 
rajzolásáig. (Mindkét település a nyugat-
dunántúli tájegységhez tartozik.) a vajkö-
pülés tudományának (alapanyag a zacskós 
tejszín) és a friss vajas kenyérnek olyan si-
kere volt, hogy azóta néhányan itthon is 
próbálkoztak vele.   
 a kondorfai iskolának külön érdekes-

neves művészek közreműködésével (Mo-
csári Károly, Pólus László, Sziklai Kinga…) 
megállapították, hogy a terem akuszti-
kája kiváló, méreteiben és adottságaiban 
Budapest környékén egyedülálló. 
 Ebből következett, hogy a monori, il-
letve a kistérség komolyzenei központ-
jává is válhat a terem. akik figyelemmel 
kísérik a Vigadó nonprofit kft. tevékeny-
ségét és látogatják koncertjeit, azoknak 
már több különleges zenei élményben le-
hetett részük. Gondoljunk csak a teljes-
ség igénye nélkül a MÁV Szimfonikusok-
ra, a Budapesti Filharmóniai Társaságra, 
a Somogyi Vonósnégyesre, Gallai Attilára, 
a Myrtill Jazz Quartettre, Qian Zhou szin-
gapúri hegedűvirtuózra, vagy városunk 
díszpolgárára, állandó segítőnkre, Mocsá-
ri Károlyra. a koncertek mind-mind kivá-
lóak voltak. koncerttermünknek viszont 
a legnagyobb hiányossága egy hangver-
senyzongora volt. Így a hangszert eddig 
minden előadásra bérelni, szállítani, han-
goltatni kellett. Ennek a problémának a 
megoldása érdekében 2007 decembe-

Nyílászárók gyártása Monoron
Portalu Kft. Monor, Péteri úti major

 Alumínium és műnyag ajtók és ablakok
 Üvegfalak, télikertek gyártása és szerelése
 Helyszíni felméréssel, rövid határidővel

 Közvetlenül 

a gyártótól!

Teljes körű 
hitelügyintézés!
Tel.: 06-30-544-3817
          06-29-412-871 (műhely)

Szekcionált garázskapuk 
gyártása, szerelése.

Nyíló-, toló-, úszókapuk 
automatizálása 
és kivitelezése.

oktatás

tANtEstülEti  
továbbkéPzés A skANzENbEN
A Kossuth Lajos Általános Iskola tantestülete október 17-én szombaton 
honismereti továbbképzés keretében a szentendrei skanzenbe látogatott.
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MÉRET TÍPUS GYÁRTÓ LISTAÁR 
(FT)

ELADÁSI 
ÁR (FT)

MEGTAKA-
RÍTÁS (FT)

175/70 R13 WINTER G 82T BFGOODRICH 16 360 9 086 7 274

185/65 R15 ALPIN 88T MICHELIN 13 120 17 951 14 169

195/70 R15 AGILIS 41 SNOWICE 97T MICHELIN 41 430 23 153 18 277

195/70 R15C AGILIS 81 SNOWICE 8PR MICHELIN 44 550 24 895 19 655

215/75 R16C AGILIS 81 SNOWICE 8PR MICHELIN 71 570 40 014 31 556

MÉRET ÉS TÍPUS GYÁRTÓ LISTAÁR 
(FT)

ELADÁSI
ÁR (FT)

MEGTAKA-
RÍTÁS (FT)

175/65 R14 KLT KLÉBER 18 160 10 229 7 931

175/65 R14 MIT MICHELIN 25 160 14 435 10 725

175/70 R13 KLT KLÉBER 16 490 8 994 7 496
175/70 R14 KLT KLÉBER 19 000 10 758 8 242
185/65 R15 88T KLÉBER 20 270 11 639 8 631
195/60 R15 88T KLÉBER 22 580 13 632 8 948

195/60 R15 MIT MICHELIN 35 080 19 219 15 861

195/70 R15C M+S KLÉBER 29 030 17 545 11 485
215/55 R16 MIT MICHELIN 58 320 39 469 18 851
215/55 R16 KLÉBT KLÉBER 44 880 24 472 20 408
215/65 R15 GOODT GOODYEAR 48 792 26 006 22 786
235/65 R17 MIT MICHELIN 95 410 52 166 43 244PRÉMIUM TÉLIGUMIK

K-SPED CAR KFT.

2225 Üllő, K-Sped krt. 1.

Tel.: (29) 520-633, 520-653

A budapesti agglomeráció  egyik legnagyobb 

autó plázája 5000 m2-en várja Önt Üllőn a MOL 

kútnál. Vecsés-Üllő gyorsforgalmi út –

 4-es főút körforgalom mellett.

Tel.: (29) 522-773, 522-778

Tel.: (29) 520-633, 520-653

A budapesti agglomeráció  egyik legnagyobb 

A budapesti agglomeráció  egyik legnagyobb 

-en várja Önt Üllőn a MOL
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tók vettek részt. a sokat látott és tapasz-
talt tűzoltókat is megrendítette a helyszín 
látványa. a sérültek ellátásában számos 
mentőegység és mentőhelikopterek, a 
monori szakorvosi rendelőintézet és 
Monorierdő orvosai közreműködtek, míg 
a rendőrség a helyszínt és a közúti közle-
kedést biztosította. 
 a halottakat és a súlyos sérülteket a 
tűzoltók roncsvágóval, feszítő-vágó fel-
szereléssel emelték ki az egymásba fúró-
dott kocsikból. az áldozatok kimentése 
után kezdődhetett meg a vasúti műszaki 

mentés, azaz a roncsok szét-
választása, a kisiklott kocsi 
visszaemelése, majd a meg-
rongálódott pályaszakasz 
helyreállítása.
 a baleset pontos oka-
inak részletes vizsgálata és 
a felelősség megállapítá-
sa még hetekig eltart. a ha-
sonló balesetek megelőzése 
érdekében a MáV vezetése 

megszigorítja az utasítások betartását.
 a tűzoltóság beavatkozását mind a hely-
színen jelenlévők, mind a szakmai elöljá-
rók, mind a sérültek és elhunytak hozzátar-
tozói pozitívan értékelték. a beavatkozás 
során végzett munkájukért a Monori tűz-
oltó-parancsnokság állományából 4 fő ré-
szesült miniszteri elismerésben.
 Monor Város Önkormányzati Tűzoltóság

a tűzesetek többsége avar-, nádas-, erdő- 
és szeméttűz volt, míg a műszaki menté-
sek nagyobb része a júliusban Monor és 
környékén pusztító viharok miatt történt. 
a nagyszámú fakidőlés, az elöntött pin-
cékből történő vízeltávolítás fizikailag is 
kimerítette az állomány tagjait. 28 eset-
ben közúti balesetek miatt volt szükség a 
tűzoltók közreműködésére. a közlekedési 
baleseteknél 3 személy elhunyt és 15 sze-
mély megsérült.

tragikus vasúti baleset 
Monorierdőnél

október 6-án délelőtt Monorierdő vasúti 
megállóhely közelében a csökkentett se-
bességgel közlekedő Hajdú intercity vo-
nat végébe nagy sebességgel belerohant 
az utána következő ceglédi személyvonat. 
amint azóta a híradásokból kiderült, pi-
lis és Monor között több vasúti térközjel-

ző meghibásosodott, azaz semmilyen jel-
zést nem mutatattak. ilyenkor a mozdony 
vezetőjének legfeljebb 15 
km/óra sebességgel szabad 
a vonatot vezetnie. az eddi-
gi vizsgálat szerint a ceglé-
di személyvonat vezetője a 
vonatkozó jelzési és forgal-
mi utasításokat megszegte, 
emiatt következett be a sze-
rencsétlenség. 
 a személyvonat vezérlő-
kocsija az ütközéskor sza-
bályosan belefúródott az intercity utolsó 
kocsijába mintegy 8 méter mélyen, emi-
att az ott utazók közül 3 személy a hely-
színen meghalt. a sérültek száma mint-
egy 30 volt, közülük egy nő a kórházban 
hunyt el. a baleset felszámolásában a 
monoriakon kívül a ceglédi, dabasi, érdi, 
fővárosi szigetszentmiklósi és szolnoki hi-
vatásos valamint az üllői önkéntes tűzol-

Lánglovagok

MozgAlMAs NyArAt  
zártAk A tűzoltók
A Monori Tűzoltóság működési területén július 1. és szeptember 30. között 
240 kivonulás történt, ebből 93 tűzeset és 143 műszaki mentés volt, 
4 esetben más parancsnokság részére nyújtottak segítséget. Monor területén 
16 tűzeset és 82 műszaki mentés adott munkát a vonulós egységeknek.  

Angol és német nyelvtanfolyamok
Folyamatos becsatlakozási lehetőséggel!

Ingyenes szintfelmérés
Ingyenes konzultációs órák, 
Ingyenes képzési tanácsadás
Parole® nyelviskola és nyelvvizsgahely

Felnőttképzési 
nyilvántartási 

szám: 13085505

Program-
akkreditációs 
lajstromszám: 

PL-1742
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„Munkájukért a 
Monori Tűzoltó-

parancsnokság ál-
lományából 4 fő 

részesült miniszteri 
elismerésben.”

a hazai és uniós fejlesztések helyi támo-
gatása érdekében szervezett, korábban 
több, átfedéssel működő tanácsadói há-
lózat integrálásával a kormány kistérsé-
gi koordinációs Hálózat (kkH) felállítása 
mellett döntött. a közép-magyarországi 
régióban a pro régió Ügynökség keretein 
belül 2008. márciusában került felállításra 
a hálózat, amelyet a Monori kistérségben 
Barna István munkatársunk képvisel, és 
melynek célja az ÚMFt (Új Magyarország 
Fejlesztési terv) fejlesztési és a hazai te-
rületi alapú támogatások felhasználásá-
nak elősegítése, a kistérségek együttmű-
ködési tevékenységének fejlesztése és a 
hátrányos helyzetű kistérségek felzárkó-
zásának gyorsítása. 
 a hálózat központi irányító szerve a 
nemzeti Fejlesztési Ügynökségben mű-
ködő központi Fejlesztési programiro-
da, mely a hálózat központi koordináci-
ójával, szakmai irányításával kapcsolatos 
feladatokat látja el. a közép-magyaror-
szági régióban a hálózat 22 fővel állt fel: 
valamennyi tervezési-statisztikai régió-
ban regionális hálózati igazgató műkö-
dik, munkáját 2 fős titkárság segíti. ré-
giónk 16 kistérségében 1-1, a hátrányos 
helyzetű szobi kistérségben további 1, 
Budapesten 2 koordinátor tevékenyke-
dik. a kistérségi koordinációs Hálózat 
program fix regionális költségvetéssel 
rendelkezik, mely 22 hónapra mintegy 
300 millió forint. 
 a nemzeti Fejlesztési Ügynökség az 
új hálózat kialakításakor a korábban már 
bevált működési megoldásokat meg-
tartotta. Így a kkH egyrészt támaszko-
dik a régiók intézményrendszerére, a he-
lyi szaktudásra és tervekre, ugyanakkor a 
központi fejlesztési célkitűzések megva-
lósításában országos szinten egységes 
gyakorlatot követ.
 Hangsúlyozottan figyelmet fordítunk 
arra, hogy a hálózat munkatársai a kistér-

ségek fejlesztése szempontjából kiemel-
kedő szerepű kistérségi tanácsok életébe 
aktívan bekapcsolódjanak: koordinátora-
ink a kistérségi központokban – Barna Ist-
ván csütörtökönként délelőtt Monoron, 
a Vigadó Civil központban (2200 Monor, 
kossuth L. út 65-67.) működő „Új Magyar-
ország (ÚM) ponton,” – tartják fogadó-
óráikat, de emellett egyfajta mobil ügy-
félszolgálatként járják kistérségüket, 
személyes kapcsolatuk van ügyfeleikkel 
– munkájukat internet alapú szakértői 
rendszer támogatja.
 Felismerve azt, hogy a koordinátorok 
csak testre szabott és folyamatos képzés 
és tréningek révén képesek feladatukat 
ellátni, erre mindig és minden körülmé-
nyek között kiemelt figyelmet fordítunk.
 Egyetlen koordinátor munkája sem 
lehet elég sikeres, ha egyedül dolgo-
zik: a hálózat egy – a nemzeti Fejleszté-
si Ügynökséget, az egyes operatív prog-
ramok irányító hatóságait, közreműködő 
szervezeteit és természetesen a pro ré-
gió Ügynökség társirodáit is egybefű-
ző – komoly információs háttér támoga-
tására számíthat.
 a hálózat kiemelt feladata, hogy első 
kézből nyújtson hasznos információkat 
az aktuális, illetve a megnyíló hazai és eu-
rópai uniós pályázati lehetőségekről ön-
kormányzatoknak, civil szervezeteknek 
és vállalkozásoknak; gördülékenyebbé 
tegye a pályázók és a programokat vég-
rehajtó intézmények közötti kapcsolat-
tartást, gyakorlati válaszokkal támogassa 
a nyertes projektek gazdáit a fejlesztések 
megvalósítása során felmerülő problé-
mák megoldásában.
 a programról illetve az egyes kistér-
ségek, kerületek koordinátorainak elér-
hetőségeiről, fogadónapjairól a nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség (www.nfu.hu), ill. 
a közép-magyarországi régió honlapjáról 
(www.proregio.hu) tájékozódhatnak.  

Fejlesztésekúj kistérségi HálózAt
Kistérségi Koordinációs Hálózat néven új projektgazdákat segítő hálózat indult.

Barna István
tel.: 06-30-660-13-66
E-mail: istvan.barna@umpont.hu
Web: www.proregio.hu, www.nfu.hu
Fogadónap: csütörtök 8.30-12 óráig
Monor, Vigadó Civil központ
Új Magyarország pont
2200 Monor, kossuth L. út 65-67.

moNor kistérséGi koordiNátora

Ezúton tájékoztatjuk közönségünket, 
hogy 2008. október 12-én megrende-
zésre került, papp Lajos széchenyi- és 
Magyar Örökség díjas szívsebész pro-
fesszor előadásán a belépőjegyek el-
adásából származó bevétel a követke-
zőképpen alakult: díszterembe szóló 
belépőjegyek: 160 000 Ft, kivetített 
előadásra szóló belépőjegyek: 78 500 
Ft, összes bevétel: 238 500 Ft. 
 kiadások: szívvel, Lélekkel szolg. kft. 
részére: 40 000 Ft költségtérítés. társa-
ságunk által befizetett adó: 39 750 Ft.
 „zongorát a városnak” – 10103843-
59869900-01001002 számú számlá-
ra társaságunk által befizetett összeg: 
158 750 Ft
 továbbá szintén erre a bankszámla-
számra befizetésre került az est folya-
mán gyűjtött adomány: 6000 Ft
 köszönjük, hogy az előadáson való 
részvételével Ön is hozzájárult a zon-
goravásárláshoz!

Vigadó Kft. munkatársai

tájékoZtató
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Előbb- utóbb MEgoldódNAk

galambpiszkításának megakadályozásá-
ra? a teljes körű, többsoros gyengeára-
mú megoldás, ami csípéssel riasztaná el 
a galambokat a tető területéről 1 millió 
forintba kerülne. Ezután az ultrahangos 
módszert választották, ami – ha megy – 
hatásos, de éjszaka nem tetszik a szom-
szédoknak. Emiatt a kérdés végleges 
megoldása még függőben van. 
 Felvettük azt is, hogy a Vigadó egyre 
kedveltebb dísztermének pódium mö-
götti nagy falfelületéről hiányol a közön-
ség valami odaillő díszítést, ízléses hátte-
ret. Erre nagyon biztató választ kaptunk. 
Éppen az iroda asztalán volt beszélge-
tésünkkor annak a moldvai csángó szár-
mazású Papp Bálint György bútortervező 
és belsőépítésznek az ezzel kapcsolatos 

tervjavaslata, akinek februárban volt a Vi-
gadóban kiállítása.
 az is jó hír, hogy az intézmény 
1 700 000 forintot nyert a közművelődési 
intézmények Érdekeltségnövelő támoga-
tása elnevezésű pályázaton. Ebből reális 
esély kínálkozik nem csak a háttér, ha-
nem a pódiummegemelés kivitelezésére 
is (ami a hátsó sorokba kerülő közönség 
kívánalmát elégítené ki).
 a Főtér épületeinek látványos meg-
újulása után jobban szemet szúrt min-
denkinek a Város Házának leromlott ál-
lapota. az omló, firkált falfelületek, a 
lepattogott festékű, korhadó ablakke-
retek. külső szemlélőnek szimpatikus, 
hogy a városatyák nem saját munkahely-
ük csinosítását tartották elsőként a leg-
fontosabbnak a sürgősségi sorrendben, 
most azonban már jó látni azon is a szép 
új külsőt.
 az illetékes Kerepeszki Ildikótól meg-
tudhattuk, hogy a közbeszerzési pályáza-
ton a kivitelezés lehetőségét a legkedve-
zőbb ajánlatot adó cég nyerte el.
 a Monorierdő és Monor közötti – a 
szétváláskor kialakult – vagyonmegosz-
tási vita miatt perbejegyzés van az épü-
leten. Ezért csak építési engedélyhez 
nem kötött munkálatok elvégzésére van 
jelenleg lehetőség (homlokzatfelújítás, 
nyílászárócsere), ami december 31-ig 
mindenképpen be is fejeződik. az épü-
letbe lépve azonban felmerül, hogy a bel-
ső átalakításra, felújításra is megérett a 
helyzet. Ez így is van. annak tervei is ké-
szen állnak, de – az említett perbejegyzés 
miatt – még nem tudni, mikor valósulhat 
meg a beruházás.
 Lapunkban is olvashattuk és városunk 
vezetőitől is hallhattuk a további szép vá-
rosmegújító terveket. a körforgalom is 
csak elkészül, még az idén.
 Előbb-utóbb megoldódhatnak tehát 
a legszükségesebb elképzelések (még 
ilyen egyáltalán nem rózsás anyagi kör-
nyezetben is!), csak kitartóan kell keres-
nünk továbbra is minden céljainkhoz ve-
zető lehetőséget.

Bolcsó Gusztáv

Az Öröm és üröm rovatban közzétett felvetések lakossági észrevételek alapján 
történnek. Nem azzal a szándékkal jelentetjük meg az írásokat, hogy bárkinek 
a munkáját kritizáljuk, hanem hogy felhívjuk a figyelmet a többek által jelzett 
hiányosságokra, és lehetőséget adjunk az illetékesek vagy bármely Olvasónk 
hozzászólására. Ezzel talán csökkenthetők a téves információk, a megalapozatlan 
mendemondák, a közösség szószólói pedig azt érezhetik, hogy talán ők is 
hozzájártak valamelyest egy-egy kifogásolt jelenség mielőbbi megoldásához.

Örömmel láthatjuk, hogy a szépen felújí-
tott Vigadó épületének beázott, omló va-
kolatrészét sikerült kijavítani. Ezzel kap-
csolatos kérdéseinkre Hanzelik Andrea, a 
Vigadó nonprofit kft. ügyvezető igazga-
tója válaszolt. Megtudhattuk tőle, hogy 
a felújítást végző debreceni Classic kft. 
megszűnt, és a kivitelezési költség nyolc 
százalékára érvényes 30 milliós bankga-
ranciát a szEViÉp kft. vállalta, ami alap-
ján a szavatossági munka elvégezhető. a 
műszaki ellenőr sürgetése meg is kezdő-
dött, és szépen halad az elismert hibák 
(homlokzat- és ablakbeázás, szigetelés-
problémák, mosdólefolyó, zárószelepek, 
stb.) javítása.
 Megkérdeztük azt is, hogy találtak-e 
valami hathatós módszert a homlokzat 
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Monor, Kossuth Lajos utca 71/a.
Telefon: (06 29) 611 510

Megújult a városi önkormányzat épületének homlokzata
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ÁS

Ha a legolcsóbb 
kötelezőt szeretné!

Keresse fel irodánkat
novemberben, hogy 
a legkedvezőbb díjat
megtaláljuk Önnek!

Miért tenné ezt az Interneten?  
Hisz, nálunk nem csak megkötjük a biztosítását, 
hanem a problémáit is megoldjuk! Megbízható 
és teljes körű szolgáltatással állunk rendelkezésére.

Címünk: 
Monor, Bajcsy 
Zsilinszky utca 8.

Telefon: 
29/417-450 
30/525-6189
20/319-1589
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oktatás

A szorobáN országos bAjNokA 
A kossutH iskolábAN
A szorobán japán eredetű golyós számolóeszköz. A matematika 
oktatásában kisgyermekkorban kiválóan előkészíti és fejleszti az 
fejszámolást; eredményesen használható a helyi érték fogalmának 
kialakításához, az alapműveletek értelmezéséhez, gyakorlásához.

szüreti sokadalomkibővítEtt ProgrAMokkAl
Több mint egy évtizedes hagyományt követve idén kibővített 
programokkal várták a résztvevőket a monori Szüreti sokadalomra. 

az október 4-én megrendezett program-
sorozat több volt a hagyományos szüre-
ti felvonulásnál. a szervezőknek az volt a 
célja, hogy egész napos kulturális és szó-
rakoztató időtöltést kínáljanak minden 
korosztály számára. komoly összefogásra 
és jelentős anyagi ráfordításra volt szük-
ség a célok megvalósításához, hiszen nem 
titkolt szándék az is, hogy a rendezvény 
gazdagságával és magas színvonalával 
városunkba csábítsa nem csak a környék-
belieket, hanem akár az ország távolabbi 
részén élőket is. E sokszínű őszi sokada-
lom jó alkalom lehet arra, hogy szélesebb 
körben is megismerjék Monor és a strázsa-
hegy turisztikai lehetőségeit. Ennek érde-
kében a szervezők nagy hangsúlyt fektet-
tek a sokadalom reklámjára. nem csak az 
országos televízió csatornák programaján-
lóiban hangzott el a monori szüreti soka-
dalom híre, de az interneten is megannyi 
helyen voltak fellelhetők október 4-e ese-
ményei.
 a nap gyermekeknek szóló progra-
mokkal indult a Művelődési Házban: a vár-
ható történések kihirdetése után játszó-
ház, táncház és kézműves foglalkozások 

várták a legkisebbeket. Ezzel párhuzamo-
san a Vigadóban borászati szakmai kon-
ferenciát tartottak a borturizmus helyi le-
hetőségeinek megvitatásával. Délelőtt 11 
órakor veterán traktorok és mezőgazdasá-
gi gépek vonultak fel a városban, melye-
ket egész nap testközelből is meg lehetett 
csodálni a könyvtár parkolójában. a dél-
után két órakor kezdődő szüreti felvonulás 
a hagyományoknak megfelelően zajlott: 
volt lovaskocsin vonuló kisbíró, elszökte-
tett menyecske, váltságdíjat követelő csi-
kós, és mellette sok-sok zene, tánc. persze 
nem hiányozhatott a jó monori bor sem, 
mely a hűvös időjárásban a hangulatot fel-
melegítette. a több mint két órás felvonu-
lásban megfáradt mulatozókat a Fesztivál-
csarnok várta kézműves kirakodóvásárral 
és alkalomhoz illő népművészeti színpa-
di programokkal. Ha valaki pedig maga is 
kedvet kapott a néptánchoz, este a Műve-
lődési Házban rendezett táncházban te-
hette próbára tánctudását. az előző évek-
hez képest szintén újdonságot jelentett, 
hogy a hagyományos szüreti bált ezúttal 
nem a Gazdakör székházában, hanem a Vi-
gadó dísztermében tartották. 

Hanzelik Andrea, a Vigadó kft. igazgató-
ja a strázsa kérdésére elmondta: fontos-
nak tartja azt az együttműködést, ami a 
rendezvény kapcsán a Gazdakör, a Monor 
környéki strázsa Borrend, a Lions Club, a 
strázsák néptánc Egyesület, valamint a 
Vigadó kft. között létrejött. a jövőben is 
tovább szeretnék folytatni a kooperáci-
ót, hisz egy ekkora rendezvényt sikeresen 
csak komolyoly összefogással lehet meg-
valósítani.
 Bár az egész napos esős, borús időjárás 
nem kedvezett a rendezvénynek, változa-
tos és magas színvonalú programokon ve-
hetett részt mindaz, aki az otthonmaradás 
helyett az aktív kikapcsolódást választotta.

Nagy Renáta

Az esős időjárás nem kedvezett a rendezvénynek

Fejleszti a kéz finommozgását és a szem-
kéz koordinációt. Mindezek mellett ered-
ményesen használható a tanulók önfe-
gyelemre, kitartásra, precizitásra való 
szoktatásában is.
 a kossuth Lajos általános iskolában 
Gulyás Gáborné 1998-tól tanítja a gye-
rekeket a szorobán használatára. a te-
hetséges gyerekek szakkör keretében 
szereznek bővebb ismereteket e segéd-
eszköz alkalmazásáról. a gyerekek öröm-
mel, és élvezettel vesznek részt a szak-
körön. szívesen járnak ide, mert tudják, 
minden év áprilisában megmérettetik a 
tudásuk a Magyar szorobán társaság ál-
tal szervezett országos területi verse-
nyen. 
 a kossuth Lajos általános iskola éven-
te 15-20 fővel képviselteti magát ezeken 
a versenyeken, ahonnan egyrészt az or-
szágos versenyre lehet bejutni azoknak a 

gyermekeknek, akik a feladatok 80 %-át 
hiánytalanul teljesítik, másrészt külön 
minősítik a tanulókat aszerint is, hogy 
mennyire jártasak a szorobán használa-
tában, és milyen gyorsan tudnak számol-
ni. a nehézségi szinteket „kyu”-ban mé-
rik, melyből az első szint, amit teljesíteni 
lehet a tíz kyu, és az elért eredmények 
alapján ez csökkenhet. az ezekért az 
eredményekért járó okleveleket a gyere-
kek közvetlenül japánból kapják meg.
 az iskola tanulói közül az országos 
szorobán versenyeken már eddig is töb-
ben értek el szép eredményt (negyedik, 
ötödik, hatodik helyezések jelzik ezt), sőt 
idén áprilisban kovács anett 3. osztályos 
tanuló az országos versenyen első helye-
zést ért el.
 az országos első helyezést elért tanu-
lóval diáktársai készítettek egy rövid ri-
portot még a tanév végén.

•  Mutatkozz be, kérlek!
•  kovács anett vagyok, a kossuth Lajos ál-
talános iskola 3.a osztályos tanulója.
•  Gratulálunk  Neked  ehhez  a  szép  ered-
ményhez! Hogyan sikerült elérned?
•  nagyon sok gyakorlással, szüleim és osz-
tályfőnököm segítségével. rendszeresen 
járok szakkörre, és a tanító nénim, Gulyás 
Gáborné – kati néni – is sokat foglalkozott 
velem. anyukámmal otthon is naponta 
gyakoroltunk.
•  Mi előzte meg az országos versenyt?
•  Ezt először egy kyu-vizsga előzte meg, 
ahol én már a nyolcadik fokozatot teljesí-
tettem. Majd részt kellett venni egy terüle-
ti versenyen, ahonnan csak azok a gyere-
kek jutottak tovább, akik az első négy hely 
valamelyikén végeztek. Ezután jött csak az 
országos verseny.
•  Örültetek a díjnak?
•  persze, nagyon örültünk. a tanító nénim-
mel majdnem sírtunk az örömtől. Hazafelé 
egész úton szorítottam az aranyérmemet. 
annyira jó érzés volt!
•  Mit szóltak itthon az osztálytársaid?
•  nagyon örültek az eredményemnek, 
megtapsoltak, gratuláltak. az iskolában 
igazgatói dicséretet is kaptam.
•  Jövőre is újra indulnál a versenyen?
természetesen, és jó lenne újra nyerni.
•  Mit  üzennél  azoknak  a  gyerekeknek, 
akik még nem ismerik a szorobánt?
•  Minél előbb kezdjék el használni, mert 
sokkal gyorsabban és pontosabban tud-
nak majd fejben számolni. nálunk az egész 
osztály szorobánozik, és ez meg is látszik a 
matematika feladatok megoldásában.

Marunák Ferenc

Kovács Anett

Gulyás Gáborné és egy nagy szorobán
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15 mm-es OSB:

       1
350 Ft/m

2

        
        

    Akció!

A hét minden napján
saját készítésű, 

kitűnő minőségű 
süteményekkel 

és fagylalttal várja 
minden kedves 

vásárlóját. 

Vállalunk esküvőkre, 
rendezvényekre, 
egyedi, vagy házi

jellegű sütemények
elkészítését

kiszállítással is.

Rigoletto Cukrászda  

Monor, Kossuth L. u. 93. • Tel: 29-414-501 

Hamarosan választhat
karácsonyi kínálatunkból is! 

A hét minden napján

Vállalunk esküvőkre, 

jellegű sütemények

Rigoletto Cukrászda  Rigoletto Cukrászda  Rigoletto Cukrászda  Rigoletto Cukrászda  Rigoletto Cukrászda  Rigoletto Cukrászda  Rigoletto Cukrászda  Rigoletto Cukrászda  Rigoletto Cukrászda  Rigoletto Cukrászda  Rigoletto Cukrászda  Rigoletto Cukrászda  Rigoletto Cukrászda  

Hamarosan választhat

Viszonteladókat is kiszolgálunk.
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Már Pogácsás Tibor polgármester be-
vezetőjében elhangzott az összejöve-
tel leghangsúlyosabb gondolata, hogy a 
gazdakör és a borrend eddigi sikeres, rek-
lámértékű rendezvényei után el kell dön-
teni: hogyan tovább? Hogy mi legyen 
a többség számára elfogadott szőlész-
borász jövőkép. Csak borkészítés, vagy 
minőségi turizmus, vagy háborítatlan 
hobbiszőlészkedés? Ettől a komoly dön-
téstől függ, hogy a leépülés vagy a fejlő-
dés útja állhat előttünk.
 Bodor János – a Monor környéki strá-
zsa Borrend nagymestere – az alterna-
tívák közül azonnal a minden jelenlévő 
által vágyottat fogalmazta meg: „szeret-
ném, ha pincefalunk legalább a közvet-
len környezetünkben ismert lenne”. Ezt 
a célt szolgálták, ehhez szándékoztak se-
gítséget nyújtani a meghívott neves elő-
adók is.
 abban a helyzetben, amikor a strázsa 
Felső-tápió Helyi Vidékfejlesztési közös-

ség jelentős összeget nyert a térségi fej-
lesztésekre, és kétmillió euró pályázati 
pénzre is van esély, nagyon komoly mun-
kára és megalapozott döntésekre van 
szükség a tervek realizálásához.

ismertté kell tenni a strázsahegyet

Erdős Mária, a nemzeti Bormarketing Bi-
zottság elnöke felhívta a figyelmet arra, 
hogy a kunsági Borvidék (az ország leg-
nagyobbja), mint a Duna Borrégió része, 
olyan meglévő szervezeti lehetőségeket 
kínál, amiket jobban ki lehet majd hasz-
nálni. szóban és mintakiadványokkal is 
példázta a pályázattal támogatható tevé-
kenységek körét. a régió borfajtái ismert-
ségének növelése, a borturizmus fejlesz-
tése, önálló imázs kidolgozása, a tervezett 
borút szakszerű kitáblázása (csatlakozva a 
meglévőkhöz, esetleg a Gyömrőig jelzett 
turistaút meghosszabbításával) és a közös 
kommunikációs lehetőség megteremté-

se (önálló, naprakész weboldallal, on-line 
marketinggel, nemzetközivé tevő internet 
hozzáféréssel) lenne a legfontosabb, leg-
sürgősebb. a 2010-től kötelező eredetvé-
delmi koncepciókkal is komolyan kell fog-
lalkozni.
 a kunsági Borvidéken ebben a félév-
ben 60-80 millió Ft pénzügyi forrása van 
a pályázatoknak, amiből 10% kötelező ön-
résszel vissza nem térítendő támogatás 
nyerhető (minimum 1 millió Ft), már októ-
ber 31-i határidővel is.

Alternatív kereskedelem

Dr. Lakner Zoltán, a Corvinus Egyetem Élel-
miszer Gazdaságtan tanszékéről közös 
gondolkodásra hívott, kitalálni a Monorra 
illőt a sokféle fejlődési lehetőség közül. 
romló kül- és belföldi pozíciónk miatt 
minél több alternatív kereskedelmi lehe-
tőség megtalálására, közvetlen borérté-
kesítési formára hívta fel a figyelmemet. 
Ebből a szempontból hangsúlyozta ő is, 
hogy a 964 itteni pince (amiből 130 törté-
nelmi értékű) kincsnek számít a borturiz-
mus szempontjából.
 Ha a termék színvonala, a régió (táj) 
vonzereje és a szolgáltatás kultúrája él-
ményt tud nyújtani a borturistának, ak-
kor a keresleti és a kínálati oldal együtte-
sen biztosíthatja a monori borturizmus 
sikerét. a hagyományok feldolgozásával, 
a megközelíthetőség fejlesztésével, kultu-
rális és családi programokkal, bizalom és 
kapcsolatok kiépítésével, állami, EU-s és 
magántőkével és nem azonnali eredmény 
elérésével valósítható meg mindez.

badacsonyból nézve

Molnár Eszter Badacsonyból, a pannon 
Egyetem szőlészeti- Borászati Centrumá-
nak szószólójaként angolszász tanulmá-
nyok alapján erősítette meg az előtte szó-
lók legfőbb gondolatait. Hozzátette, hogy 
a régiók különbözőségéből kell márkát 
építeni.
 Legyen nagyszámú meglátogatható 
pince, vendégszerető kényeztetés (fürdő, 

Szekrénysorok, bőrgarnitúrák, étkezők, elemes konyhabútorok széles választékban!

Cím: Monor, Ceglédi út 78.
(4. számú főút)
Telefon: (29) 411-311

  Oregon 
  3-2-1     

 159 500 Ft

Egyedi 
konyhabútorok

nagy választékban

Bőrgarnitúrák 
széles

választékban
Fafrontos szekrénysorok kaphatókFafrontos szekrénysorok kaphatókFafrontos szekrénysorok kaphatókFafrontos szekrénysorok kaphatókFafrontos szekrénysorok kaphatókFafrontos szekrénysorok kaphatókFafrontos szekrénysorok kaphatókFafrontos szekrénysorok kaphatókFafrontos szekrénysorok kaphatókFafrontos szekrénysorok kaphatókFafrontos szekrénysorok kaphatókFafrontos szekrénysorok kaphatókFafrontos szekrénysorok kaphatókFafrontos szekrénysorok kaphatókFafrontos szekrénysorok kaphatókFafrontos szekrénysorok kaphatókFafrontos szekrénysorok kaphatókFafrontos szekrénysorok kaphatókFafrontos szekrénysorok kaphatókFafrontos szekrénysorok kaphatókFafrontos szekrénysorok kaphatókFafrontos szekrénysorok kaphatókFafrontos szekrénysorok kaphatókFafrontos szekrénysorok kaphatókFafrontos szekrénysorok kaphatók

Niki sor  
  109 500 Ft

Bőrgarnitúrák Bőrgarnitúrák Bőrgarnitúrák Bőrgarnitúrák Bőrgarnitúrák 

választékbanválasztékban

Bőrgarnitúrák Bőrgarnitúrák Bőrgarnitúrák Bőrgarnitúrák Bőrgarnitúrák Bőrgarnitúrák 

választékban

Bőrgarnitúrák Bőrgarnitúrák Bőrgarnitúrák Bőrgarnitúrák 

6 elemes konyha mosogatóval      
    59 500 Ft-tól

tr

Továbbá cégünk magas színvonalon gyárt térköveket, útszegélyköveket és magasépítési elemeket. 
(Térkövek esetében bővebb információ: 06/30-535-8542, 06/29-547-282)

Bugyi Betonüzem Monor Betonüzem Központi Iroda
2347 Bugyi külterület 2200 Monor, Ady E. út 62. 1053 Bp. Ferenciek tere 2.
Tel:  06/30-200-9990 Tel:  06/30-200-9990 Tel:  06/1-483-3550
Fax: 06/29-547-285 Fax: 06/29-547-285 Fax: 06/1-483-3545

Minőség és Garancia

www.kavicsbeton.hu
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lovaglás, wellness, stb.), olcsó szállások, a 
valóságnak megfelelő információk, vásár-
lási lehetőségek, helyi specialitások. Épí-
teni kell a meglévő szerkezetek összefo-
gási lehetőségére is.

külföldieknek is vonzó lehet

a monori születésű és kötődésű Fekete 
László – a BtH Budapesti turisztikai szol-
gáltató kht. igazgatója – elsősorban azt 
hangsúlyozta (külföldi példákra is hivat-
kozva), hogy a főváros közelsége milyen 
nagy lehetőségeket tudna biztosítani. 
akár nemzetközi vonzerővé is válhatna a 
strázsahegy egy szakszerű fejlesztés után. 
Ehhez az kell, hogy nemzetközi rangúvá 
váljék az itteni termék. a fejlesztések kí-
nálatbővítést, megfelelő köztertületeket, 
jól működő információs és marketing-
hálózatot eredményezzenek. a komp-
lex program megszületése esetén min-
den segítséget felajánl például a www.
budapestinfo.hu felhasználásával, ami 17 
nyelven, jelenleg havi 1 milliós letöltéssel 
népszerűsíti a Budapest környéki progra-
mokat is.
 akik hallották ezeket az előadásokat, 
azok állíthatják, hogy lendületet adhatnak 
a gyorsabb fejlődés megindulásnak. ilyen 
komoly szakemberek ilyen segítőkész 
hozzáállással még nem voltak Monoron e 
témában.

strázsahegyHogyAN tovább A borútoN?
Hogy a Szüreti sokadalom szervezői komoly erőfeszítéseket 
kívánnak tenni a helyi borturizmus fellendítésére, azt a magas 
színvonalú konferencia igazolta elsősorban, ami a Vigadó 
dísztermében rendezett Monor Környéki Strázsa Borrend. 

Sokan voltak, bár többen is lehettek volna, hiszen a konferencia színvonalát bármely magyarországi 
borrend megirigyelhetné, sőt némelyik előadás nemzetközi szinten is megállta volna a helyét

kitett magáért a szervező

Ez a sok energiát kívánó lendületvétel – a 
bevezetőben említett két civil egyesület 
aktivistái mellett – sokat köszönhet sze-
mély szerint Kugel György fáradhatatlan 
szervezőmunkájának, üzletemberi tapasz-
talatainak, kapcsolatainak.
 szép lezárása volt a jó hangulatú ösz-
szejövetelnek az új borrendi tagok ünne-
pélyes avatása. a Borrend nagymestere, 
krónikása és szertartás mestere hagyomá-
nyos ceremóniájával az előadást tartó Fe-
kete László, és az a Sárosi István érdemel-
te ki a borlovaggá avattatást, aki vecsési 
volta ellenére (mintegy régiós hatásunkat 
is igazolva) monori szőlőt vett és művel a 
strázsán.
 Dicséret illeti a szüreti felvonulás részt-
vevőit, és a hagyományokhoz hűen ra-
gaszkodó közönséget, hogy a hűvös, esős 
időjárás ellenére is szép számban szurkol-
tak – derűs arccal – a bírónak, bírónénak, 
és a jegyzőnek, a lovasoknak, zenészek-
nek énekeseknek, táncosoknak a menet 
sikeréhez.
 az október 4-i nap végén úgy érez-
hettük, rajtunk múlik, hogy a jövő igazol-
ja a szüreti felvonulás jegyzőjének 1992 
óta minden évben elhangzó strófáját: La-
pos-hegy, Strázsa-hegy, Forrás-dűlő, Tete, 
Monort híressé sok szőlődombja tette!

Bolcsó

Halottak napjától virágvasárnapig című 
színházi előadás november 7-én 18 óra-
kor a Művelődési Házban.
 Délvidék a két világégés között… Mit 
jelent egy gazdag európai középhatalom 
országának szívéből a Balkán poros ha-
tárvidékére kerülni? Miként lehet a törté-
nelem „perifériáján” megőrizni a közép-
ponthoz való ragaszkodás és igazodás 
szándékát? 
 Andrási Attila rendezésében, az adjá-
tok vissza a hegyeimet című színdarab 
előadói, a Magyar kanizsai Udvari ka-
maraszínház bemutatásában.
 Belépőjegy: 2500 és 1500 Ft.
 további felvilágosítás: Mészáros 
andreánál (telefon: 06-30/366-51-41).

sZíNháZi előadás

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM
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változatosabb esemény a közeli nagymaro-
si noE-s tagtársunk tanyájának meglátoga-
tása volt (kanyargós túra, őshonos magyar 
háziállatok, finom kalács, terepjárós utazás 
a kicsiknek, a zászló, az íjászat…).

Napközis tábor

Hagyományos napközis táborunk is jól si-
került június 23-27. között. a megszokott 
kézműves foglalkozások mellett csapat- 
és sportjátékok, vetélkedők is voltak. nép-
szerű volt a helytörténeti kiállítás meg-
tekintése, amelyet Laza istván szakszerű 
– kisgyerekek nyelvén is érthető – vezeté-
se tett érdekessé. a tábor zárásaként pén-
teken Budapestre, a pálvölgyi-cseppkő-
barlangba kirándultunk. az egyórás túra 
látványossága kicsinek-nagynak óriási él-
ményt nyújtott. köszönjük az Egészség-
ügyi és szociális Bizottság pályázati támo-
gatását!

látogatás Pilisszentivánban

pilisszentivánban június 14-én, a pilisilen 
nagycsaládosok közhasznú Egyesülete 
(most értek össze igazi egyesületté) ferge-
teges programokat szervezett. a rendez-
vény a már hagyományos pilisszentiváni 
napforduló Fesztivál eseménysorozatához 
kapcsolódott, annak nyitóprogramjaként. 
Így sokan eljöttek a helyiek közül, de a noE 

szervezésében is több busznyi vendég ér-
kezett a közép-magyarországi régió szá-
mos településéről: abony, Hatvan, Markaz, 
Gyöngyös, Vác, szentendre, Monor, Üllő, 
Ócsa, pilisvörösvár, piliscsaba és solymár 
képviseltette magát szervezetten. 
 Esemény akadt bőven: a gyerekek a 
gyöngyfűzéstől és a fazekas munkán ke-
resztül a kőfaragásig számos kézműves fog-
lalkozáson próbálhatták ki ügyességüket. 
 a sportosabbak számára családi kispá-
lyás focitornát, valamint „Erős család ver-
senyt” rendeztünk. a focipályán toma és 
csapata szellemes népi játékokkal szóra-
koztatta a játszani vágyókat. akik a falu-
val kívántak ismerkedni, azok lovas kocsi-
ra ülhettek, akik a természeti környezetért 
lelkesednek, azoknak kirándulást szervez-
tek a pilisszentiván határában húzódó szé-
nások Európa diplomás területre. Lehetett 
játszóterezni, lovagolni. Volt rajz-, süti- és 
főzőverseny (Monor a második helyezett 
lett a sütiben!), valamint szellemi vetélke-
dés a reneszánszról. a nap egyik leglátvá-
nyosabb programja a modellautó-, repülő- 
és helikopterbemutató volt. a színpadon 
pedig egész nap egymást váltották a mű-
sorszámok.
 a ragyogó napsütéses időben, gyönyö-
rű természeti környezetben zajló esemény-
dús rendezvényről jókedvűen, élmények-
ben gazdagon térhettünk haza.  (Forrás: 
NOE-es levelek.)

gyöngyvirágtúra Csévharaszton

a nagycsaládosok Monori Egyesüle-
te többéves hagyományához híven eb-
ben az évben is megrendezte a Gyöngy-
virágtúrát Csévharaszton (május 3-án). 
a Csévharasztért Független Egyesület-
tel közösen hoztuk létre a programokat. 
túrát szerveztünk csapatversenyként, 
amelynek része volt az aszfaltrajz versen-
gés, ügyességi játékok, fejtörők is – a vé-
gén persze a megérdemelt jutalommal. 
Déltől a Duna-ipoly nemzeti parktól szak-
emberek a tartós szegfű védelmére hív-
ták fel a figyelmünket. Ezen kívül volt még 
növényfelismerő feladat, de hoztak egy 
izgalmas paravánt is, amellyel játszva ta-
nulhattak a kicsik a természetről, az álla-
tok élőhelyéről.
 a népszerű kézműves foglalkozások 
sem maradhattak el ezen a napsütötte 
délutánon: a csemeték üveget festhettek, 
szőhettek, agyagozhattak. a nagyobb 
fiúk, apukák kispályás focin vehettek 
részt. az első három helyezett plakettjeit 
külön erre az alkalomra feliratozták. Úgy 
érezzük: sikeres, valódi családi nap volt, 
ahol nem csak a cséviek, de Monorról és 
péteriből is jöttek át nagycsaládosok a 
programokra (volt aki kerékpárral).

Összeállította: 
Szászné Kanczler Ildikó

és Szőnyiné Gábor Mária

hanem az öröm. Mi – ahogyan egyik cso-
portvezetőnk fogalmazott – bár cseppek 
vagyunk a tengerben, minden nehézsé-
günk mellett is boldogok lehetünk, mert 
van értelme az életünknek, vannak célja-
ink, számíthatunk a társunkra, szeretetben 
nevelhetjük a gyermekeinket. Van körülöt-
tünk egy olyan közösség – a noE bárkája –, 
amelyben együtt is megélhetjük, hogy ösz-
szetartozunk, és igen, nekünk van igazunk, 
amikor kitartunk a meggyőződésünk, a 
családunk mellett, és készek vagyunk fele-
lősen cselekedni a nemzetünkért is.
 Ha bátran és minél többször és minél 
többeknek beszélünk arról, hogy a család, 
a gyermekvállalás természetes és normális 
dolog, ha életünk példája sugárzik, ha fia-
taljainkat is sikerül átitatni a só jó ízével, ha 
megértő és segítőkész szeretettel fordu-
lunk azok felé, akiknek nem adatott meg ez 
a csoda, de a szívük mélyén mégis vágynak 
rá – nos, akkor a nemzet kenyerének ková-
szát is képesek leszünk megkeleszteni.
 Ez a nagyon várt és sok szeretettel, 
munkával és törődéssel szervezett prog-
ram monori egyesületünk nyolc családjá-
nak is nagyon jó, szép és értékes élményt, 
tapasztalatszerzést adott. a csoportbe-
szélgetések erőt adtak, és sokunkban in-
dítottak el gondolatokat, szándékokat, to-
vábbá új lendületet adtak családi életünk, 
noE-s munkánk folytatásához. 
 az előadások ideje alatt a gyermekeket 
óvoda és játszóházak várták. a noE ifjúsá-
gi tagozatának lelkes fiataljai nagyon jól 
végezték munkájukat! Városnéző túrákat 
szerveztek, a találkozó előtti napon pedig 
közös vonatozást és hatkilométeres sétát 
a Cuha-patak csodálatos völgyébe. köszö-
net ezért a veszprémi egyesület minden 
segítőjének, családjaiknak!

 Veszprém ezen az egyébként álmosító, 
csendes kánikulai hétvégén megtelt élet-
tel (több mint 800-an érkeztek a konferen-
ciára)! (Az összeállítás a NOE-levelekből ké-
szült.)

kirándulás ópusztaszeren

Mentesítő vonattal, 2008. szeptember 
6-án 150 fővel mehettünk Ópusztaszerre. 
Már második alkalommal rendezte itt a 
noE Őszi találkozóját. az elmúlt 12 év 
alatt sok minden változott, szinte felnőtt 
egy új generáció is. Ópusztaszer is felfris-
sült, gazdagodott, azoknak is tudott új-
donságot nyújtani, akik az első találkozón 
már részt vettek.
 Már az ünnepélyes megnyitó előtt az 
első csoportok megnézhették a Feszty-
körképet: a „Magyarok bejövetelét”, mely 
az emlékpark leghíresebb kiállítása. De a 
rotundában ezen kívül még voltak más, 
a kisebb gyermekeknek is élményt nyújtó 
kiállítások. például a két promenád, ahol 
elevennek tűnő utcaképeket láttunk a XiX. 
század kis- és nagyvárosából. különleges 
hangulatot árasztott a régi műhelyek, üz-
letek kirakata, a sétáló emberek ruházata, 
a babakocsit toló anyuka, a játékbabát rin-
gató kislány.
 a hatalmas terület és a bemutatóhelyek 
szinte „elnyelték” a több mint 5000 em-
bert. a nagy melegben enyhülést adott az 
erdő vagy a ligetes tópart. Mire nagyjából 
végignéztük a szoborparkot, a romkertet, 
a nomád parkot, a szabadtéri néprajzi Mú-
zeumot (az iskola, a porták, a műhelyek, a 
szatócsbolt és az a szélmalom!), a különle-
gesen egyedi jurta-házakat, a vízügyi kiál-
lítást (a nagy szegedi árvíz látványos te-
repasztalos bemutatójával), véget is ért a 
nap, és még több idő is elkelt volna.
 Újabb közös élményekkel lettünk gaz-
dagabbak egy nagyszerű programon, a 
szervezőknek és támogatóknak köszön-
hetően. tudjuk, milyen óriási munka volt 
már a csoportos odautazások (különvonat, 
busz) megszervezése, a támogatók meg-
győzése, a rendezvény lebonyolítása. kü-
lön köszönet illeti Ópusztaszer és kistelek 
nagycsaládos Egyesületeinek önkénteseit 
és az Emlékpark minden dolgozóját. 
 Megint elmondhatjuk azt, amiért éven-
te találkozni szoktunk: jó volt együtt! (Ösz-
szeállítás a NOE-s levelekből).

élménygyűjtés törökmezőn

Ezen a nyáron is volt táborunk a Börzsöny-
ben – törökmezőn (július 14-18.), amelyet 
pest Megye közgyűlésének pályázati le-
hetősége támogatott, köszönjük. Célunk 
„Élménygyűjtés  az egészség megőrzésé-
ért” volt. Ez  megvalósult: a családok a ki-
rándulásokkal, kisebb-nagyobb túrákkal, 
íjászati gyakorlással is az egészséges élet-
módot választották, aktívan vettek részt az 
egészségmegőrzési programokban. a leg-

Sírkő bemutatókert Monoron,
a 4-es főút 34-es kilométerénél

Kőbe vésve
örökké élünk

gránit sírkövek, 
síremlékek, vázák 
és mécsestartók 

széles szín- 
és fazon-

választékban 
kaphatók!

Egyedi megrendeléseket 
is vállalunk!

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

Szeptember 7. és október 26. 
között vasárnap is nyitva 9-13-ig

Telefon: 
06-20/230-2937
06-20/254-8250

 Internet
    www.gyuricskosirko.hu

Ha minőséget keres, nálunk megtalálja!

a köszönet volt a központi gondolatunk. 
köszönet a családért, amely nélkül sem 
egyénként, sem közösségként, sem nem-
zetként nem élhetünk boldog, teljes és tes-
tileg-lelkileg egészséges életet.
 sokféle szemszögből vizsgáltuk, hogy mi 
vezetett ahhoz a szomorú állapothoz, amely-
be a családok jutottak az elmúlt évtizedek 
során. Mi az oka az értékvesztésnek, az ön-
zésnek, a gyermekeket elutasító magatartás-
nak, a házasságok válságának – és még so-
rolhatnánk a különféle válságjelenségeket, 
problémákat, megoldandó feladatokat. 
 Elsőként a ksH népességtudományi in-
tézetének munkatársa beszélt a magyar 
családok helyzetéről.  Elsősorban a gyer-
mekvállalási kedv (termékenység) vissza-
esésének okait kereste. Dávid Beáta szo-
ciológus elénk tárta, hogy látszólag az 
egyszemélyes háztartások jók a gazdaság-
nak. Hiszen drágább az egy főre eső költ-
sége, mintha több ember él egy családban. 
Ebben az előadásban is terítékre került ha-
zánk népesedési helyzete. 
 Majd a sotE Magatartástudományi in-
tézetének előadójától megtudhattuk, 
hogy Magyarországon a szűkebb közösség 
(család) igen fontos az emberek számára, 
és ha a család felbomlik, nagyobb az esé-
lye a mentális, pszichés betegségeknek.
 az előadások után csoportbeszélgeté-
sek következtek: „Hogyan szolgálja a család 
a közösséget?”, „A média szerepe és a gyer-
mekekre gyakorolt hatása”, „A család mint 
az evolúció sikertörténete” címmel (a teljes-
ség igénye nélkül). Schäffer Erzsébet  író-
nő és Keresztes Ilona szerkesztő-riporter is 
a témához kapcsolódó beszélgetést veze-
tett, illetve családot mutatott be.
 E vizsgálódások eredményeképpen 
mégsem az elkeseredés vesz rajtunk erőt, 

Civil élet

MoNori NAgyCsAládos 
ProgrAMok NyároN
„Köszönet a családért” – ezt a mondatot választotta a 2008. július 
10-13. között Veszprémben megrendezett 7. családkongresszus 
mottójául a Nagycsaládosok Országos Egyesülete. 
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Aggasztják a hírek? Bizonytalan?

Hitelt szeretne?
vagy éppen megszabadulna tőle?

Monor, Ady E. u. 17.
20 286 0206 • 29 611 430
Monor, Ady E. u. 17.

 29 611 430

 Könnyen

 Gyorsan

 Ingyen

A Nagycsaládosok Monori Egyesülete Törökmezőn
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megszülettek a boltok, a dutyánok. pest 
a budainál előbb, 1244-ben kapott vásári 
szabadalmat. iV. Béla az év minden napjá-
ra engedélyezte a vásárt, amely kezdetben 
a Duna-parton alakult ki. az áru nem csak 
hajókon érkezett. az évszázadok során lét-
rejött a pesti vásárövezet, az élelmiszerter-
melők rétege és területe, amelybe már a 
monoriak is beletartoztak.

vásározó, kereskedő elődeink

Szél János főbíró 1767-ben említi jelentésé-
ben „Pesthez négymérföldnyire lakván, ottan 
lévő őfölsége soó házához Szolnokbúl sót hor-
dunk egyszer kétszer esztendő által – és amics-
kénk vagyon, azt pesthi piacon csak follyó 
árrán eladjuk és azzal is magunkat segéltyük”.
 a vásárok elődeink számára a kultúra 
közvetítését jelentették: a különféle em-
berek találkozási helyét, a földrajzi tájéko-
zottság bővülését, hírek cseréjét, szakmai 
fortélyok megismerését. a vevők és el-
adók tanulták egymás nyelvét s a különfé-
le pénznemek használatát. a zárt paraszti 
világ kapui kitárultak. Vásárba menni ün-
nepet jelentett, ahol szórakozni lehetett: 
képmutogatók meséit nézni, hallgatni, mu-
tatványosokat bámulni, cirkuszban külön-
leges állatokat, bűvészeket, megcsodálni, 
török édességeket, palacsintát enni.
 Monor 1848. február 10-én országos és 
heti vásárok tartására nyert szabadalmat. a 

vásár a piactéren, a templomok körül ala-
kult ki, majd tovább terjeszkedett a kápta-
lani kocsmáig. a teret hangsúlyossá tette 
az 1872-ben megszületett takarékpénztár, 
majd 3 év múlva a községháza épülete. a 
bérleti jog viszont az egri főkáptalan tulaj-
dona volt. Elérkezett a századforduló, de a 
község vezetése még mindig nem tett lé-
péseket a regáléjog megváltására. Megkés-
ve, csak 1905-ben módosították a piactér el-
helyezési rendjét. a sertéspiacot elküldték 
a mai bírósági épület helye elől (még nem 
épült fel). Hentesek és „tejnemű” árusítók 
kerültek a községháza elé, a zöldségesek 
és más terményárusok maradhattak a taka-
rékpénztár épületének (ma városi rendőr-
ség) térségében. az iparosok a templomok 
mellett árulhattak.
 a Fő utcán a kereskedők üzletei, va-
lamint a műhelyboltok szinte bekerítet-
ték a piacteret. az 1800-as évek közepén 
Herodek István felépítette (a mai aranyfor-
rás áruház helyén) a műszaki és vegyeske-
reskedés boltját. a Gőzmalom (ma Bajcsy-
zs.) utcasarkon (ma cipőbolt) Burján Béla 
fűszerüzlete uralta a teret. (a monori ke-
reskedők főszervezőjeként tisztelték a szá-
zadforduló idején.) 1901-ben Balla Jenő 
felépíttette a koronaszállót, s földszintjén 
fűszerüzletet nyitott. Mellette a Hitelbank 
épületében is voltak műhelyboltok. Klein 
Béla a takarékpénztár földszinti üzlethelyi-
ségében kínálta bőranyagait. Fábry Gyula 

HelytörténetA MoNoriAk visElt dolgAi (X.)

az ősmagyarok a vándorláskor cserevásá-
rokon adták-vették a javaikat. a vásár szó 
iráni eredetű, melyet őseink a kaukázus-
hegy térségében ismertek meg. Ezek az 
ókori vásárok a vándorlás során, mozgás-
ban, a törzsfő által meghatározott helyen 
történtek, vagy a kereskedőkkel való talál-
kozások alkalmain jöttek létre. Ekkor „pré-
meket, nemes bőröket, rabszolgákat, lovat, 
szarvasmarhát adtak cserébe fegyverekért, 
finom textíliákért, bőrökért, ékszerekért.” a 
magyarokhoz társult törzsekről is tudunk. a 
kabar törzs kereskedőként vált közismertté, 
amelynek népe mohamedán és zsidó volt.
  a honfoglalást követően Szent István 
1007–1015 között, az államszervezéskor vá-
sártörvényével királyi monopóliumként ke-
zelte a templomok mellett létrejött vasár-
napi vásárokat, ahol vámot szedetett. Ekkor 
még a prém és a szarvasmarha volt a leg-
főbb csereérték. II. Géza a vásárvám egy-
harmadát eladományozta a kolostorok-
nak, magánszemélyeknek. IV. Béla országos 
vámmentességet is adott, elsőként Eszter-
gomnak.

 piac szavunk olasz eredetű, templomok 
körüli tereket, kiszélesedő utcarészeket je-
lentett, ahol elsősorban élelmiszereket áru-
sítottak. a vásár többnyire kiszorult e te-
rekről. a vásár kifejezés is változott, utalva 
a helyre, tulajdonosra (Hódmezővásárhely, 
pétervására). sokadalom alatt szintén vá-
sárokat értettek (búcsúvásárok). Vásárutat 
követelt magának a só-, (Monor mellett 
is elhaladt), a marha- és a borkereskede-
lem. az árukereskedelem szervezője a kal-
már, kufár, tőzsér. a királyok, püspökségek, 
káptalanok, kolostorok, földesurak, majd 
a városok magisztrátusai vásárszabadal-
makkal működtették az árusítást. Magyar-
országon is kialakultak vásárövezetek. Ezek 
a kárpátok láncolata mentén, folyami átke-
lőhelyeknél (Buda, pest), fontos szárazföldi 
utak találkozásánál (Debrecen, nyíregyhá-
za, kisvárda, Hódmezővásárhely), földrajzi, 
termelési egység érintkezésénél (kecske-
mét, Cegléd, nagykőrös), völgybejáratok-
nál (Eger), váralja településeken (székesfe-
hérvár) és egyházi központokban (kalocsa, 
pécs, Vác) jöttek létre.

A monoriak kereskedése

a török időkben a „megélhetési feltételeket 
főleg a búza, len, káposzta, vöröshagyma és 
fokhagyma biztosította”. 1559-ben a török 
adóösszeírás szerint 39 család élt Monoron. 
a jobbágy vélhetően némi gabonát tudott 
csak megtakarítani, amelyből vásárolhatott 
a helybe jött vándorkereskedőtől vasárut 
s egyéb portékát. Ezt is csak békeidőben, 
1541–1566 között. Újabb népességgyara-
podás, gazdasági fellendülés majd csak a 
XVii. század elején következett be. Ekkor rö-
vid időre szüneteltek a háborúk, dúlások. 
Fellendült a juhtenyésztés. Feltételezhető, 
hogy a pásztorok éltek a pesti-budai vásá-
rozás lehetőségével, ahová a szegény nép 
csak kényszerűségből juthatott el. példá-
ul 1683-ban tihaja Musztafa „utasította a 
monoriakat, hogy két szekeret tíz gyalogos-
sal állítsanak ki, és a szekerek kapákkal, lapá-
tokkal, a gyalogosok fejszékkel, fúrókkal, tíz-
napi éléssel meszet égetni azonnal Budára 
menjenek”. a mészégetőink talán eljutottak 
a vásárba is egy kis bámészkodásra.

budai és pesti piacok, vásárok 

Buda évi 16 napos vásártartási szabadalmat 
kapott 1287-ben. száz év múlva – a min-
dennapi piacok mellett – ötvenkét hetivá-
sárt tartottak fent a várban és lent a Duna-
parton. a török hódoltság alatt a vásárok 
már nem voltak biztonságosak, a piacok is 
elszegényedtek. a város a török kereske-
delem egyik végpontja lett. a kalmárko-
dás a görögök, örmények, arabok, dalmá-
tok kezébe került. a piacok, vásárok mellett 

A javak cseréje csaknem egyidős az ember létezésével. Történt 
ez rendes módon vagy csalárdsággal, de mindenképpen 
helyváltoztatással, kommunikációval, tulajdonváltással járt 
együtt. Sokáig csereanyag a színes kavics, nemesfémdarab, 
állat (marha, tinó) vagy termény (gabona), végül a pénz.

vendéglőt és hentesüzletet üzemeltetett 
az úri kaszinó épületében (a Városi könyv-
tár helyén). Eibenschütz Ignác tekintélyes 
bádogosmester az újonnan felépült Vigadó 
egyik üzlethelyiségében zománcozott edé-
nyeket árult, a másikban Sztudvicska Ferenc 
cipésziparos nyitotta meg műhelyboltját.
 a szőlőhegyre menők útvonalát használ-
ták ki a Liliom utcai kereskedők. az Őr utca 
sarkán Szigeti Sámuel kínálta áruit. Vajnai 
János (anyai nagyapám) szilháti utca szájá-
ban lévő boltja a Monorkerületi Lapokban 
hirdetve elromolhatatlan permetező gé-
pet ajánlott borász vevőinek. a „város” köz-
pontjában Surányi Sámuel cége – alapítva 
1882-ben – liszt,- só,- terménykereskedés 
hirdetésében arra büszke 1912-ben, hogy 
a „világkereskedelemben” tiszteletet szer-
zett. Vladár Lajos csizmadiamester sok fia-
talt nevelt jó színvonalú segéddé az iskola 
(ma Mátyás k.) utcai műhelyboltjában.
 a szabók, csizmadiák, szíjgyártók, kádá-
rok, kötélverők, szitások az 1870-es évektől 
a ii. világháborúig járták szervezetten a kör-
nyék vásárait, s növelték a monori iparosok, 
kereskedők jó hírét. a mézeskalácsosok, cu-
korkakészítők még ma sem fáradtak bele a 
vásározásba.
 Források: Pest Megyei Levéltár; Monori 
elöljáróság jegyzőkönyvei 1898–1906; Monori 
Krónika 1998; Monorkerületi Lapok 1901–
1912; Magyar néprajz Bp. 1991  

Dr. Dobos György, a Helytörténeti Kör elnöke

Vladár Lajos csizmadiamester családjával 
és segédeivel

Terményvásár a Petőfi u. sarkán a század elején

BA-LI TAXI
 é j j E l - N A P P A l

A legolcsóbban és a leggyorsabban!
MEGlEpETéSEK hElyETT
 06-70/205-7000
 06-70/232-0500

Diákoknak és nyugdíjasoknak igazolvány 
felmutatása után óriási kedvezmény!

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDELMI KFT.

SZLOVÁK FENYÔ FÛRÉSZÁRU 

50 990 Ft/m3-tôl
FAANYAGVÉDELEM KÖRNYEZETBARÁT 
REMMERS FAKEZELÔ SZERREL.

Ytong 30 NF 806 Ft
Ytong 10 325 Ft

tetőtéri ablakok készletről, 
jelentős kedvezménnyel!

Az akciók a készlet erejéig  érvényesek, az árváltozás jogát fenntartjuk. Az árak az áfát tartalmazzák.

2220 Vecsés, Fô út 2/C. 
Telefon: 06 (29) 355-709, 06 (29) 352-709
E-mail: baustyl@bau-styl.hu 
Nyitva: hétfô-péntek 7-17, szombat 8-12 óráig

www.bau-styl.hu

EE 24 4 424 Ft
EE 30 5 445 Ft
EE 36 6 610 Ft                       
EE 42 7 487 Ft

EE 48 8 508 Ft
EE 54 9 529 Ft
EE 60 10 550 Ft
EE 66 11 571 Ft 

Vasbeton födémgerenda akció

ÁRUHITEL 
2 MILLIÓ FT-IG!

Bramac Duna 1/1 cserép 1740 Ft/m2

Bramac Római 1/1 cserép 1780 Ft/m2

Bramac Natura 1/1 cserép 1550 Ft/m2

Bramac Classic prot. 1/1 cserép 2280 Ft/m2

Tatai hornyolt ívesvágású cserép 89 Ft/db

Zsalukô 30x25x50 269 Ft
Beton béléstest 60/19/25 199 Ft

ÍZELÍTŐ ŐSZI AKCIÓINKBÓL!

Weber-Terranova 5 cm homlokzati hôszigetelô rendszer, 
színes vékonyvakolattal (178 féle színben) 1950 Ft/m2

Eps 80-as homlokzati hőszigetelő lap, 5 cm-es 540 Ft/m2-től!
Weber-Terranova fagyálló csemperagasztó 25 kg-s 720 Ft/zsák
Weber-Terranova flexibilis csemperagasztó 25 kg-s 1700 Ft/zsák

Homlokzati, beltéri
és tetôtéri fa és mûanyag 
nyílászárók, igény 
szerint felméréssel, 
beépítéssel. 

AKCIÓINKRÓL ÉRDEKLÔDJÖN TELEPHELYÜNKÖN VAGY LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT!

Mátratherm 30NF 300 Ft/db

Classic  üveggyapot 
hőszigetelő 10 cm-es 500 Ft/m2
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Vendéglátás

étEl és itAl  
korlátlAN MENNyiségbEN

korlátlan étel- és italfogyasztás, és 
mindez nagyon kedvező áron… – ki ne 
kapná fel a fejét, ha ezt hallja. idén de-
cember elején a 4-es főút mentén meg-
nyílik Monor első látványkonyhája, a 
Csülök&Csülök önkiszolgáló étterem. 
az étterem tulajdonosával, a pro atlasz 
kft. ügyvezetőjével, Illyés Józseffel be-
szélgettünk.
Monori  Strázsa:  A  négyes  út  külső 
monori  részén  nagy  tempóban  szágul-
danak  az  autók.  Győzzön 
meg: miért lesz érdemes az 
Atlasz  Hűtőház  Mintabolt-
ja  szomszédságában  nyí-
ló  Csülök&Csülök  vendég-
lő előtt megállni?
Illyés József: azért, mert ak-
kor betérhet Monor első 
látványkonyhájába. az 
épületen jelenleg még a belső átalakítá-
si munkálatok zajlanak, a nyitást decem-
berre tervezzük.
•  Hogy  kell  elképzelni  egy  látványkony-
hát? 
•  Minden étel a vendég szeme előtt sül 
vagy fő, így bárki végignézheti, hogyan 
készíti el a szakács az általa kiválasztott 
és az ízlése szerint elkészített ételt. De 
nemcsak hogy megnézheti a szakács 
munkáját, hanem meg is kérdezheti tőle, 
hogy mit, hogyan csinál. Vendégeink a 
hagymavágástól kezdve a szervírozásig 
mindent látni fognak.
•  Akkor  biztosan  a  fűszerekkel  sem  ta-
karékoskodnak, és jó borsos árat kérnek 
majd ezért a különleges kiszolgálásért. 
•  Éppen ellenkezőleg. az áraink alapján 
mindenki döntse el saját maga. Minden-
ki annyit ehet és ihat, amennyi belefér 
1800 forintért. 
•  Mit tudnak kínálni ennyiért? 
•  Leveseket, készételeket, faszénen sült 
és pácolt különféle húsokat, köreteket, 
salátát, desszerteket és üdítőt, mégpe-
dig korlátlan mennyiségben. tehát min-
dent, amit egy szokványos étterem ét-
lapján megtalálhat, de van egy nagy 
különbség, itt bárki bármit és bármeny-
nyit ehet és ihat az említett összegért.
•  Ez egy kicsit menzára hasonlít… 
•  igyekszünk ennek még a látszatát is 
elkerülni. igazából egyfajta gyorsétte-
rem, de annak csak az előnyös tulajdon-
ságaival. Mindenki saját maga veheti el 
az általa kiválasztott ételt, amit szaká-
csaink a vendég szájíze szerint készít el. 
a kiválasztott körettel, salátával, desz-
szerttel együtt mindezt fehér asztalnál 
fogyaszthatja el a vendég. De maga csa-

polhatja az általa kiválasztott üdítőt is, 
természetesen korlátlan mennyiségben. 
itt nincsenek kis adagok, mert az ada-
gokat a vendég szabja meg. akár több-
féle főételt is meg tud kóstolni. Éhesen, 
szomjasan tőlünk senki sem fog távozni, 
ezt garantálom.  
•  Jól hangzik. Lesznek ételkülönlegessé-
gek is? 
•  természetesen lesznek. Méghozzá 
nem is akármilyenek. a hagyományos 

magyar konyha remeke-
in kívül az ismert erdélyi 
gasztronómia különleges-
ségeit is kínáljuk a vendé-
geinknek.  
•  Mondana ez utóbbira né-
hány példát? 
•  a teljesség igénye nélkül 
említek néhányat: pacalle-

ves, csorba, faszénen sütött micshús, tört 
paszuj füstölt csülökkel, birkapörkölt, er-
délyi gulyás, juhtúrós káposztáspuliszka 
és természetesen a sokak nagy kedvence, 
az eredeti kolozsvári káposzta.
•  Mitől  kapja a kolozsvári  káposzta azt 
a különleges ízét? 
•  Édes és savanyú káposztából, valamint 
darált sertés- és marhahús-
ból kell elkészíteni. termé-
szetesen a jó sok tejföl sem 
hiányozhat róla.
•  Miben  különbözik  az  er-
délyi és az itteni konyha? 
•  az erdélyi magyarok ke-
vésbé zsíros és fűszeres, de 
sokkal szaftosabb étele-
ket készítenek. De nagyon 
népszerűek odaát a frissen 
sült húsételek is, amelyeket 
rendre faszénen sütnek.
•  Kiknek ajánlja ezeket az ételeket?
•  Elsősorban az erdélyi ízek kedvelőinek. 
Mi egyébként az összhangra törekszünk, 
tehát a hagyományosnak mondható ma-
gyarországi ízvilágot is felsorakoztat-
juk kínálatunkban. Vendégeink pedig 
választhatnak, hogy melyiket részesítik 
előnyben. akár a teljes repertoárunkat is 
végigehetik ugyanazért a pénzért. Én ak-
kor leszek boldog, ha azt látom, hogy a 
hozzánk betérők elégedettek, és jól érzik 
magukat a Csülök&Csülök vendéglőben.
•  Említette,  hogy  az  étterem  neve 
Csülök&Csülök lesz. Én ebből arra követ-
keztetek, hogy bőven lesznek csülökből 
készült ételek is.
•  Valóban, már az étterem neve is arra utal, 
hogy kínálatunkban jelentős szerepet szá-
nunk a különböző csülökből készült éte-

leknek. De a vendéglő nevében a dup-
lázás egyúttal arra is utal, hogy aki betér 
hozzánk, az korlátlan mennyiségben fala-
tozhat a csülökkülönlegességeinkből is.
•  Ezekre is mondana néhány példát?
•  az egyik kedvencemmel kezdeném, 
vagyis a főtt-füstölt csülökkel, amit tor-
mával tálalunk. Megemlíthetem még a 
részeges csülköt, amit sörben pácolunk, 
illetve a kenyértésztában sült káposztás, 
juhtúrós füstölt csülköt is, amit pedig 
fokhagymás tejföllel öntünk le. 
•  Ne  is  folytassa,  mert  máris  összefu-
tott a nyál a számban. Mi tagadás, meg-
éheztem. Inkább arról beszéljünk, hogy 
adnak-e  még  valamilyen  további  ked-
vezményt?

– természetesen, hiszen a Csülök&Csülök 
mindenkinek szolgál valami kellemes 
meglepetéssel. Minden 12 év alatti gyer-
mek részére harmincszázalékos kedvez-
ményt adunk az alapárból. Így nálunk 
ők mindössze 1260 forintért ehetnek és 
ihatnak korlátlanul. Minden hónapban 
aktuális kedvezményes ajánlatunk várja 
a hozzánk betérőket. például nőnapkor 
a nők, anyák napján pedig az édesanyák, 
nagymamák kapják harmincszázalé-
kos kedvezménnyel, azaz 1260 forintért 
ehetnek és ihatnak, természetesen kor-
látlanul.
•  Milyen az ön üzletpolitikája?
•  nekünk első helyen a vendégeink áll-
nak, értük mindent megteszünk, fontos 
hogy jóllakottan és elégedetten álljanak 
fel az asztaltól és mindenkinek elme-

séljék, hogy milyen kelle-
mes fogadtatás várta őket 
a Csülök&Csülökben, hi-
szen jövőnk egyedül a ven-
dégeinken múlik. remélem, 
hogy jó benyomásokkal tá-
voznak tőlünk. Mi erre tö-
rekszünk. 
•  Az  elmondottakat  hall-
gatva  feltűnt,  hogy  na-
gyon  ért  az  ételekhez,  és 
nagy  hangsúlyt  fektet  a 
minőségre  is.  Honnan  ez 

az elhivatottság?
•  szakmámat tekintve aranykanalas sza-
kács vagyok. De ami ennél is fontosabb, 
nem csak főzni szeretek nagyon, hanem 
ebből kifolyólag jókat enni is. Várunk tehát 
mindenkit, mert itt egy fogás áráért min-
denki végigeheti és ihatja az egész étlapot.

Jezsó Ákos (X)

Nyitásra vár Monor első látványkonyhája a Csülök&Csülök, ahol egy 
fogás áráért mindenki végigeheti és -ihatja az egész étlapot.

„Mindenki any-
nyit ehet és ihat, 
amennyi belefér 
1800 forintért.”

Csülök&Csülök
Önkiszolgáló étterem
Monor, Ceglédi út 66.
nyitva tartás: 
Hétfőtől szombatig: 10-23 óráig
Vasárnap: 12-20 óráig

kapcsolat

„Nekünk első he-
lyen a vendégeink 
állnak, értük min-
dent megteszünk, 
fontos hogy jólla-

kottan és elégedet-
ten álljanak fel az 

asztaltól.”
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ösztönzött, hogy egyre több és több ha-
lat fogjanak ki. Feltehetően itt is így lesz, 
hiszen a fémlopás néhány polgártársunk-
nál szinte életforma, amit nehezen tud 
feladni, ebből kifolyólag jobban tesszük, 
ha még a szokásosnál is jobban ügyelünk 
a házunk körül található fémeszközökre, 
berendezésekre.

köszönet a segítségért

Feltehetően mindenki látta a televíziók 
csatornáin a monorierdői vasúti kataszt-
rófáról szóló beszámolókat, ahol szintén 
felmerült annak a lehetősége, hogy a bal-
eset oka esetleg kábellopás lehetett. Ez 
azóta már elvetett teória, de hogy nem 
volt alaptalan, azt bizonyítja, hogy a vas-
út vonzáskörzetében most is sok a ha-
sonló jellegű bűncselekmény. Hogy ne 
menjünk messzire, a monori vasútállomá-
son álló gépeket is szorgosan dézsmál-
ják a tolvajok, akik hol a kábeleket szedik 
ki a munkagépekből, hol a gázolajat, at-
tól függően, hogy éppen minek van na-
gyobb kereslete. néhány szó erejéig visz-

szatérünk Monorierdőre, ahol e sorok 
írója, mint elkötelezett zsurnaliszta is je-
len volt a baleset utáni munkálatok egy 
részénél. Higgyék el, egy katasztrófa min-
denkit arra ébreszt rá, hogy az ember na-
gyon sebezhető, és soha nem lehet tudni, 
hogy mikor következik el az az utolsó pil-
lanat, amit talán fel sem fogunk, mégsem 
lehet jóvátenni vagy megismételni. a ha-
lottak és a sebesültek látványa maradjon 
a bulvársajtó csemegéje, én a helyszínen 
a tűzoltók, a mentők és a rendőrök  mun-
káját néztem. a higgadt szervezettséget, 
amely lehetővé tette, hogy a zsebken-
dőnyi területen olyan ütemben folyjék a 
mentés, hogy ne akadályozzák egymást 
az illetékesek, és a biztosításban résztve-
vő egyenruhásokat, akik nyugodt szak-
szerűséggel terelgették a hozzátartozó-
kat, az egymáson tülekedő tévéseket és 
bámészkodókat. példaértékű volt az a 
szakszerűség, ahogyan az orvosok, tűz-
oltók és a zsaruk végezték a munkáju-
kat, de érdekes, hogy róluk nem számolt 
be a sajtó. igaz, hogy itt nem hullottak 
a molotov koktélok, nem borultak a ku-
kák, telefonfülkék, itt nem kellett könny-
gázt lövöldözni, mégis mindenki tette a 
dolgát panaszkodás nélkül. szabadna-
pos tűzoltók, rendőrök jöttek be segíte-
ni, mert úgy érezték, hogy szükség van 
rájuk. persze, itt nem a politika miatt kel-
lett kivonulni, hanem azért mert néhány 
ember bajba került. azoknak az utasok-
nak, sérülteknek, hozzátartozóknak a ne-
vében mondok most köszönetet a hely-
színen szolgálatot teljesítőknek, akik ezt 
nem tehetik meg. 

loptop

nem, nem írtam félre a címet, csupán ez a 
szó hatásvadász módon jelenti azt, hogy a 
mobilizálható számítógépet, vagyis a lap-
topot valaki jobban mobilizálta, mint a 
gazdája szerette volna. az ipar utca egyik 
telephelyén egy dolgozó október 27-én 
fedezte fel, hogy a nyitható-csukható 
elektronikai eszköz már nem ott van, aho-
vá ő jóhiszeműen letette. rövid nyomo-

zás után kiderült, hogy az egyik targoncás 
úgy vélte, hogy a targoncázás nem fizető-
dik ki annyira, mint az, hogy elemelje a jel-
zett eszközt, ezért magához vette. akinek 
van ilyen kütyüje, az tudja, hogy mennyi 
értékes adatot tartalmazhat, így többnyire 
nem is az effektív piaci érték a kár, hanem 
azok a dokumentumok, fájlok, melye-
ket ez az eszköz tartalmaz. a vizsgálat fo-
lyamatban van, a monori nyomozók más 
egyéb bűncselekmények felderítését is re-
mélik a közeljövőben.

kerekezés

Legutóbbi számunkban hírt adtunk ar-
ról, hogy a biciklilopás, mint helyi folk-
lórelem került be városunk történelmébe, 
hiszen több csapat is szinte üzletszerűen 
foglalkozott ezzel a nem éppen dicsősé-
ges szakmának az űzésével. a felgöngyölt 
ügyek száma jelentős, ám még mindig 
vannak fehér foltok, amelyek felderítés-
re várnak. Főként, hogy az egyik előze-
tes letartóztatásban lévő gyanúsított el-
mondhat olyan bűncselekményt is, ahol 
se bűnjel, se sértett, csupán annyi infor-
máció maradt meg benne, hogy valahon-
nan elvitt egy bringát, amit vonattal fel-
vitt a fővárosba, ahol egy kínai megvette 
tőle néhány ezer forintért. a pénz pedig 
egy órán belül már heroinná változott. a 
huszonéves fiatalember az előzetes letar-

tóztatás során természetesen orvosi keze-
lést kap az állam pénzén, melynek ugyan 
nem sok értelme van, hiszen, ha kienge-
dik, az első útja a dílerhez vezet majd. a 
monori zsaruk keresik azokat a sértette-
ket is, akik esetleg pesszimista vagy ép-
pen realista felfogással fel sem keresték 
a hatóságot, midőn felfedezték hűséges 
drtótszamaruk eltűnését.

véres mulatság

október 23-nak előestéjén, mikor a zsaruk 
a könnygázt, némely állampolgár pedig a 
gyújtóbombát leltározta az adott telep-
helyén, Monoron az állomás egyik büféjé-
ben zajlott az élet. jó vidéki módra az al-
koholtól felbátorodott helyi legények a 
régi mondást igazolták, miszerint nem az 
a legény, aki adja, hanem aki állja. nos, a 
hat-nyolc fős csoport a büfében kezd-
te a feszültség egymáson történő leveze-
tését, majd csöppet elfáradva áttették a 
helyszínt a közeli buszmegállóba, ahol kis 
szusszanás után újra egymásnak estek. ta-
lán nem is lett volna ebből rendőrségi hír, 
ha egyikük nem szerez be egy koponyala-
pi törést, amely immár lévén életveszélyt 
okozó testi sértés, súlyos évekkel fenye-
getett bűncselekmény. a vizsgálat itt sem 
lesz rövid határidejű, feltehetően a szem-
besítések, az újbóli kihallgatások fognak 
csak némi eredményre vezetni.

Monor, Forrás köz 2. pavilon
Tel.: 06-29-413-944
Nyitva: H-P: 8-17, Sz: 8-12

Forrás 
sori 

játékbolt

Forrás Forrás 
sori 

Monor, Forrás köz 2. pavilon

Forrás Forrás 

A hirdetés felmutatójának 10% kedvezmény 
a teljes áruválasztékból (kivéve akciós termékek).

Érvényes október 31-ig

Mivel a válság demokratikusabb, mint 
jónéhány ország államformája, így nem 
tesz különbséget a békés jogkövető ál-
lampolgár és a felbuzdult bűnöző közt, 
tehát a tolvajok is fejvakarva nézik azokat 
a változásokat, amelyek érzékenyen érin-
tik hazánk lakosságát. persze a válság azo-
kat a gazdasági bűnözőket, akik sokszor 
érinthetetlennek tekintik magukat, még 
gazdagabbá és érinthetetlenebbé fog-
ja tenni, és ennek megállapításához nem 
kell képzett közgazdásznak lenni, ezért in-
kább maradjunk annál a bűnöző rétegnél, 
amely néhány egyede talán le se tudná 
írni a recesszió szót, arról nem is beszél-
ve, hogy fogalma se lenne, hogy mit is je-
lent egyáltalán. Ő csak azt tudja, hogy a 
lopott fémhulladékért, legyen az nemes-
fém vagy csak ócskavas, egyre kevesebb 
pénzt kap az átvevőhelyeken. Mielőtt arra 
gondolnának, hogy ez elveszi majd a ked-
vüket attól, hogy ereszeket, köztéri szob-
rokat, fémkukákat, vagy bármi más ha-
sonlót lopjanak, gondolják el azoknak a 
halászoknak a helyzetét, akiket hajdan 
a hal kilónkénti árának csökkenése arra 

Népi játék

Életveszélyes és beteges szórákozási forma 
alakult ki évtizedekkel ezelőtt, melynek lé-
nyege, hogy suttyó kölykök, akikkel vagy túl 
sokat vagy túl keveset törődtek szüleik, ki-ki-
vonulnak a Monor–Budapest vasútvonal va-
lamelyik szakaszához, itt felszedik a köveket 
a pályatestről, majd türelmesen várják egy 
vonat érkezését. Mikor a szerelvény elhalad 
előttük, nagy erővel hozzávágják a köveket, 
remélve azt, hogy sikerül egy ablakot betör-
niük vele. aki sokat utazik, bizonyára tapasz-
talhatta már, hogy a hatalmas dördülés és 
csörömpölés mennyire rémísztő, főleg, ha 
pont az az ablak törik ki, amely mellett mi 
ülünk, arról nem is beszélve, hogy a kő és szi-
lánkok esetenként halálos sérülést is okoz-
hatnak. néhány évvel ezelőtt egy tíz év körüli 
gyerek a nagyanyja karjában halt meg, mivel 
egy ilyen kő olyan szerencsétlenül találta el a 
fejét, hogy a kiérkező orvosok már nem tud-
tak segíteni rajta. Gyermekpszichológusok, 
szociológusok, kriminológusok és minden-
féle „lógusok” elemezték ezt a magatartást, 
de a végzetes hibát semmilyen analízis vagy 
tanulmány nem tudja helyrehozni. Megelőz-
ni könnyebb némi odafigyeléssel és törő-
déssel, vagyis ha gyermekünk túl sokat jár el 
a haverokkal a sínek mellé játszani, nem árt 
néha utánamenni és meglesni, hogy valójá-
ban mivel is foglalkozik tanulás helyett.

Sipos Tamás

zsarukválságos állAPot
Tisztelt Olvasóink bizonyára nem ezen lap hasábjain szembesülnek 
először azzal, hogy az új gazdasági világválság elérte hazánkat is.
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IRISZ

OPTIKA

LÁTSzERéSzüzLET Az EGéSzSéGHÁzBAN
2200 Monor, Balassi B. u. 1. I em. 105.
Tel.: 06-30-961-9706 • Nyitva: H–P: 8.15–17.00

EGéSz éVBEN Az IRISz OPTIKÁBAN:
Szemüvegkeretek akár 700 Ft-tól!

Nyugdíjas- és gyermekkedvezmény! • Változó  szemüveglencse-akciók!
Ajándék kiegészítők!* • SZTK-vény beváltása • Részletek az üzletben.

Egészségpénztári és bankkártyás fizetési lehetőség!
N é z z e n  b e ,  é r d e m e s !

*Vásárlási értékhez kötve változó.

A szilveszteri nosztalgia discóra jegyek árusítása 
elővételben december 1-jétől!
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SZEMÜVEGKERETEK

20-30%-OS
 KEDVEZMÉNNYEL.

AJÁNDÉK SZEMÜVEG-
TOKOK ÉS TÖRLŐK
Fizetési lehetőség bank- és 

egészségpénztár-kártyával is.

Nyitva tartás
H-P: 830 30-12-ig

INGYENES 
LÁTÁSELLENŐRZÉS A 

KISS
OPTIKÁBAN!

Monor, Városi piac 14.
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közös nevezőA kárPátok kErAMikusA

nemegyszer ajándékoztam az ő szívével 
és kezével készült vázákból, gyertyatar-
tókból, egyéb dísztárgyakból családtag-
oknak, barátoknak, valamint az ország 
számos pontján és Erdélyben nyelvészke-
dő kollégáimnak. Bár erre a sorsra jutná-
nak a közös nevező keretében – október 
13-án – kiállított művek is! széles a skála, 
lehet válogatni.
 a bemutatott alkotások (öt festmény, 
tizennégy kerámia) a látogatóban egy-
szerre idézik fel az ősművészeti idolok 
üzenetét, ugyanakkor a görög eposzok, 
az ókori asszír terrakotta (mázatlan, egy-
szer égetett kerámia, az agyagművesség 
legáltalánosabb, legősibb formája) és a 
római művészet formavilágát. 
 Varga Ibolya az északkeleti kárpátok 
terrakotta hagyományait tolmácsolja. az 
e vidéken meglévő – nem tűzálló és tűz-
álló – agyag gazdag lelőhelyei lehető-
vé tették a fazekas céhek megszületését 
(Munkács 1582, Ungvár 1686). s ami kü-
lönlegesség: az ólommázas fazekasság 

bizánci hatása igen korán érvényesült a 
felső-tiszai kerámiákban.
 a fentiek alapján nem tartom véletlen-
nek, hogy a fiatalságát Ungváron megélő 
Fifi eljegyezte magát a kerámiával. azóta 
folyton küzd az anyag nyers szépségé-
vel, a színek és fények varázsával – kis ha-
zánkban 1979, Monoron pedig 1987 óta. 
Mindennek persze feltétele az ősi kézmű-
vesség szeretete, az anyag megbecsülése. 
s mindmáig vallja, hogy az igazi művészet 
az, ami lelkileg, értelmileg egyaránt meg-
érint. az ilyen művek létrejöttéhez érlelé-
si idő kell. És persze valamiféle belső kény-
szer. Ebben pedig nincs hiány. 
 az eredmény: a filozófiai mélység és 
a formagazdagság egységét tükröző re-
mekek. Miről? Földünkről, világunkról, a 
technikai csúcsokat elért, ám olykor ki-
szolgáltatott, érzelemhiánnyal küszködő 
emberről, s mindkettő sorsáról. a Maszk-
ban például az álarc mögé bújtatott igazi 
énünkről, de a kerámiát üveggel ötvözve, 
hogy azért valamit mégis láttassunk ma-

Az otthonunkban lévő kisebb-nagyobb kerámiáknak köszönhetem, 
hogy naponta találkozom Fifivel. Monor mellett ezt a nevet 
véste ugyanis rájuk Varga Ibolya, ha erre külön megkértem. 

kultúraA vigAdó NovEMbEri ProgrAMjA
 Október 31. Művelődési ház
15 óra: Töklámpásfaragás
kézműves foglalkozás és játszóház
17 óra: Alma együttes gyermekkoncertje
közös jegy (játszóház és koncert): 1200 Ft 
 November 7. 18 óra, Művelődési ház
Halottak napjától virágvasárnapig
színházi előadás Andrási Attila rendezésé-
ben, az adjátok vissza a hegyeimet című 
színdarab előadói, a Magyar kanizsai Ud-
vari kamaraszínház bemutatásában.
Belépőjegy: 2500 és 1500 Ft
 November 8. Művelődési ház
Márton-napi Újbor Ünnep
 November 10-15. Művelődési ház
Játékos Tudomány című kiállítás
Öveges professzor megvalósult álma, ér-
dekes fizikai jelenségek.
 November 12. 12 óra,
Vigadó díszterem
Pest megyei Ifjúsági hangversenyek sorozat 
nyitó előadása
Magyar Rádió Gyermekkórusa, Vezényel: 
Thész Gabriella és Nemes László Norbert, 
közreműködik: Novák Anikó (zongora)
Bérletek kizárólag elővételben kaphatók!
Bérletár: 900 Ft
 November 22. 19 óra, Művelődési ház
Monori Strázsák Néptáncegyüttes tánc-
háza

 November 28. 18 óra, Vigadó díszterem
a Monor és Vidéke alapítvány tizenkette-
dik, a Monor és környéki alkotókat bemu-
tató antológiájának ünnepi műsora.
 Fellép: Megyesi Schwartz Lúcia opera-
énekesnő, zongorán kísér: Mocsári Emma
 December 5. 8 óra
Mikulás Ünnepség
Monorra is érkezik a Mikulás! a rosszcsont 
gyermek Mikulás várásának története, 
lufihajtogatás. az előadás végén minden 
gyereknek ajándék!
jegyár: 500 Ft
 December 13. 17 óra, Vigadó díszterem
Karácsonyi Koncert a Vigadóban
a MáV szimfonikus zenekar és a Forrás kó-
rus közös koncertje.
 December 19. 15 óra, Művelődési ház
készítsünk együtt karácsonyi ajándékot!
kézműves foglalkozás az ünnepre készülő-
dés jegyében.
jegyár: 300 Ft

 Minden kedves érdeklődőt szeretet-
tel várunk!
 Információ és jegyrendelés:
Cím: Vigadó nonprofit kft. 2200 Monor, 
kossuth L. u. 65-67.
telefon: 06-29/413-212, 06-30/366-51-01, 
e-mail: vigado@vigadokft.hu

zichy Mihály nevével fémjelzett rajzisko-
la indult október 10-től a monori Vigadó 
oktatótermében. 
 a foglalkozásokat Kiss Adél festőmű-
vész, gimnáziumi tanár tartja minden 
pénteken 16 és 18 óra között.
 az iskolába elsősorban olyan tíz év fe-
lett gyerekek jelentkezését várják, akik te-
hetséget éreznek a képzőművészet iránt.
 jelentkezni a 06-29-413-212 telefon-
számon lehet.
 a szakkör díja: 3500 Ft/fő/hó

rajZiskola iNdult

októberi számunkban, a Közös neve-
ző keretében bemutatott Magdó Attila 
festőművész tárlata 2008. november 
10-én, hétfőn 17 órakor nyílik meg a 
Vigadó első emeleti galériájában. 
 a tárlat december 5-ig folyamato-
san megtekinthető a Vigadó kulturá-
lis és Civil központ nyitva tartási idejé-
ben. a Gemini televízió a megnyitón 
készült felvételeket november 15-én 
tűzi műsorára.
  A kiállítás látogatása ingyenes. 

meGhívó maGdó attila kiállítására

hOBBI KUCKÓ

Monor Petőfi Sándor u. 8. (a Szolgáltató Házban)
tel.: 06-209-277-312

Honlap: www.hobbikucko.gportal.hu
Nyitva: H-p: 10-17, szo: 8-12

krEAtív Hobbi és dEkoráCiós bolt
Karácsonyi dekorációs alapanyagok.

szalvétatechnika alapanyagok, festékek, 
gyöngyök, ékszeralkatrészek, üveg-, cserép-, 

fa- és papíráruk, termések, koszorúalapok, 
szalagok, egységcsomagok, művészkellékek.

játékboltjátékboltjátékboltjátékboltjátékboltjátékboltjátékboltjátékbolt
SZIVÁRVÁNYSZIVÁRVÁNYSZIVÁRVÁNYSZIVÁRVÁNYSZIVÁRVÁNYSZIVÁRVÁNY

Óriási 

nyitási 
akciók!

Szeretettel várjuk kedves 
vásárlóinkat a hamarosan nyiló 
Szivárvány Játékboltban 
Monoron, a Kossuth Lajos u. 64 szám alatt.

Nyitva tartás: 

MONOR ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZET

AKCIÓS BETÉTI KAMAT
Érvényes: 2008. október 20-tól visszavonásig

Új betét elhelyezésre***
Lakossági és vállalati ügyfelek részére

Fix kamatozású számlalekötés 3 hónapra
Kamat: évi 9,0% EBKM: 9,0227%

*** Új betét: egy ügyfél összes bank-, elkülönített, és lekötött számlá-
jának 2008. szeptember 30-i záró összegyenlegét minimum 100.000,- 
forinttal meg kell, hogy haladja az akciós számlalekötés váltásának 
időpillanatában lévő bank-, elkülönített-, és lekötött számlájának 
összegyenlege. Ha adott ügyfél az akciós számlalekötés váltása érdeké-
ben bankszámlájára készpénzt akar be�zetni, természetesen az a pénz 
is szerepel a viszonyított egyenlegben. Elkülönített és lekötött számlák-
ból ebbe a lekötésbe átcsoportosítani nem lehet. Akciós betétbe a szep-
tember 30-hoz viszonyított összegyenleg növekmény helyezhető el.

NE MARADJON LE ÖN SEM!
Fix kamatozású számlalekötés 4 hónapra

Lakossági és vállalati ügyfelek részére, feltételek nélkül!

Kamat: évi 8,0% EBKM: 8,0220%

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 77.
Telefon: 29/410-396
 www.monor.tksz.hu

gunkból. a temperával készült, sajátos szí-
nekben pompázó Csigák nekem ugyanezt 
a bújócskát sugallják. Meg a bezártságot 
is, ami alkotója életmódját szintén áthat-
ja. Elrejtőzni a külvilág elől, de nem telje-
sen; néha-néha azért muszáj kikukucskál-
ni csigabigaházunkból. Hallgatni egy kis 
komolyzenét (Melódia avagy hegedűjáték) 
vagy a város legfrissebb híreit a piacon 
(Pletyka), ahol ihletet kapni újabb témák 
megformázásához is (Csendélet). 
 Varga ibolyánál visszatérő motívum 
a természet (Nyár – terrakotta; Évszak-
ok – üvegbevonatú csempefestmények). 
Gyakran ötvözve persze a mitológia vilá-
gával. Flóra, a tavasz, a virágok istennője 
gyermekdeden mosolyog álmában, hisz 
tudja: legyőzte már a zord telet. És nekünk 
adományozta a mézet, a boldogság, az 
édes élet szimbólumát. Ez a vágy is alakot 
öltött a hideg anyagból (A boldogság kék 
madara). a gyönyörű királylány, Europe el-
rablása két festményt is ihletett. a csábí-
tó Zeusz bika képében szeli át a tengert új 
kedvesével, aki aztán három gyermeket 
szül tőle. Csak mítosz? Gyarló földi létünk 
tartozéka is. Fifi figurális kompozícióiban 
jól megfér egymás mellett a kerámia és a 
fém (Melódia…, Salome).
 E változatos, gazdag anyag megtekin-
tésére Surmanné Megyeri Erzsébet könyv-
táros invitált minket. rendhagyóan érde-
kes megnyitójában többször is feltette a 
kérdést: „ki is valójában ibolya?” a választ 
még kereshetjük, ám ahogy elmerültünk 
művei nézegetésében, életének és egyé-
niségének egy jelentős oldala elénk tárult. 
az elmélyülésben segítségünkre volt Cho-
pin nocturne d-mollja Takács Etelka zon-
gorajátékával. 
 Ha a mázkultúra és mintázás egyre ma-
gasabb szintű művelőjének egy képe vagy 
kerámiája otthonunk díszévé válik (ahogy 
a pletykás „kisasszonykák” már igen), ta-
lán tovább kutatjuk a titok nyitját. az el-
hivatott keramikusnak pedig ajánljuk: a 
görög mitológia megjelenítése mellett 
gazdagítsa művészetét népi-nemzeti stí-
lusunkkal, hagyományainkkal is.

Pecznyik Ibolya

A filozófiai mélység és a formagazdagság egységét tükröző művekre sokan voltak kíváncsiak
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közös nevező

Családja monori, itt járta az iskoláit, az 
ady úti általánosban, majd a gimnázi-
umban, gyermekkorában a mai mun-
kahelye, a jászai iskola helyén levő üres 
téren játszott pajtásaival, s már akkor is 
pedagógusnak készült. pontosabban az 
óvodában óvónőnek, alsóban meg taní-
tónőnek, mert amit megtanult, rögtön 
továbbadta a kisebbeknek, aztán tanár-
ként ezt teszi azóta is. Ma a jászai rajzta-
nára és a péteri pittner Dénes általános 
és Művészeti iskolában kézművességet 
tanít. s persze sok-sok képzőművésze-
ti szakkör, alkotótábor vezetője, szerve-
zője az elmúlt évtizedekben Monoron és 
másutt, olykor az ország másik felén is, 
és jeles tudományait, a foltvarrást, a szö-
vetfestést, a rajzolást, a batikolást tanítja 
kicsiknek és nagyoknak.
 Hiszen ő is valahogy így kezdte, he-
tedikes kislányként Gödön volt egy mű-
vészeti táborban, Marton János tanár úr 
küldte el, ott érezte meg, hogy neki va-
lahogy ez volna való, a művészkedés, a 
kézműveskedés, és aztán erről szól azóta 
is az élete. persze alighanem mindezek 
mögött ott van az édesanya varrógépe, 
mely sokat zakatolt otthon, eleinte csak 
vonzó játékszer volt, a felnőttes szerepek 
egyik célpontja, aztán később, nem is 
olyan nagyon sokára engedelmes jó ba-
rát, fáradhatatlan munkatárs, aki mindig 
tudja, mikor szaporázza, mikor kanyarít-
sa. Mester volt az édesapa is, kőműves-
ként dolgozott, ma is az általa épített 
házban lakik férjével és két gyermekével 
az ybl utcában.  
 amikor kislány volt, a babáinak varrt 
ruhát, amikor középiskolás, akkor már 
saját magának, ő még az öt plusz egyes 
korszakban volt gimnazista, egy nap 
gyakorlat volt minden héten, és ott fej-
leszthette tovább a tudományát, majd a 
főiskolán, Egerben, a ruhavarrás már mel-
lékkereset lett, diáktársainak ruhákat ké-
szített. akár a legdivatosabbat, hiszen di-
vatlapokból is dolgozott. nem is annyira 

a szükség miatt, hiszen nem volt rászo-
rulva, egyszerűen az öröm miatt, hiszen 
az új ruha csupa öröm. 
 És öröm azóta is minden új díszpárna, 
függöny, ágytakaró, faliszőnyeg. 
 amikor beszélgettünk, épp egy drapp 
női szövettáska volt a vállán, most ké-
szült el, és máris használatba vette, még 
kissé vaksi férfiszemmel is 
látom a táska eleganciáját, 
egyediségét és egyszerű-
ségét. Felfedezte a fazont 
valakinél, alaposan szem-
ügyre vette, és elkészítet-
te magának. noha ő sem 
tudja, hány táskája van már. 
Mert a szép szövet, a szép 
használati tárgy vagy lakás-
textil nem praktikus kér-
dés, hogy szükséges, annál 
többről van szó, létigazolás is. naponkén-
ti vallomás. És persze menedék is, ha kell. 
Mutat sokféle szép falikárpitot, gyakran 
maga festette anyagokból varrja őket, az 
egyik különösen szép és furcsa darabról 

Pásztor Zoltánnét kellene bemutatni az olvasóknak, hiszen 
az ő kiállítása következik majd decemberben. De hiszen 
Pásztor Piroskát, vagyis Borus Piroskát mindenki ismeri. 

FárAdHAtAtlAN MuNkA  
A széP tEXtilEkért

kiderül, hogy édesapja halálára készült. 
Út a fénybe, valami ilyesmi a címe, de hát 
nem is kell hozzá cím, a foltok tengerén a 
sorsminta kanyargós vonala megbékélve 
révbe ér. szaggatva idővel, fájdalommal, 
emlékekkel.   
 a két állása mellett, a sosem könnyű, 
sosem csak túlélt iskolai órák után jön 

a szabadság: a szenvedé-
lyes, türelmes és fáradha-
tatlan munka a konyhában 
a szép textilekért. alkalma-
sint háttal a mosogatniva-
lónak.
 Mindazt a sok szép da-
rabot, amit megmutatott, 
nem jellemezném, még kö-
rülírni sem próbálnám, sza-
vaiból annyit megértettem, 
ezer titka van a foltvar-

rásnak, ezer módja, ezer ismert mintája. 
amerikából jött ez is, az egykori beván-
dorlók próbáltak meg takarékoskodni a 
szövetmaradékokkal, az elkopott ruhák 
épen maradt darabjaival. Ebből lett egy új 
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MEMO hOBBI ÁllATElEDEl
éS FElSZEREléS SZAKÜZlET

PRéMIUM KUTYAELEDELEK
SzéLES VÁLASzTéKA EGY HELYEN!

Monor, Ady Endre út 47-49.

S

Monor, Ady Endre út 47-49.Monor, Ady Endre út 47-49.

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

Nyitva tartás 
a téli időszámítás 

ideje alatt:
Hétfő–Péntek: 730–1800 

Szombat: 730–1400  

Vasárnap: zárva

Kutya, macska, 
rágcsáló, papagáj, 
tavi- és akváriumi 

hal, valamint 
galambeledelek
és felszerelések

szakáruháza. 

szövetkészítő-formáló kultúra, a szükség-
ből erény, ezt az amerikaiak nagyon tud-
ják, és ma már ezek az első patchwork-
darabok drága kultikus tárgyai egy világot 
meghódító iparművészeti ágnak, mely 
ma már belenyúlik bőven a textilművé-
szetbe is. ahogy pásztor piroskánál is. ké-
szít kedves, állatos, könnyed darabokat, 
de mutat például egy zászlósorozatot, ki-
csit farokba elnyúló téglalapalakú szöve-
tek ezek, melyek egyszerűen a szépség lo-
bogói. Meg kell tanulnunk majd beszélni 
róluk. Mert vidámak és szomorúak, kedve-
sek és vigasztalóak, tiszták és fegyelme-
zettek. Ezek a lobogók mintha az eléggé 
kifulladóban levő vérrel színezett lobogó-
történetnek is új irányt jelölnének.    

 tárgyszerűségem, hogy majd megné-
zem és elmesélem, milyen varázslatosan 
bánik a festékekkel, az ollóval és a tűvel, 
mi vár a tárlatlátogatókra, már a lapbe-
li bemutatás vállalásának első pillanata-
iban elveszett. Hiszen rögvest tudatoso-
dott, amit persze tudtam, csak valahogy 
nem volt napi jelentése, hogy a párna, 
amit reggelenként a bevetett ágyamra te-
szek, az is az ő keze munkája, ahogy ott-
honomban más párnák és függönyök is 
tőle valók, az asszonyok útja ez, ők igazo-
lódnak így. 
 Munkái elkerültek a világban többfe-
lé, eljutottak a tengerentúlra is, Ölvedi 
Krisztina egykori üzletéből rendszeresen 
voltak olasz vásárlói, volt tizenöt egyéni 
kiállítása. a foltvarrók amúgy is nagyon 
összetartó társaság, és különös játékaik 
vannak. az egyik szép dísztakarót példá-
ul ő kezdte el, átrepült az óceánon, egy 
kanadai kollégája keretezte be a maga 
foltjaival, visszatért, s a befejezés megint 
az övé. az efféle közös munkálkodás jel-
zi ennek a foltvarrásnak és művelőinek a 
sajátos szellemiségét. 
 tagja a Magyar Foltvarró Céhnek, és 
egyike az új művészi utakat kereső, kí-
sérletező Modern Műhely 15 alkotójá-
nak. Monoron is többször láthattuk már a 
munkáit, a Művelődési Háztól a nyerges 
Fogadóig. 
 arra, hogy a tanárról, a szakkör- és tan-

folyamvezetőről beszéljünk, itt már nincs 
tér, majd sort kell keríteni rá, épp csak 
jelzésül következzék egy névsor, azok-
kal, akiket segített elindítani a művé-
szeti vagy művészethez kötődő pályán: 
Németh Gábor Tamás, aki jelenleg a Mer-
cedes-Benz gyár formatervezője, és akit 
több minőségében is oktatott; Pethő Ani-
kónak a nemzetőrben volt rajztanára; 
Kruchió Lászlót is tanította, aki kertépítő-
mérnök, virágkötőmester, nemrég nyitott 
boltot a kossuth utcában; Varga Virággal 
alkotótáborban foglalkozott, hozzá jártak 
a Kolonits testvérek, Orsolya és Kinga, ők 
az iparművészetin végeztek, Szőke Gáspár 
is diákja volt, nemrég végzett festő sza-
kon a képzőművészeti Egyetemen, tanít-
ványa volt Veszteg Virág, Vörös Mercédesz, 
Mezei Eszter, Simon Adelin is, mindannyian 
bejutottak a pesti képző és iparművészeti 
szakközépiskolába. (Lánya, Pásztor Teodó-
ra média-design szakos az iparművészeti 
Egyetemen.) Örömmel sorolom a neveket, 
mert tudnunk kellene, amit tudunk is meg 
nem is, hogy sok tehetséges fiatal képző-
művész nőtt fel vagy éppen él ma is vá-
rosunkban. sokkal jobban kellene figyelni 
rájuk, s azért is sorolom, hogy nyilván-
való legyen, ami persze köztudott, hogy 
a monori jó tanárok körének egyik jeles 
tagja pásztor piroska, és erre azért még 
majd vissza kellene térnünk.

Takács Géza

„Nem is annyira a 
szükség miatt, hi-
szen nem volt rá-

szorulva, egyszerű-
en az öröm miatt, 
hiszen az új ruha 

csupa öröm.”

Tankó-Walter és Társa Kegyeleti Kft. 
    Monor, Piac tér 39.
    Telefon: 29/413-125
    Irodavezető: Vargha Brigitta
                               Walter lászló
    Nyitva: hétfőtől-péntekig 8-16-igTankó-Walter és Társa

Kegyeleti Kft.

Megnyitottunk!
Teljes körű temetkezési 
szolgáltatás

Temetkezési kellékek 
nagy választéka

Halott szállítás 
belföldre, külföldre
Ügyelet éjjel-nappal:
06-70-9419-709 • 06-30-6615-831
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Hajlamosak vagyunk krémekért és 
vegyszerekért nyúlni, közben pedig át-
siklunk a természet adta lehetőségek 
felett. Ez a sztárpáros sohasem hagy 
cserben: megfiatalítanak és feszesebbé 
teszik bőrünket.
 Mindannyian tudjuk, hogy a paprika 
a jelentős mennyiségű C-vitamint tartal-
maz. a C-vitamin és a p-vitamin párban 
járnak. Fontos antioxidánsok, szerveze-
tünkben vasionokhoz kapcsolódva meg-
akadályozzák a szabadgyökök képződé-
sét, ezáltal megvédi bőrünk egészségét 
és szépségét, erősíti a hajszálerek falait. 
redukáló hatásának köszönhetően a bőr 
halványítására szolgáló készítmények al-
kotóeleme.

A C-vitamin és a kollagén kapcsolata

ki ne hallott volna a kollagénről, a bőr 
rugalmasságáért felelős rostról? Hu-
szonötödik életévünktől a rostok lassan 
elvesztik képességüket a kollagén újra-
termelésére. Lassan megkeményednek, 
rugalmatlanná válnak. sokan úgy vélik, 
hogy ha kollagén tartalmú krémet hasz-
nálnak, mindent megtesznek bőrük „öre-
gedése” ellen. Ez sajnos csak illúzió! nem 
elég csak felületesen foglalkoznunk ma-
gunkkal. a C-vitamin segítségével hoz-
zájárulunk a kollagén állományunk gya-
rapításához. a paprika és más hasznos 
gyógynövények (bodzavirág, hársfavi-
rág, orvosi zsálya, kakukkfű) vizes kivo-
nataival végzett rendszeres, kitartó koz-
metikai kezelésekkel lassíthatjuk bőrünk 
„fonnyadását”. a fogyókúrák kiegészíté-
séhez végzett testkezelésekben is sike-
resen alkalmazhatjuk a kitágult bőr rege-
nerálásához.

segít a paprikás kivonat

a hajszálerek kitágulása napjainkban gya-
kori probléma. sajnos több kiváltó oka 
lehet, például egészségügyi, örökletes, 
stresszes életmód, C-vitamin hiánya… 
sok esetben nagyobb gondot okoz, mint 
egyéb más bőrproblémák. az erek fala 
törékennyé válik, elveszti rugalmassá-
gát. a hajszálerek megpattannak, fonalas 
elrendeződésben rozáceás tünetek, lá-
bon visszerek alakulnak ki. Ha már meg-
jelent néhány tágulat és pirospozsgás az 
arc, segíthetünk a paprika és a nyugta-
tó, érfalösszehúzó, gyulladáscsökkentő 
gyógynövények (citromfű, menta, fekete 
nadálytő, körömvirág) vizes kivonataival. 
Meggátolja az erősebb tünetek kialakulá-
sát, enyhíti a visszeres gondokat.

A sokoldalú paradicsom

piros gömbölyded zöldségünk a paradi-
csom ősi gyógyír. nagyagyanyáink még 
ismerték, használták gyulladáscsökken-
tésre, sebgyógyításra. nagy mennyisé-
gű nővényi savat, esszenciális aminosa-
vakat  tartalmaz és a nyomelemek széles 
skálájával rendelkezik. karotin, B1, B2, C 
és E-vitamin tartalma jelentős, melyek 
megvédik a test sejtjeit az oxigén sza-
badgyökök káros, pusztító munkájától. 
a paradicsom karotinjából szervezetünk 
a-vitamint állít elő, amely hámszöve-
teink (bőr, szem, teljes nyálkahártya-
rendszer) épségéért felelős. Hiányakor 
a hámszövet megvastagszik, kiszárad és 
elszarusodik. Bőrünk elszíneződik, hám-
lik, gyulladásra és fertőzésre hajlamos-
sá válik. Hajunk töredezni, hullani kezd. 
az a-vitamin legfontosabb kozmetikai 

szépségápolás

kErti kEdvENCEiNk  
A kozMEtikábAN
Ha előrelátók voltunk akkor a paprika és a paradicsom ízét télire üvegbe 
zártuk. Ez a két zöldségféle azonban nem csak a táplálkozásunkban 
tölt be fontos szerepet, hanem bőrünknek is nagy szolgálatot tehet.

szerepét, mint „bőrvédő” vitamin játsz-
sza. a 100 százalékos paradicsomkivonat 
remek kiegészítője a kozmetikai keze-
léseknek. Bőrradírként, pakolásként a 
gyulladt, aknés, zsíros bőrre. Csökken-
ti a faggyútermelődést, leköti a szabad-
gyököket, javítja a vérkeringést, tisztítja 
a nehezen gyógyuló sebeket, regenerál-
ja a bőrt. segítő jobbja a szagtalanított 
fokhagyma vizes kivonata, amely anti-
biotikus, gyulladáscsökkentő és nyug-
tató hatású. kiválóan felveszi a harcot a 
pattanásokkal és gátolja az újak képző-
dését. tinikezelések elengedhetetlen 
résztvevője. regeneráló hatásának kö-
szönhetően energetizálja az idősödő, fá-
radt bőrt. Egyedi tisztító erejénél fogva 
elbánik a szmogos levegő okozta szeny-
nyeződésekkel.

Csak természetesen!

Egyre nagyobb teret hódítanak a ter-
mészetes alapanyagok a kozmetiká-
ban. ahogy az ujjlenyomatunk is egyéni, 
úgy a bőrünk típusa is sajátos, speciáli-
san csak ránk jellemző. ápolása, gondo-
zása kifejezetten egyedi gyógynövény-
kombinációkat igényel, figyelembe véve 
a problémás területeket is. Máris kész a 
személyre szabott arckrém! 

Baráthné Várkonyi Adél, kozmetikus

Sertéshús 
Vad
• őz
• szarvas
• vaddisznó
• fácán
• nyúl

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

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

      Telefon:
      06-70-613-2735
    Nyitva:
    H-P: 8–17-ig
    szo: 6–12-ig

•  Mi különbség van a wellness  és a fitness 
között?
•  a fittség egy mozgáshoz kapcsolódó, ak-
tív életforma, a hozzá tartozó mozgalom az 
aerobik világából nőtte ki magát. kezdetben 
testformáló edzésen alapuló aktív életfor-
mát jelentett, ám idővel drasztikus edzések-
kel és durva fogyókúrákkal járó életvitellé 
alakult. Ezért nagyjából tíz évvel ezelőtt a 
fitnessből kivállt a wellness, ami magyarul 
annyit tesz: jó érzés. 
•  Eszerint  a wellness  egy  életérzés,  ami  az 
egészséges  életmód  és  a  „törődjön  többet 
egészségével” gondolatát ötvözi.
•  Valóban, az egészséges életmód tudatos 
keresését jelenti, amiben a testedzésen kí-
vül sok minden helyt kaphat, így a higiénia 
és a szépségápolás is. a testi és a lelki har-
móniáról szól, és az aktív pihenésre helyezi a 
hangsúlyt. a wellnessel senkinek sem adunk 
több napot az életéhez, de mindenkinek 
több életet adunk a napjaihoz. programunk 
így sokkal inkább a mentál-higiénéhez kap-
csolódik, mint az önsanyargató edzésekhez.
•  No ez már jól hangzik, hiszen én többnyire 
székelykáposztával szoktam fogyókúrázni. 
Önsanyargatásból kevesebb tejfölt eszek.

•  Ha mindent elvennénk az embertől, amit 
jónak és finomnak tart, akkor kedvtelenné 
válna. tehát a wellness filozófiája nem tilt-
ja, hogy székelykáposztát együnk, csak any-
nyit mond, hogy tartsuk szem előtt: mikor és 
mennyit. Mellette pedig mozogjunk, figyel-
jünk az egészségünkre és relaxáljunk. 
•  Mindezt hogyan tudják önök elősegíteni? 
Másként fogalmazva: miért érdemes önök-
höz betérni? 
•  azért, mert mi olyan, a teljességre törek-
vő szolgáltatáscsomagot kínálunk, amelyet 
a környéken sehol másutt nem lehet meg-
találni. szalonunkban három, egyetemet 
végzett szakember is a vendégeink ren-
delkezésére áll, akik egyénre szabott edzé-
si programot állítanak össze. Munkatársaink 
között vannak még szakképzett gyógytor-
nászok, gyógytestnevelők, és gyermektor-
nászok is. Ízületi és gerincbántalmak eseté-
ben például kiváló eredményeket tudunk 
elérni. Ugyanez igaz mondjuk a hölgyek 
szülés utáni rehabilitációjára.
•  Említette a komplex szolgáltatást. Ez mit 
jelent? 
•  az étrend összeállításától és a méregtele-
nítéstől kezdve az egészségmegőrzés szá-

ÉletmódEgészség MiNdENkiNEk
Lenhardt Zoltánnal, az egykori, Balogh-féle házban üzemelő 
Mojo Wellness-központ vezetőjével beszélgettünk.

mos területén át az edzésig mindent. Ér-
dekességként említem, hogy a mostani, 
őszi időszakban egy immunrendszer-erősí-
tő csomagot is összeállítottunk, amely mé-
regtelenítő kúrát, tengeri sós bedörzsölést 
és nyirokmasszázst, valamint a megfázás 
tüneteit enyhítő, illóolajos és gyógyfüves 
gőzfördőt tartalmaz. a szépségápolásban 
tökéletes párost alkotó bronzáriumunkat 
és tepidáriumunkat amúgy ettől függetle-
nül is érdemes felkeresni. Ez utóbbiról tud-
ni kell, hogy összetett gyógyhatást bizto-
sít, és a szaunával szemben az idősebbek és 
a szívbetegek is használhatják, hiszen a fű-
tött padlójú és falú helyiségben a hőmér-
séklet 35-40 fokos. izzasztó hatása révén 
méregtelenít és kitisztítja a bőrt, a beléleg-
zett sós levegő a légúti panaszokat orvosol-
ja, valamint szinte mindennemű bőrproblé-
mát (akne, pikkelysömör, zsíros vagy száraz 
bőrpanasz) gyógyít. Váltófördőnkben a for-
ró levegő utáni hideg víz hatására a pólusok 
kitágulnak és összehúzódnak, ami feszessé 
és simává teszi a bőrt. Bronzáriumunk pedig 
égés nélkül barnít. télen pótolja a D-vita-
mint, ráadásul teljesen higiénikus kivitelben. 
természetesen az alakformálás hagyomá-
nyos eszközeivel is rendelkezünk: női tor-
na, súlyzós edzés, köredzés. tehát családias 
hangulat, kiscsoportos órák, tiszta, igényes 
helyiségek várják a relaxálni vagy gyógyul-
ni vágyókat.

Jezsó Ákos (X)

életből a legjobbat!

Monor, Piac tér
Tel.: 06-20-424-3071

Natura bolt
Ahol az egészség polcairól válogathat!

     Őszi akciós kínálat 
Füredi lúgosvíz 1090 Ft helyett: 850 Ft
Tönkölybűzafű (70x30 cm láda): 850 Ft 
pI-víz: 60 Ft/l
Dohányzásról leszoktató program
Széles választékkal, 
hasznos ötletekkel segítjük, 
hogy egészségesen táplálkozzon!

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

Kellemes, tiszta, igényes és családias hangulatú környezet.
Jól képzett, szakmaszerető, vígkedélyű csapat. 

Kiemelt �gyelem, hozzáértő gondoskodás.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT!
Címünk: 2200 Monor, Virág u. 30. (Mátyás király u. sarok)

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 
10-19 óráig, szombaton igény szerint.

20%50%NYÍLTNAP AZ EGY ÉVES 

APHRODITÉ 
SZÉPSÉGSZALONBAN

20%50%
SZOLGÁLTATÁSAINK:
• KLIMATIZÁLT ERGOLINE 
EVOLUTION TURBO POWER SZOLÁRIUM 
(TEL.: 06/30-297-31-77)
• DR. PÁL GYÓGYNÖVÉNYKOZMETIKA 
(BARÁTHNÉ VÁRKONYI ADÉL, 
TEL.: 06/70-237-81-82)
• MASSZÁZS (TÓTH ÁGNES, 
TEL.: 06/70-703-52-68)
• TARTÓS SMINK KÉZI TETOVÁLÁSSAL, 
SMINKELÉS (SALAMON SÁRA, 
TEL.: 06/70-570-05-15)
• PEDIKŰR, MANIKŰR ÉS MŰKÖRÖM 
(MEDVE BEATRIX, TEL.: 06/20-661-48-40)

2008. október 18-án 
szombaton 9-18 óráig!
Ingyenes tanácsadás és 
állapotfelmérés, 20-50%-os 
kedvezmények, bemutatók!

HELLÓ CSAJOK!
 
    NEM ÉREK RÁ CSAK 8 UTÁN, 
    MERT A MOJO-BAN LESZEK 
    ÉS KÉNYEZTETEM MAGAM...

A BRONZÁRIUM UTÁN (NEM ÉGEK LE CSAK

CSOKI LESZEK) ALAKFORMÁLÓ ÓRA (MERT 

PÉNTEK ESTE BULI ÉS RÖVID SZOKNYA... :-) ) 

AZTÁN PEDIG TENGERI SÓS GŐZFÜRDŐ, AMI 

MÉREGTELENÍT, RELAXÁL ÉS MÉG A BŐRÖMNEK 

IS  SZUPER, SZUPER, SZUPER.

DE MI LENNE, HA OTT TALÁLKOZNÁNK, 

HISZEN A KÁVÉJUK IS FINOM...!

                        BEUS

MOJO WELLNESS
Monor, Ady E. u. 17. 
(az egészségháztól 50 méterre)
Info és bejelentkezés:
06-20-486-8226

TORNAJEGY: 490 Ft

NAPIJEGY SZAUNÁVAL: 950 Ft

TORNA+SZAUNA
+6 PERC SZOLÁRIUM: 1200 Ft
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KÖNNyŰGépKEZElŐI 
(targonca)  képzés

 

aLaCsony iskoLai VaGy 
ELaVULt szakMai VÉGzEttsÉGŰ

 16-25 VAGy 45 éV FElETTI
MUNKNélKÜlIEK SZÁMÁRA

 
érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

 
 Hétfőként  9-től 12 óráig 

Monor és Környéke Ipartestület
        Monor, petőfi S. u. 27.

 vagy telefonon
 06-30-428-2567

             
          Jön a karácsony, ne halogassa, 

tisztíttassa a szőnyegeit most!

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-18, szombat: 8-12

    Magócsi Ruhatisztító
tisztíttassa a szőnyegeit most!

Teljes körű ruhatisztítás és festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű-tisztítás

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135

Háztól házig szőnyegtisztítás, 
ingyenes szállítással

Nyomtatók, tintapatronok, 
lézerkazetták forgalmazása

színes és fekete-fehér nyomtatás
laminálás, spirálozás

www.tonervaros.hu
Cím: 2200 Monor, Petőfi u. 16 • Tel: 06-30-687-2142

Család

Az Együttélés  
MiNdENNAPi NEHézségEi
Az élet küzdelmei közepette számos változáson megy keresztül 
az ember, így a személyek legszorosabb közössége, a család is.

A szerelem kezdete

Mikor két ember megismerkedik, és szere-
lembe esik, nem is gondol arra, hogy kap-
csolatukat gyerekkori élményeik mennyi-
re befolyásolják, sőt akár meg is nehezítik. 
nagyon kell vigyázni, hogy a szülőkkel 
kapcsolatos megoldatlan érzelmi prob-
lémáinkat, kielégítetlen szükségleteinket 

ne a párkapcsolatban akarjuk megoldani. 
Ezért fontos folyamat, hogy az együttélés 
előtt a gyerek leválhasson érzelmileg a 
szüleiről. a másik alappillér az önálló iden-
titás megtapasztalása, vagyishogy meg-
bizonyosodjunk, képesek vagyunk-e az 
egyedül élésre? Ennek egyik 
legbiztosabb jele, ha elkezd 
átalakulni a kapcsolatunk a 
szüleinkkel. Ha mindezeket 
sikerült megoldani, jöhet a 
párválasztás és az elkötele-
ződés! És ekkor jön az egyik 
legfontosabb fejlődési pont, 
az intimitás képessége, mi-
kor megnyitom egy ide-
gen ember számára az énem határait, az 
énvesztés és a kiszolgáltatottság félelme 
nélkül. akkor juthatunk el idáig, ha a pá-
runk is hasonló bizalommal és elkötelező-
déssel fordul felénk.  ilyenkor azt érezzük, 
hogy amit adtam és amit kaptam a párom-
tól, az kielégít engem, az úgynevezett tes-
ti-lelki adok-kapok egyensúlyban áll. Ekkor 
állunk készen életünk egy új szakaszára, a 
jó esetben holtig tartó kapcsolatra.

gyerekvállalás

Legyen-e gyerek és mikor? Ez egy fon-
tos sarkalatos kérdés, melyet ma társadal-
mi kultúránk nagyban befolyásol. Fontos 
szempont, hogy mire ez a kérdés felmerül, 

már működjön a párkapcsolatban egy kö-
zös értékrend, melyet mindketten el tud-
nak fogadni, legyen az életvitellel vagy 
gyermekneveléssel kapcsolatos. a külső 
hatásokra kevésbé reagáló pároknál általá-
ban ez a harmadik együtt eltöltött év kör-

nyékén válik kérdéssé, mi-
vel a párkapcsolat fejlődése 
nagyban hasonlít az anya-
gyermek fejlődési ciklusai-
hoz (Mahler). az első hóna-
pokra az állandó együttlét, 
a gondolatközösség a jel-
lemző. a párok könnyen el-
akadhatnak ebben a fázis-
ban, s ha nem történik meg 

a differeciálódás, annak egyik veszélye az 
alá-fölé rendelt viszony kialakulása, mely 
vitákba, veszekedésekbe torkollhat, amo-
lyan se veled se nélküled kapcsolat, míg 
a másik az egyéni színek elvesztése a kap-
csolatban, amikor kialakulhat egyfajta 
kölcsönös függőség, amely akár egzisz-
tenciális veszteségekhez vagy gyermek-
telenséghez vezethet. az ilyen kapcsola-
toknak a jellegzetessége, a „mi” kezdetű 
mondatok. az elakadás oka egy gyermek-
korban kialakult félelem az elhagyástól. Ha 
időben felismerjük és sikerül továbblép-
nünk, elkezdődnek az egyéni törekvéseink 
is megnyilvánulni. Ekkor jön a dilemma, az 
én elgondolásom vagy a társam elgondo-
lása alapján döntsek? Végül, ha érettek az 

egyének és a kapcsolat, elfogadjuk egy-
más másságát, s egy egymást támoga-
tó közösséggé érünk. Ehhez szükség van 
egy kis időre, de megéri, mert ezzel képe-
sekké válunk a tartós kapcsolatra, s a várva 
várt gyermek tudatos, összehangolt és ki-
egyensúlyozott nevelésére.

Az első gyermek után

Ha semmiféle hátsó szándék nem munkál-
kodott bennünk, például nem azért vállal-
tunk gyermeket, hogy a társunk jobban 
szeressen bennünket, vagy hogy legyen 
valaki, aki minket a legjobban szeret a vi-
lágon, akkor is szembe kell néznünk a vál-
tozással a kicsi érkezésénél. Ebben a fejlő-
dési szakaszban is fontos, hogy tudjuk és 
elfogadjuk, más-más érzelmi terhek és fel-
adatok hárulnak a nőkre és a férfiakra. Míg 
a nők fejében olyan gondolatok fordulnak 
meg – előre megjegyzem ez természetes, 
és minden nő átéli –, mint „a gyermek élet-
fogytig ítélet”, „már nem vagyok szabad”, 
„képes vagyok-e gondoskodni róla?” stb., 
addig a férfiak félelmei: „ezentúl soha nem 
leszünk többé kettesben?”, „vajon a gye-
reket ezentúl jobban fogja szeretni, mint 
engem?”, „el tudom majd tartani egyedül 
családot?”. 
 De beszéljünk a már említett felada-
tokról is. a nő feladata ebben az életcik-
lusban: megnyitni a saját én határait a 
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Biztonságtechnikai cég keres:

értékszállító
munkakörbe munkatársakat.

Feladatok:
értékszállítási tevékenység végrehajtása

Elvárások:
– min. szakmunkás bizonyítvány,
– „B” kategóriás jogosítvány,
– személy- és vagyonőri igazolvány,
– érvényes kamarai tagság,
– fegyvervizsga bizonyítvány,
– bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.

Előny:
– „C” kategóriás jogosítvány,
– atM üzemeltetési gyakorlat,
– értékszállítói területen szerzett gyakorlat,
– budapesti helyismeret.

Amit kínálunk:
– bejelentett, törvényes munkahely,
– béren kívüli juttatás,
– élet- és balesetbiztosítás.

Jelentkezni lehet önéletrajzzal:
személyesen, cím: Budapest XV., telek utca 5., 
vagy e-mail küldésével: paszingerk@jnt.hu

vállalás. ilyenkor teljesen felborul a csa-
lád megszokott működése, új szabályokat, 
új értékrendet, új normákat kell alkalmaz-
ni. Mindez együtt jár azzal, hogy a korábbi 
megszokott és biztonságot jelentő viselke-
dési formák nem működnek tovább. pél-
dául az első gyermek megszületése után 
a fiatal szülőknek el kell fogadniuk a baba 
igényei szerint kialakított új napirendet, 
vagy például azt, hogy kevesebb időt tölt-
hetnek szórakozással. a családnak fejlőd-
nie kell a megváltozott helyzettel együtt, 
ami viszont veszélyezteti az addig kialakult 
biztonságot. Viszont ahhoz, hogy újabb és 
újabb fejlődési ciklusba lépjünk, változásra 
és ezzel együtt bátorságra van szükség.

a család fejlődése nem folytonos (lineáris), 
hanem ismétlődő (ciklikus) elemekből áll. 
Egyetemes kényszer, hogy változni, fejlőd-
ni kell. Erre minden nagy családi változás 
után ismételten szükség van. Úgy, mint a 
gyermekek fejlődésében. Gondoljunk csak 
arra, mikor kicsinyünk a lépcsőn járás elsa-
játításakor kétségbe esve néz ránk, hogy 
segítsünk. Ugyan így él át egy úgynevezett 
átmeneti válságot minden család két fejlő-
dési szakasz között. Ennek két fajtáját kü-
lönböztetünk meg. az egyik külső kényszer 
hatására következik be, például a társadal-
mi helyzet  megváltozása vagy egy baleset 
bekövetkezése miatt. a másik belülről in-
duló folyamat, amilyen például a gyermek-

Ha a baba sokat sír, az fokozza az anya 
szorongását, és megnehezíti az egész-
séges leválását a babáról. az anya szo-
rongásának enyhítésére az apa leg-
jobban teszi, ha már korán besegít a 
gyermek körüli teendőkbe. Ha az anya 
képes elengedni az úgynevezett szim-
biózist, ez körülbelül a második-har-
madik hónap, akkor az apának sikerül 
külön is bensőséges kapcsolatot kiala-
kítani a gyermekkel. problémát az je-
lenthet, ha az apa nem képes ellátni e 
szerepét, akár külső körülmények mi-
att, így a nő nem tudja elengedni a 
szimbiózist, ami nem csak a párkap-
csolatot mérgesítheti el, hanem ké-
sőbb a gyermeknek is párkapcsolati 
problémát okozhat. Most sokan gon-
dolhatják, hogy régen az apák ennyit 
sem törődtek a gyerekeikkel, mint ma-
napság, mégis felnőttünk, házasod-
tunk is! Csak azt se felejtsük el, hogy 
a mai társadalmunkban elveszett az a 
női megtartó közeg (több generáció 
együttélése vagy a faluközösség női 
tagjai) amely az anyát segítette. rá-
adásul a gyermekgondozásban ma-
gukra hagyott anyák könnyen bele-
ragadhatnak az anyaszerepbe, ami a 
táplálásról és gondoskodásról szól, és 
nem tanulják meg párhuzamosan, ru-
galmasan használni női szerepüket, 
mely egy kiegyensúlyozott párkap-
csolatban a szexuálisan csábító nőről 
is kell hogy szóljon. 

aZ első Gyermek hatása a családra

„Ha elfogadjuk 
egymás másságát, 
akkor egy egymást 
támogató közös-

séggé érünk.”
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csecsemő felé, figyelni a csecsemő szük-
ségleteire és kielégíteni azt. állandósá-
got, stabilitást és biztonságot teremteni, 
lemondani az autonómiáról, s el kell visel-
nie, hogy anyagilag függő helyzetbe ke-
rül, ráadásul fel kell függeszteni egyéb te-
vékenységeit a gyermek érdekében. a férfi 
feladata is újszerű ebben az életciklusban: 
fizikailag és anyagilag támaszt nyújtani, 
védelmezni a család biztonságát és elvi-
selni a nő állapotát. De jut bőven a közös 
teendőkből is. az élet ezután a gyermek 
szükségletei köré szerveződik. Új feladat-
körök hárulnak mindkettőjükre, más lesz 
a megszokott munkamegosztás, megvál-
toznak a szabályok a napi menetrendben 
(étkezés, alvás, szabadidő, munka, szexu-
alitás), más a kapcsolattartás módja a csa-
láddal és a barátokkal. ráadásul tolerálni 
kell a szigorított időbeosztást, a kevesebb 
szabadidőt. Hirtelen annyi feladat hárul a 
családra, hogy a feladatokból jut a tágabb 
családnak is. a szülők nagyszülőkké vál-
nak, a testvérek nagynénikké és nagybá-
csikká, akik nagy erőforrásai lehetnek a 
családnak.
 természetesen az előrehaladás nem 
áll meg az első gyermek megszületésé-
vel, még akkor sem, ha a körülmények úgy 
hozzák, nem vállalunk – vagy vállalhatunk 
– több gyermeket. 

Család kisgyermekkel

Mikor legyen kistestvér? két, három, eset-
leg ötéves korára az elsőszülöttnek? Ezt 
minden családban egyéni szempont-
ok alapján érdemes eldönteni. Fontos 
az anya testi-lelki regenerálódása, a na-
gyobb testvér érzékenysége, kezelhető-
sége, ezért elfogadott vélemény, hogy 
az első gyermek már lehetőleg beszél-
jen, mire a testvére önállósodása is el-
indul (5-6 hónap). Így el tudja mondani, 
hogy mit szeretne vagy mit nem, ahe-
lyett, hogy súlyosabb esetekben akár fizi-
kailag is bántalmazná a kisebbet. Fel kell 
ismernünk, hogy gyermekeink tempera-
mentuma és képessége különbözik egy-
mástól – sőt tőlünk is –, s egyenként önál-

ló egyéniséggel rendelkeznek, úgy mint 
mi felnőttek, s ezt el kell fogadnunk.
 itt kell megemlíteni a testvérrivalizációt 
is. sok szülő megijed, amikor a testvérek 
féltékenységéről hall, s próbálja bizony-
gatni, hogy náluk ilyen nincs is. pedig 
ez egy természetes és fontos folyamat, 
melynek feladata a későbbi szocializáció 
elősegítése. 
 De sajnos ez érzékenyebb gyerekeknél 
vagy kiegyensúlyozatlanabb családoknál 
zökkenőkkel járhat, akár problémákat is 
okozhat, melyekre a szülőknek és a peda-
gógusoknak fel kell figyelniük. 
 Ennek a korszaknak a sajátossága, hogy 
már a szülőknek háromféle életciklust kell 
harmonizálnia. Figyelembe kell venniük a 
családban élő egyének személyiségét, a 
család és a párkapcsolat fejlődését. Ez azt 
jelenti, hogy összhangba kell hozni a gyer-
mekek óvodai, iskolai, sőt sport vagy egyéb 
elfoglaltságait, a szülők anyagi biztonságát 
úgy, hogy az otthon érzetének megterem-
tése mellett, egymásra is maradjon ide-
jük, hogy a szülői „feladatok” ne menjenek 
a párkapcsolat rovására. sok szülőpár ezt 
tudta nélkül „elleste” gyermekkorában, ők 
családi életükben zökkenőmentesebben 
alkalmazzák a tanultakat. 

serdülő korban

Ez az egyik legnehezebb időszaka a csa-
ládnak. Eddig a gyermekek szüleik és ne-
velőik (tanáraik), tehát a felnőttek „tükré-
ben fürödtek”, az önmagukról kialakított 
képet a felnőttek határozták meg, azál-
tal, hogy milyen tulajdonságukat emel-
tek ki, dicsérték vagy kritizálták. Viszont 
12 éves kor után a gyermekek kortársa-
ik felé fordulnak, s legalább olyan fontos 
lesz számukra az osztálytársak, barátok 
elismerése vagy kritikája, mint eddig a fel-
nőtteké volt. ráadásul beindulnak a hor-
monok, és előtérbe kerülnek a nemi sze-
repek is. Ebben az időszaknak három fő 
feladata van a családnak. segíteni a gyer-
mekünket a saját nemi szerepeinek lezá-
rásában, mely végén alkalmassá kell vál-
nia az intim kapcsolatra, mely csak az 

Először el kell fogadnunk a létezését és 
megpróbálni minden gyermekre kü-
lön időt szánni. Óvakodjunk az össze-
hasonlítgatástól, mint „a kisöcséd mi-
lyen szépen tud már egyedül is játszani, 
neked miért kell, hogy mindig mellet-
ted legyek?” megjegyzésektől. próbál-
juk bevonni a nagyobb gyermekünket 
a kisebbik körüli teendőinkbe, és sokat 
dicsérjük, hogy milye ügyesen segített. 
ne örökölje meg azonnal a kiságyat, 
időben szoktassuk át, vagy ha kicsi a 
korkülönbség, kapjon másikat, eset-
leg kérjünk kölcsön egyet. az is nagyon 
fontos, hogy a kistestvér születése még 
véletlenül se essen egybe a bölcső-
dei vagy óvodai időszak megkezdésé-
vel, mert a gyermekünk ezt úgy élhe-
ti meg, az anyukám elküld, mert már 
csak a kistestvérem fontos neki. Végül, 
hogy társunkkal mindig négyszem-
közt beszéljük meg nézeteinket a ne-
velésről, jussunk mindenkor közös ál-
láspontra, amihez tartsuk is magunkat. 
soha ne veszekedjünk nevelési elvein-
ken a gyerekek előtt. Házassági konflik-
tusok, nevelési veszekedések szégyent, 
bűntudatot és szorongást ébresztenek 
gyermekeinkben. 

a testvérféltékeNyséGről

énvesztés félelme nélkül sikerülhet. En-
gednünk kell az önálló identitása kialakí-
tásában, az önazonossag érzésének meg-
szerzésében, melyben nagy szerep jut a 
kortársainak is, hiszen ehhez kísérleteznie 
kell a szerepek között. ilyenkor a család-
nál előfordulhat, hogy harcolnak a gye-
rekkel a kontrollért. Megnyugtatok min-
den szülőt, hogy az eddig megfelelően 
nevelt gyereknél a bizalom a legnagyobb 
kincs, amit meg is hálálnak, hiszen a szülő 
ezzel azt közvetíti felé, hogy képes vagy 
magadra vigyázni, és felelősségteljesen 
tudsz már gondolkodni. az a szülő, aki 
túlfélti gyermekét, ennek az ellenkező-
jét mondja neki, csak szavak nélkül. tehát 
a család feladata ezekben az időkben az 
autonómia és a függetlenség megterem-

tése, a családhatárok rugalmasságának a 
növelése, a szabályok megváltoztatása, 
és hogy lépést tudjanak tartani gyerme-
kük gyorsan változó szociális és szexuá-
lis viselkedésével. Gyakorló szülőként tu-
dom, hogy nem könnyű, de megéri!

üres fészek

a gyermek 18 év fölött van, elérte az önál-
ló életet, már maga vállal felelősséget tet-
teiért és az anyagiakért, ráadásul önálló 
egzisztencia kialakításán és a párkapcsola-
ta jövőjén fáradozik. Mi a teendője ekkor 
a szülőknek? a család újraértelmezése és 
teremtése, és a gyermekünkkel felnőtt-fel-
nőtt kapcsolat kialakítása. a család kiter-
jed a gyermek párjával és a nászszülőkkel, 
az egyedül maradó szülőpárnak újra kell 
rendeznie párkapcsolatát. ilyenkor ismét 
felmerülhet a kérdés, mit keresünk egy-
más mellett a párunkkal, mit akarunk még 
egymástól? Ha voltak párkapcsolati prob-
lémák ezek felerősödhetnek ebben az idő-
szakban. sok gyermek amiatt nem tud 
önállósodni, mert – tudat alatt – egyben 
szeretné tartani a szülőpárt vagy az egyik 
szülő fél egyedül maradni a társával. Más 
szülők karrierlehetőségeiket ekkor kez-
dik újragondolni, újraéleszteni. Ha a pár-
kapcsolat hadilábon állt, jön a kapuzárá-
si pánik, a klimax és a levertség érzése. a 
gyermekükről le nem vált anyák, úgy érzik, 

hogy nincs értelme az életüknek, ha nem 
gondoskodhatnak már a gyerekükről. 
 a harmonikus család ehelyett kicsit fel-
lélegzik, s élvezi a helyzet előnyeit: többet 
lehetnek már kettesben, több pénz marad 
a kasszában, s szabadabban élhetik ezen-
túl vágyaikat. saját szükségleteik ismét 
előtérbe kerülhetnek.

Nyugdíjaskor, özvegység

a nagyszülői feladatok, a nyugdíjazás, a 
pár elvesztése, a betegségek, a gondo-
zásra szorultság ismét újraszerveződésre 
késztetik a családot, hogy megoldja eze-
ket az újabb feladatokat.
 a nyugdíjazás nem csupán anyagi vesz-
teséggel jár, az ember elveszíti addigi pro-
fesszionális pozícióját is, így egyeseknél cél-
nélküliséggel is járhat. Úgy érezhetjük, már 
nem vagyunk hasznos tagjai a társadalom-
nak. nagyszülői feladatunk, hogy ne ezt 
éreztessük unokánkkal. ne a betegségtől 
és haláltól való félelmét erősítsük, hanem 
próbáljuk meg – természetesen a lehető-
ségekhez mérten – az önállóság megtartá-
sa mellet megtanítani a kérésre úgy, hogy 
közben el tudjuk fogadni a segítséget. ta-
nítsuk meg a befelé fordulásra, az életünk 
áttekintésén keresztül a családi szokások-
ra. az unoka kevesebb teher, kisebb fele-
lősség, de annál nagyobb boldogság!

Trnavecz Adrienne

DR. KÉRI ÜGYVÉDI IRODA
2200 Monor, Bajcsy-Zsilinszky u. 6.

Félfogadás: kedden 9-től 14 óráig
                       csütörtökön 14-től 18 óráig,
            illetve telefonon történő 
              egyeztetés szerint.

DR. KÉRI ÜGYVÉDI IRODA

MEGNYITOTTAM 
Ügyvédi irodámat

Elérhetőség:
  Telefon/fax: 
    29-412-242
  Mobiltelefon: 
    30-9316-242
  Email: 
    keria@monornet.hu
Dr. Kéri András ügyvéd

Elérhetőség:
  Telefon/fax: 
    29-412-242
  Mobiltelefon: 
    30-9316-242
  Email: 
    
Dr. Kéri András ügyvéd
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 MONOR, AVAR U. 31. 

29-415-129

Nagy választékkal és kedvező árakkal 
várja Önt az új Katica Kávéház!

Sütemény már 110 Ft-tól.
Torták: 10 szeletes: 2400 Ft-tól, 16 szeletes: 3500 Ft-tól.

Carte D‛Or fagyi 120 Ft/gombóc.

Üdülési csekket és étkezési 
utalványt is elfogadunk!
Hidegtál megrendelhető!

LabdrúgásPArtNErségi MEgállAPodás

a megállapodás aláírására október 4-én 
került sor Monoron. 
 országszerte egyre több kis- és na-
gyobb egyesület csatlakozik ahhoz a szak-
mai programhoz, amelynek révén a pus-
kás Ferenc Labdarúgó akadémia magas 
szinten képzett futballistákat igyekszik 
adni a magyar labdarúgásnak.  a megál-
lapodás  lényeges elemei: a helyi legjobb 
futballisták számára lehetőség nyílik a 
puskás akadémián továbbtanulni, miköz-
ben a szakvezetők rendszeres szakmai se-
gítséget kapnak az akadémiától, tovább-

képzéseken vehetnek részt, a szervezetek 
csapatai felkészülési meccseket játszanak 
egymással. a ceremónián az akadémiát 
Mészáros Lőrinc elnök, dr. Mezey György, 
a szakmai irányító testület elnöke, Bog-
nár György szakmai igazgató és Vörös Jó-
zsef jogász képviselte, Monort pedig dr. 
Genzwein Ferenc, a pFLa pénzügyi tanács-
adó testületének vezetője illetve a Monori 
sE elnöke, Szőnyi János, valamint Pogácsás 
Tibor  polgármester.
 a fantasztikusan megszervezett, lát-
ványos eseményen, amelyen egyébként 

Képen balról jobbra: Mészáros Lőrinc, Szőnyi 
János, Pogácsás Tibor és Bognár György

Az együttműködő klubok sorában a Monori Sportegyesület a 13., amellyel 
szakmai partnerségi megállapodást írt alá a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia. 

a sportegyesület apraja-nagyja jelen volt, 
zárásként dr. Mezey György és pogácsás 
tibor  együtt adták át a rangos, 32 csapa-
tos nemzetközi kupán elnyert első díját a 
Monor sE 98-as születésűekből álló gye-
rekcsapatának.  

LabdrúgásiráNy Az EuróPA-bAjNokság!

szombaton a címvédő kiskunmajsa csa-
patával mérkőzött meg a Monor, ak-
kor még álmosan, sok hibával, pontatla-
nul játszottak döntetlent (1-1). Második 

meccsükre, a Veszprém ellen összekap-
ták magukat, már jobb játékkal 4-1-re 
nyertek, míg utolsó csoportmérkőzésü-
kön már magabiztosan ismét 4-1-re múl-
ták felül a Baráti Bőrlabda csapatát, s így 
csoportelsőként jutottak a legjobb 16 
közé.
 itt mindjárt a korosztályuk egyik élgár-
dájával, a Győrrel kerültek össze, de a lel-
kes együttes magabiztos játékkal esélyt 
sem hagyott az ellenfelének, és 4-0-s 
eredménnyel bekerült a legjobb 8 közé. 
a negyeddöntőre már vasárnap került 
sor, a Honvéd olasz Fs ellen. a játékkal 
most sem volt gond, rengeteg helyzete 
volt a monori fiuknak, csak a helyzetki-
használással voltak problémák, így 0-0-s 
eredmény után jöhettek a büntetők. sze-
rencsére itt már jobban koncentráltak és 
2-1-es büntetőaránnyal mehettek is az 
elődöntőbe, ahol a torna nagy esélyese, 
a Dalnoki akadémia csapata várt rájuk. a 

Monori tehetségek.  Legyőzték mindkét esélyes-
nek tartott gárdát

A szeptember 27-28. között megrendezett 32 csapatos országos tornán a tét 
nagy volt, hiszen a győztes számos ajándékokon kívül, egy teljes ellátással 
egybekötött négycsillagos elhelyezést is nyert Tirolba, az Európai döntőre. 

monori gyerekek nem ijedtek meg a ne-
héz ellenféltől, nagyon bátran játszottak, 
s 1-0-ra legyőzték az akadémiásokat is. a 
döntőben a szintén erős UtE gárdájával 
kerültek szembe, nagyszerű küzdelem-
ben, de uralták a mérkőzést, s helyzetei-
ket magabiztosan kihasználva 3-0 arány-
ban nyertek.
 Így jövő májusban a monori gyerekek 
képviselik majd Magyarországot a tízéve-
sek európai döntőjében.  

a Cordial Cup Hungary egy hagyo-
mányt teremtő országos utánpótlás-
torna, mely 2007-ben kapcsolódott 
be az európai Cordial Cup kvalifiká-
ciós tornáinak láncolatába. ausztria, 
németország, Horvátország és ang-
lia után immár Magyarország is ott-
hont ad. a Cordial Cup 2008-as ma-
gyarországi selejtezőtornájának 
házigazdája a szaC 1908 sportegye-
sület volt, mely idén az 1998. janu-
ár 1. után születettek tornáját bonyo-
lította le.

hol tart a cordial cup?

akadályhajtásisMét AlEX lEtt A lEgjobb
izsákon a 2008. évi Magyar Fogathajtó 
országos Bajnokság döntőjén, Genzwein 
alex, a monori iLzEr sC versenyzője egyé-
ni összetettben a 14. helyezést, míg aka-
dályhajtásban az első helyezést érte el a 
felnőtt mezőny legfiatalabb tagjaként. 
Három világbajnokot és két világbajno-
ki ezüstérmest megelőzve 2007 után is ő 
lett az év legjobb akadályhajtója.
 Csapatban ismét aranyérmes lett, ez-
zel már a harmadik felnőtt magyar baj-
noki címét szerezte meg.
 alex ezúton szeretne köszönetet mon-
dani csapattársainak: Lázár Vilmosnak és 
Ling Attilának, valamint edzőinek: Józsa 

Vendelnek és Muity Ferencnek, segédhaj-
tóinak: Magda Viktóriának, Fanyar Eriknek 
és Ulicskai Lászlónak.   

Alex az akadályhajtás győzteseként a célban

Alex nyakában  
a 3. aranyérem 

kosárlabda nBii, férfi B csoport 1. for-
duló: Monori sE–Fazekas Öregdiákok: 
91-67 (32-15, 12-18, 26-17, 21-17) 
 Már a mérkőzés elején nagy előny-
re tett szert csapatunk, ebből azonban 
a nagy szünetig hat pontot faragott a 
látogató (második negyed gyengébb 
dobóteljesítményei miatt).
 Fordulás után helyre állt a dobófor-
ma és a 30 perc játék után már 20 egy-
séggel járt előrébb férfi gárdánk. az 
utolsó negyed így már csak jutalomjáték 
volt, a vége pedig fölényes monori siker.

föléNyes moNori siker

pest megyei női kosárlabda-bajnok-
ság mérkőzései: november 7. 16.30 
Monor jaG–Monor sE (gimnázium-
ban), nov. 10. 18.30 Monor sE–Gödöllő 
(szterényi csarnokban), nov. 21. 16.30 
tatabánya–Monor jaG (gimnázi-
um, Monor), nov. 24. 18.30 Monor sE–
pozsonyi (szterényi), nov. 28. 16.30 
Monor jaG–pozsonyi (Gimnázium-
ban), nov. 29. 14 óra albertirsa–Monor 
sE  (albertirsa, tessedik s. ált. isk.)

Novemberi mérkőZések
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     HITEL 4%-TÓL
           BEFEKTETÉS 20%-TÓL
   REFERENCIÁVAL

HITELBŐL BEFEKTETÉS?
KEZDŐ KÖLTSÉGEK,
ÉS KÖZVETÍTŐI 
JUTALÉK NÉLKÜL

Telefon:
06/70

364
9974

Női lAbdArúgás MoNoroN

Monori  Strázsa:  Hogyan  jött  létre  a  női 
csapat?
Nagy László: idén nyáron indult el a monori 
női csapat szervezése, melyet Szikora Ale-
xandra kezdeményezett. Megkeresett azzal 
a kéréssel, hogy vállaljam el a leendő csa-
pat edzői feladatát, melyre szívesen mond-
tam igent. Ezután elkezdtük a toborzást 
Monoron és a környező településeken. En-
nek köszönhetően szeptember elején a lét-
számunk elérte a 15 főt, így elkezdhettük az 
érdemi munkát.
•  Mik az együttes tervei, céljai?
•  a női labdarúgás népszerűsítése, a rend-
szeres sportolással egészségünk megőrzé-
se, a szabadidő értelmes eltöltése és nem 
utolsó sorban a játék öröme.
•  Kik szereplenek a csapatban? 
•  a keretben játékosainak életkora megosz-
lik, 10-től a 21 évesig, de a 17 évesek vannak 
többségben.
•  Mit kell tudni az edzésekről?
•  az edzések látogatottsága kiváló, az 
edzés anyagát a lányok becsülettel végre-
hajtják, még ha egy kicsit fárasztóak is. Mi-
vel csak most kezdtük el az edzéseket, ezért 
mindent az alapoktól kell kezdeni, de ilyen 
rövid idő eltelte után is már felfedezhető a 

tudatosság a gyakorlatok végrehajtásában. 
szóval lelkesedésben nincs hiány, remélem, 
hogy ez sokáig el fog tartani, és egy jó kö-
zösséget tudunk formálni. a létszámunk 
folyamatosan növekszik, jelenleg 19 fővel 
dolgozunk. a pest Megyei Labdarúgó szö-
vetséggel történő kapcsolatfelvételt kö-
vetően egy női bajnokság szervezésébe 
kezdtünk, melyet tavasszal szeretnénk tor-
na rendszerben elindítani, majd 2009. őszé-
től rendes bajnoki rendszer szerint vinnénk 
tovább. 
•  Vettek már részt tornán?
•  igen, már most hétvégén nagykőrösön 
szerepeltünk egy edzőmérkőzéseket magá-
ban foglaló tornán, ahol a lányok most játsz-
hatták az első éles mérkőzésüket. a nagykő-
röst kettő-egyre legyőztük, a kőrisfa sE-től 
viszont három-egyre kikaptunk.
 Mindkét ellenfelünkkel felvettük a ver-
senyt. nagykőrös ellen, akik már tudomá-
som szerint évek óta együtt játszanak, re-
mekül szerepeltünk, nagyobb arányban is 
nyerhettünk volna. kőrisfa sE ellen is na-
gyon jól és harcosan játszottunk, de a le-
hetőségeink sajnos kimaradtak. Meg kell 
említeni azt, hogy ezen a tornán minden já-
tékos megközelítőleg azonos időt töltött a 

Nagy László edzőt kérdeztük a női csapatról és a további tervekről.

pályán, szóval nem az eredmény volt a fon-
tos, hanem az, hogy minden lány érezze 
meg annak az ízét, hogy milyen éles hely-
zetben versenyezni. a lehetőségért köszö-
net a nagykőrös vezetőinek.
•  Voltak akik segítettek az indulásban?
•  igen, ezúton is szeretnénk megköszönni 
az MsE labdarúgó szakosztályának a segít-
ségét, amiért a női csapatot magáénak érzi 
és minden támogatást és segítséget meg-
ad a további sikeres folytatáshoz. a továb-
biakban is várunk minden korú leányt és 
asszonyt, aki szeretne ennek a jó közösség-
nek a tagja lenni. az edzéseket pénteken 17 
órától, szombaton 11 órától tartjuk. Várjuk 
azon vállalkozók és cégek segítségét, akik 
valamilyen formában támogatást tudná-
nak nyújtani a további sikeres munkánkhoz. 
a legnagyobb szükségünk felszerelésekre 
és kiegészítő eszközökre van. a segítsége-
ket és támogatásokat a lelkes és becsületes 
munkánkkal tudjuk viszonozni.
•  Hol tartják télen az edzéseket?
•  Egyelőre gondot okoz ennek a megoldá-
sa. az MsE szakosztályától ígéretet kaptunk 
arra, hogy hetente egy lehetőséget bizto-
sít nekünk teremben, de mint tudjuk, a ren-
des felkészüléshez ez nagyon kevés. Ezúton 
is kérem a monori iskolák vezetőit, ameny-
nyiben tudnak, segítsenek nekünk abban, 
hogy legalább még egy edzési lehetősége 
legyen hetente a csapatnak.

Szalai zsolt

LabdarúgásvégrE győzElEM
a labdarúgó nBiii alföld csoport 12. for-
dulójában az utóbbi időben bizony még 
a szerencsével is hadilábon álló együt-
tesünk, az újonc létére ezidáig kitűnő-
en menetelő Érd gárdáját látta vendégül 
Monoron.
 a mérkőzés a kezdeti ismerkedést kö-
vetően monori rohamokkal indult, de 
ahogy eddig, ezúttal is hadilábon álltak 
támadóink a helyzetkihasználással, így 
az első játékrészben Csikós révén csak 
kapufáig jutottunk.
 a második félidőben újra nekiug-
rottunk a vendégeknek, de immár nem 
eredménytelenül. Előbb Csőke bal oldali 
szögletét követően Csáki fejelt az érdi ka-
puba, majd öt perccel a meccs vége előtt 
Bán Zsolt egy nem mindennapi találattal 
biztosította be győzelmünket, ugyanis 

saját térfeléről(!) vette be a szöglethez 
előre merészkedő vendégkapus hálóját.
 Összességében mind a helyzetek, 
mind pedig a játék képe alapján megér-
demelten tartottuk itthon a nagyon fon-
tos három pontot a masszív csapat be-
nyomását keltő Érd ellenében.
 Monor sE–Érdi VsE 2-0 (0-0)
 Csapatunk: Gilan K.–Kinder L., Csá-
ki N., Kajli Z., Boros G.–Csikós F. (Payeta P. 
70. p.), Csőke I., Bán Zs., Bokros S.–Maka S. 
(Morauszki I. 78. p.), Simon Zs. (Albert G. 
85. p.).
 – Ezúttal is becsülettel küzdött és 
akarta a győzelmet mindenki, nagyon 
örülök, hogy végre ezirányú törekvése-
ink már eredményességgel is párosultak 
– mondta a mérkőzés végén Varga Károly 
edző.  

LabdarúgásgyENgE játékkAl is sikErült
az U-11-es körzeti Gyermek Bajnokság 
Északi csoportjának 8. fordulójába Monor 
csapata 3-5-re verte Úri gárdáját.
 az edzői intelmek ellenére kicsit elbi-
zakodottan léptek pályára a monori játé-
kosok, és ez nem volt jó hatással a játékra. 
szinte mindenki alulmúlta eddigi teljesít-
ményét. a monori csapat középen eről-
tette a támadásokat, melyek legtöbbször 
elakadtak az ellenfél tömörülő védelmé-

ben. az első gólt a hazaiak szerezték, de 
a saját kapujukba, így sikerült megszerez-
ni a vezetést. Még négyszer rezdült ugyan 
az úri csapat hálója, de sajnos ennek elle-
nére ezen a mérkőzésen nem mutatkoz-
tak meg a monori játékosok azon erényei, 
melyek az eddigi sikeres szerepléshez 
hozzájárultak.
 Monori gólszerzők: Fábián Dániel, Pá-
rizs Csongor (2), és Marton Bence.  

LabdarúgásodA A vErEtlENség
a hódmezővásárhely remek taktikával 
nyert a kapu előtt határozatlan U16-os 
gárdánk ellen! Ezzel oda a veretlensé-
günk is.
 Monor sE–Hódmezővásárhely 1-2 (0-1)
 Monor sE: jansik, Zsíros, Kalji, Kiskoreny, 
Farkas, Barcsai, Bánszki, Pokornyik, Kovács, 
Galambos, Czermann. Csere: Pércsi, Pacsir-

ta, Baranyi, Radvábyi. Edző: Baranyi György, 
Farkas Zoltán.
 saját kapuja elé visszahúzódva kont-
rára rendezkedett be a vendégek. Csapa-
tunk nem tudta feltörni a zárt a védelmet. 
a vendégek pedig az első helyzetükből a 
félidő vége felé betaláltak. a gól után na-
gyobb sebességre kapcsoltunk, de csak 

Barcsai kapufája jelentett igazi veszélyt. 
Fordulás után sem változott a játék képe, 
és a látogató egy újabb kontra után meg-
duplázta az előnyét. a Monor ekkor sem 
adta fel, de csak a szépítésre futotta ere-
jéből Czerman révén, így a szeged elő-
nye öt pontra nőtt, míg csapatunk a má-
sodik 22 ponttal.
 további eredmények: algyő–tisza 
Volán 0-7, izsák–Érd 2-3, kiskunfélegyhá-
za–Budafok 0-2.  

október 23-án Monor női labdarú-
gói ötcsapatos tornán szerepeltek 
Monorierdőn. a tornán résztvevő csa-
patok: Monorierdő, Gyömrő, nagykő-
rös, kőrisfa, Monor.
 Eredmények: kőrisfa–Monor 3-0, 
Gyömrő–Monor 1:0, Monorierdő–
Monor 3-0, nagykőrös–Monor 1-3.
 nagyszerűen megszervezett tor-
nán vett részt csapatunk, amin elsőd-
leges cél a tanulás és a versenyhely-
zethez való szoktatás volt. a gárda 
minden tagja a legjobbat hozta ki 
magából, ez most ennyire volt elég. 
a tornán szereplő valamennyi együt-
tessel felvettük a versenyt, de a mér-
kőzések végére mindig becsúszott 
néhány hiba, ami sajnos az eredmé-
nyeinken is meglátszik. azonban 
egyik ellenfelünk sem nyert könnye-
dén ellenünk. nagyobb rutinnal és ta-
pasztalattal szebbé tudtuk volna ten-
ni a napot. az elért negyedik helyezés 
jó eredménynek mondható, mivel 
még csak másfél hónapja kezdett el 
együtt dolgozni a gárda. Velünk el-
lentétben a tornán szereplő csapatok 
már több éve együtt dolgoznak, ami 
csak az eredményekben mutatkozott 
meg, a játékban nem. a munka to-
vább folytatódik, ami mindenképpen 
meg fog látszani az eredményeken is. 

Nagy László edző

NeGyedik hely moNorierdőN
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Olcsó áruk boltja

Már megkezdheti 
karácsonyi ajándék-

vásárlását fantasztikus 
téli kínálatunkból!

Válogasson kedvére, 
sorban állás nélkül!

Várjuk szeretettel!

petőfi sándor u. 53. (a vasútállomásnál)
Nyitva: H-P: 9-17-ig, szo: 9-12-ig

Előző számunkban hírt adtunk arról, 
hogy a monori józsef attila Gimnázi-
umban ötven, a Monori sport Egye-
sületben 40 éve indult el a kosárlab-
dasport.
 a majd 200 résztvevő beszélge-
téseiből kiderült, hogy saját tapasz-
talataik hitelesítették az ott kiosztott 
emléklapok Hamingway-idézetének 
igazságát: „a sport megtanít becsüle-
tesen győzni és emelt fővel veszíteni, 
a sport tehát mindenre megtanít...”  
 a találkozó szervezőbizottsága ez-
úton is szeretné megköszönni a ker-
Bor kft., a paning pékség, a Mikla-ker 
kft., somodi Gábor szikvízüzeme, az 
ilzer sörgyár rt., szabó László 100 Fo-
rintos Boltja, kiss péter kőfaragó és 
a Hanzelik család támogatását, akik 
nélkül nem rendezhettük volna meg 
ilyen színvonalasan rendezvényünket.

bégé

méG eGysZer aZ évfordulóról

a Monor sE női kosárlabda szakosz-
tálya előkészítő tanfolyamot indít 
harmadik, negyedik és ötödik osztá-
lyos lányok részére.
 az edzések helyszíne: józsef attila 
Gimnázium tornacsarnoka.
 az edzések időpontja: hétfőn és 
szerdán 16-tól 18 óráig.
 jelentkezni lehet személyesen 
kecsmarik andrás edzőnél vagy tele-
fonon a 06-20-9344-957-es számon.
 az edzések november 3-án indulnak.

kosárlabda taNfolyam

kosárlabdaközEl álltAk A győzElEMHEz
kosárlabda, pest megye felnőtt női baj-
nokság, 1. forduló: Monor jaG–albertirsa 
sE 43-49 (15-12, 7-8, 8-14, 13-15)
 Monor jaG: Pogácsás R. (2), Burján N. 
(21), Kovács D. (4), Kovács M. (4), Róth Sz., 
Pokornyik V. (12/3), Lovas E., Rózsa A. Edző: 
Veres László.
 Mivel csak három felnőtt csapat ne-
vezett a megyei bajnokságba, így az 
ificsapatok is a felnőttek közé kaptak be-
sorolást. a mérkőzés előtt egyértelmű-
en a vendégek voltak a találkozó esé-
lyesei, azonban erre alaposan rácáfoltak 
Veres László tanítványai. a jaG szenzáci-
ósan kezdte a mérkőzést Burján nóra ve-
zetésével 9-0-ra húzott el, jött is az asE 
időkérése, ezután 9-10-re fordítottak. az-
tán viszont újra monori percek következ-
tek és a lányok remek védekezéssel a 15. 
percben 21-14-re léptek meg. a nagyszü-
netig azonban török Eszter vezetésével 
22-20-ra zárkózott fel az albertirsa női 
csapata, sőt a 23. perceben török trip-
lája után már az előny is náluk volt (24-
25). a fiatal csapatunk nem adta fel, és 
pokornyik Vivien kosarainak köszönhető-
en tartotta magát. a vendégek ekkor le-

támadásokkal és Benkó Bea gyors indítá-
saival azonban 30-39-re léptek meg a 32. 
percben. pokornyik Vivien triplája hozta 
vissza a hazai reményt, és ekkor szemfü-
les kosarat szerzett a mezőny legjobbja 
Burján nóra is, valamint kovács Melinda 
is betalált, de 4 pont alá nem tudott ke-
rülni a jaG (36. perc: 37-41). sajnos a vé-
gén a büntetők is sorozatosan kimarad-
tak, amivel el is dőlt, hogy a mérkőzést az 
asE nyeri meg. 
 a találkozón a fiatal monori gárda re-
mekül helytállt a felnőttek között. az 
albertirsa szerencsés győzelmet aratott a 
vártnál sokkal izgalmasabb találkozón.   

Egy vErEség, Egy győzElEM
Monor sE serdülő női csapata a Gödöllő 
a és a Gödöllő B ellen kezdte meg bajno-
ki szezonját. az első találkozón még ér-
ződött a több hetes kihagyás, a másodi-
kon már villogtak a lányok.
 1. mérkőzés: Monor sE–Gödöllő B  
38-61 (4-20, 7-11, 14-22, 13-8).
 Monor sE: Bánkúti Dóra (8), Badár Fanni, 
Lovas Evelin (11), Lovas Ilona, Ladányi Réka 
(8), Murvai Mercédesz, Radványi Rebeka 
(5), Tóth Flóra, Fehér Melinda, Magócsi 
Carmen (4), Kovács Brigitta, Nánai Tama-
ra, Szemők Ágnes. Edző: Veres László. 
 a mérkőzést katasztrofálisan kezdte 
serdülő csapatunk, mire a lányok felvették 

a tempót 0-18-ra vezetett a Gödöllő, in-
nen kiélezett küzdelem folyt a pályán. Ha 
nincs az első percek bakija akár szorosabb 
eredmény is születhetett volna.
 2. mérkőzés: Monor sE–Gödöllő B  
89-21 (22-10, 28-4, 17-3, 22-4).
 a találkozó mindössze három percig 
volt izgalmas 6-4 után a teljesen elfára-
dó fiatal Gödöllői csapat nem tudott mit 
kezdeni a gyors monori emberekkel és 
a letámadással. a hazai csapat az utolsó 
negyedben már közönségének játszott 
és ha jobban összpontosít a bűvös 100 
pont elérése sem lett volna nehéz. Mivel 
a pályán macska-egér harc folyt...  
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Gépjárművezető-képző kft.

TAnfoLyAm InduL:

NovEMbEr 19-éN és 26-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

RIXI
Olcsó cipők bOltja

M
EgNyílT!

MOnOr, kiss Ernő u. 1. • a sport vendéglő mellett

Megérkezett az új téli férfi,
női és gyermek kollekciónk!
  Zárt őszi cipők már 2500 Ft-tól
  téli csizmák már 3000 Ft-tól
táskák, pénztárcák és kiegészítők is kaphatók üzletünkben

nyitva: kEdd-péntEk: 8-16-ig, sZOMbat: 8-12-ig

az 1994-ben született és fiatalabb kor-
osztálynak meghirdetett országos 
úszóversenyen július 25-27-én, székes-
fehérváron a Monori sE csapatát Séllei 
Gergő (1995) képviselte, aki 200 m pil-
langó úszásban fiatalabb évjáratos-
ként is odafért a délutáni B döntőkbe. 
itt új egyéni csúcsot úszva (2:32,65) a 6. 
helyet szerezte meg. további eredmé-
nyei: 200 m hátúszás 30. hely (2:37,58) 
és 100 m gyorsúszás 24. hely (1:02,27).

orsZáGos GyermekbajNoksáGVizisportokúszásErEdMéNyEk
utánpótlás kupa

Budapesten a komjádi  uszodában októ-
ber 5-én a 10 évnél fiatalabb úszóremény-
ségek országos versenyének harmadik 
fordulóját rendezték meg. Eredménye-
ink: Bokros  Blanka 100 m gyors 1., 50 m 
gyors 6., Bacskai attila 50 m gyors 14., 
200 m hát 2., Botka Dóra 50 m gyors 5., 
200 m hát 7., Városi Brigitta 200 m hát 10., 
Botka anita 50 m gyors 12., 200 m hát 4. 
Bokros Belián 200 m hát 12.

bikádi gábor úszó Emlékverseny

október 11-én kecskeméten szerepelt 
úszószakosztályunk 4 versenyzője. Ered-
ményeink: Városi Brigitta 100 m mell 3., 
50 m gyors 8., séllei Gergő 50 m pillan-
gó és 200 m vegyes 6., 200 m gyors 8., 
Bacskai Csilla 100 m mell és 200 m gyors 
11., 100 m gyors 22., 50 m hát 24., Bacskai 
attila 50 m gyors 19., 100 m mell 22.

köztársaság napi úszóverseny
 
október 18-án székesfehérváron ren-
dezték meg  a köztársaság napi úszóver-
senyt. a monori úszókat 2 fő képviselte. 
Eredményeik: ponyi péter 200 m gyors 5., 

200 m mell és 200 m vegyes 2., séllei Ger-
gő 100 m pillangó 12., 200 m gyors 14., 
100 m hát 16.

Pest megyei csapatbajnokság

október 19-én százhalombattán rendez-
ték meg a csapatbajnokság harmadik for-
dulóját, ahol a Monor sE teljes csapata 
rajthoz állt. Eredményeink: Bokros Blanka 
100 m  gyors 1., Botka anita 50 m pillan-
gó  3., 100 m vegyes 2., Botka Dóra 50 m 
pillangó és 50 m vegyes 1., Városi Brigitta 
50 m pille 3., 100 m vegyes 1., Bacskai Csilla 
100 m mell és 100 m vegyes 4., Bacskai at-
tila 50 m gyors és 100 m vegyes 1., kovács 
patrik 100 m gyors 5., Leé ádám 50 m pille  
1., 200 m vegyes és 200 m gyors 3., séllei 
Gergő 50 m gyors és 100 m hát 1., Bok-
ros Belián 50 m gyors és 100 m vegyes 7., 
ponyi péter 50 m pillangó 6., 200 m vegyes 
és 200 m gyors 5.
 a 4x50 m lány vegyesváltó az 1998-99-
es korosztályban az első helyen végzett 
(Botka anita, Városi Brigitta, Bokros Blan-
ka, Botka Dóra). 
 a 4x50 m fiú vegyesváltó az 1994-95-ös 
korosztályban az 5. helyet szerezte meg 
(séllei Gergő, ponyi péter, Bokros Belián, 
Bacskai attila). 

küzdősportoktAEkwoN-do sikErEk

október 4-én jászberényben, a sportág 
egyik legrangosabb eseményén, az orszá-
gos diákolimpián szakosztályunk 11 fős 
versenyzői létszámmal indult, ahol ismét 
szép sikereket arattak versenyzőink.
 a versenyt  jászberény, Belvárosi álta-
lános iskola Bercsényi úti sportcsarnoká-
ban népes közönség előtt bonyolították.
 a nyári szünet és edzőtáborok után 
ez volt az első versenye a taekwon-dós 
társadalomnak. Ennek megfelelően gye-
rekek, edzők és szakvezetők, kellő izga-
lommal és kíváncsisággal várták a meg-
mérettetéseket. 
 Várakozásnak megfelelően a jól felké-
szített, remek kondícióban lévő versenyzők 
között színvonalas párharcok, küzdelmek 
alakultak ki.

 a monoriak, mint az eredményekből 
is kitűnik (6 arany, 2 ezüst, 3 bronz) remek 
formában, több esetben kimagasló telje-
sítményt nyújtva jeleskedtek.
 Ezen felül a torna legeredményesebb  
ifjúsági lány versenyzője Lódi Vivien, leg-
eredményesebb felnőtt férfi versenyzője 
pedig Rigó Pál mesterek lettek.
 itt szeretném megemlíteni, hogy  Leichter 
Lilla  i. danos mesterünk első ízben mutatko-
zott bírói szerepkörben, amit a látottak és a 
visszajelzések alapján hibátlanul ellátott. 
 Végül hab a tortán, hogy a csapat re-
mek teljesítményének és természetesen a 
kiváló felkészítő munkának  köszönhetően 
a Monor sE taekwon-do szakosztálya és a 
tápiómenti tkD a legeredményesebb csa-
patként zárta az idei országos diákolimpiát.

 Eredményeink: serdülő formagyakor-
lat: Bakács Cintia (2-1 gup) 3. helyezés, 
korsós ádám (2-1 gup), 1. helyezés; ifjú-
sági lány: Lódi Vivien (i. dan), 1. helyezés; 
felnőtt férfi formagyakorlat: Herczegh 
tamás (4-3 gup) 2. helyezés, rigó pál (ii. 
dan) 1. helyezés.
 serdülő küzdelem: Hevesi Bence    (-45 
kg) 3. helyezés, Lódi Levente (+55 kg) 3. 
helyezés; ifjúsági küzdelem: Lódi Vivien        
(+60 kg) 1. helyezés, Bokros tamás (+70 
kg) 2. helyezés.
 Felnőtt küzdelem: Herczegh tamás   
(+80 kg) 1. helyezés, rigó pál (-71 kg) 1. 
helyezés.
 tájékoztatom az olvasókat, hogy szak-
osztályunk szervezésében kerül megren-
dezésre az i. Monor kupa gyermek, ser-
dülő, ifjúsági és felnőtt B kategóriájú 
országos itF taekwon-do verseny.
 szeretettel meghívjuk versenyünkre 
a sportszerető olvasókat november 29-
én szombaton Monoron a szterényi jó-
zsef szakközépiskola sportcsarnokába. 
Megnyitó: 9 órakor, a belépő  egysége-
sen 500 Ft/fő.
 a verseny jó lehetőség csapatunk szá-
mára, hogy Monor lakosai megismerhes-
sék szakosztályunkat, sportolóinkat és 
magát a sportágat, de jó lehetőség arra 
is, hogy a sportolni vágyó fiatalok megis-
merkedhessenek a taekwon-doval

Lódi István szakosztály elnök

LabdarúgásMEgérdEMEltEN kAPtuNk ki
nBiii alföld csoport: 8. forduló:  Újbuda– 
Monor sE 6-2, 9. forduló: Monor–izsák 2-0, 
10. forduló: Monor sE–Gyula 1-4 (0-2).
 Monor sE: Szűcs–Csáki, Morauszki, 
Kajli (Boros 82. p.), Payeta–Csőke, Maka, 
Magyar (Csikós 59. p.), Bán–Simon, Bok-
ros. Edző: Varga Károly, Herbály Zsigmond. 
 a 10 fordulón már rögtön az első kapu-
ra lövésből megszerezte a vezetést a gyu-
lai csapat, a 3. percben egy szögletet kő-
vetően a szemfüles Bányai jóvoltából (0-1). 
Ez a találat pedig meg is adta az alaphang-

ját a mérkőzésnek. a vendégek átadták a 
területet és kontrára helyezkedtek be, csa-
patunk ezt a sündisznó állást nagyon ne-
hezen tudta feltörni. a gyulaiak a második 
akciójukból újra betaláltak Szűcs kapujá-
ba ezúttal egy lesgyanús szituáció után 
Miklya Miklós révén (0-2). a találat után 
Csőke érdekes körülmények között esett 
el a 16-oson belül, de a síp néma maradt. 
Felbátorodott gárdánk, de jobbnál jobb 
helyzetei is kimaradtak. a 44. percben újra 
Csőkét buktatták – a büntető területen 

belül lelátóról szabálytalanul –, ám síp má-
sodszor is néma maradt. Fordulás után be-
szorult a Gyula, de Bokros Sándor ajtó-ab-
lak ziccerben mellé fejelt. a fürdővárosiak 
pedig egy újabb kontra után háromra nö-
velték előnyüket. innen futószalagon jöt-
tek szögleteink és a lehetőségek, de gólt 
csak Simon szerzett, Maka távoli bombá-
ja a kapufáról éppen simon zsolt elé ke-
rült aki élt is a lehetőséggel szépített a 
70. percben (1-3). a kegyelemdöfés a 89. 
percben érkezett. Bouhaik lőtt gólt és ez-
zel beállította az 1-4-es végeredményt! 
a mérkőzést a vendégek teljesen megér-
demelten nyerték meg. 

kicsin múlott, hogy újabb meglepetés-
győzelmet arasson oB iii-as férfi tenisz-
csapatunk a Cegléd ellen, másnap vi-
szont esély sem volt a győzelemre a BsE 
ellen (Monori sE–Ceglédi VsE 4-5, BsE–
Monori sE 7-2).
 kiválóan szerepeltek viszont után-
pótlás versenyzőink a jászberényi orszá-
gos versenyen. az F10 korosztályban Vá-
rosi Ferenc 1., Hevesi Gergő pedig 3. lett. 

kicsiN mÚlt a GyőZelem

A sporthíreket Szalai zsolt állította össze
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A társasház lakásaihoz kedvezményes építési és vásárlási hitel 
(akár önerő nélkül is), valamint szociálpolitikai kedvezmény igényelhető

Lakások eladók!

Az épületben LIFT, kerékpár- 
és babakocsi-tároló,
a zárt udvarban JÁTSzÓTéR 
és minden lakáshoz
egy-egy PARKOLÓ kerül megépítésre.

A társasház lakásaihoz kedvezményes építési és vásárlási hitel 

érdeklődni lehet: 
Telefonon: 06-30-9-341-343, 
vagy a Monor, Petőfi Sándor u. 3. 
alatt lévő irodában.
Iroda tel./fax: 06-29-411-815
Email: piramismon@monornet.hu
Web: www.piramis2200.hu

Az építkezés várható befejezése: 2009 második féléve

Monor központjában épülő 3 szintes, 
28 lakásos társasházban (26 m2-estől 70 m2-esig)
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ingatlan

Monoron 100 m2 alapterületű, 652 m2-
es telken fekvő családi ház eladó. Érdek-
lődni: 06-20-239-71-41

Üllőn, újépítésű négylakásos kertes tár-
sasházakban igényes kétszobás, és há-
romszobás lakások, kocsibeállóval el-
adók. 70/545-0706

Újépítésű, egyszintes, gyömrői ikerfél 
19,9 millió Ft-ért eladó. 70/545-0706

4267 m2-es telek eladó Monoron. jó-
zsef attila u. (Gombai úton), a sorházak-
kal szemben. közművek az utcán. tel.: 
06-20-338-3329

állás

Monoron most nyíló éttermünkben ki-
emelt bérezéssel szakácsokat keresünk. 
Csak elhivatott komoly jelentkezőknek. 
részleteket személyesen. Érdeklődni 10-
től 12 óráig. tel.: 06-20-965-0809

Monoron a katalin csárdába felszolgá-
lót felveszünk. tel.: 06-30-535-5375

apróhirdetés

Monori Strázsa
Monor Városi Önkormányzat lapja

XVII. évfolyam, 11. szám •  2008. november 3.
issn: 1216-8106

Kiadó: 
Főszerkesztő: Szekerka János
Felelős kiadó: Papp János ügyvezető igazgató
Szerkesztőség:  a Vigadó első emeletén. Cím: 2200 
Monor, Kossuth L. u. 65-67. • Tel./fax: 29/412-587
E-mail: monori.strazsa@gmail.com
Nyomda: oláh nyomdaipari kft. (1211 Budapest, 
Központi út 69–71.). • A nyomtatásért felel a nyomda 
ügyvezető igazgatója.  Készült 6300 példányban.
Terjesztés: Magyar posta zrt., Monor város belterü-
leti címhelyein. az újságban megjelent hirdetések 
tartalmáért felelősséget nem vállalunk. kéziratot 
nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

impressZum

Takarítónőt keres nyelvtanárnő heti 
egy alkalomra egy-három órás elfoglalt-
ságra. tel.: 06-30-502-84-51

szolgáltatás

1,5 tonnás ponyvás kisteherautóval fu-
varozást vállalok. tel.: 06-70-297-29-77

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

hűtőgépjavítás garanciával hétvégén 
is, nyugdíjaskedvezmény, klímaszerelés. 
tel.: 06-20-467-7693, 06-80-625-647

Német, francia, angol nyelvből korrepe-
tálást vállalok. tel.: 06-30-577-0677

Manikűr – pedikűr – műköröm. Hívásra 
házhoz megyek. Hívd Melindát!
tel.: 06-30-466-6608.

Riasztók, megfigyelőrendszerek telepí-
tése, karbantartása. tel.: 06-30-99-27-367.

Egyéb

Tűzifa eladó, fűrészelt akác házhoz szál-
lítva, 2300 Ft/mázsa. tel: 06-20-981-7879

köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik szeretett édesanyánk 

Gonda Jánosné 
temetésén részt vettek, 

fájdalmunkban osztoztak, valamint 
virágot helyeztek sírjára.

A gyászoló család

köszönjük, hogy osztoztak fájdal-
munkban és utolsó útjára elkísérték

Zsebe Antalt,
akit ausztirában ért a halál és 
pilisvörösváron temettünk el.

A gyászoló család

kösZöNetNyilváNítás
Házasságot kötöttek

Nagy Bernadett - Zlinszky János
Bajkai Beáta - Varga Zoltán

Bán Éva - Kovács Lajos
Szél Edina Anita - Huszák Vilmos

Hunyadi Mária - Lőrincz Jenő

Monoron hunyt el

Babári László

aNyaköNyvi hírek




Feladata:
rozsdamentes acéltermékek gyártásközi 
és kimenő áru ellenőrzése.
Elvárások:
szakirányú technikum, precíz munkavégzés,
3 éves szakmai tapasztalat.
Előny:
Monor vagy Monor környéki lakhely.

Jelentkezését a hr@bandk.hu e-mail címre várjuk.

A b&k kft. MEÓS munkatársat keres

Decemberben megjelenik a

MONOR 2009 
SZAKKATALÓGUS

Hasznos információkat, valamint
üzletek, szolgáltatások hirdetéseit

tartalmazó népszerű kiadvány.
A hirdetések felvétele:

06-20/9-126-186
Határidő: 2008. november 12.

szterényi józsef szki és szakiskola ala-
pítványa közli, hogy az alapítvány részé-
re felajánlott 2007 évi adó 1%-át azaz 
136 545 Ft-ot az intézmény térfigyelő ka-
merarendszerének kiépítésére használta 
fel. adományaikat ezúton is köszönjük! 

Hangyásné Farkas Ágnes

kösZöNet aZ 1%-ért

állampolgári esküt tettek
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ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es f őúton

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

Az akciós árak november 10-től 15-ig

Csirkemell� lé
980,-

Sertésoldalas

 890,-

-

Egyéb forgalmazott termékek:

Sertéscsülök csont nélkül

690,-

Csirkezúza (gy. fagy.)

ggyy f

)

gy ff
(gy.y.y fafaf gy.)450,-

Sertéslapocka

890,-

Sertés elsőcsülök390,-

Bőrös sertéscomb760,-

Tyúk

450,-

Kakas

té ü

450,-

Ticket Restaurant és Sodexho 

Konyhák, éttermek részére 
 06-29-412046

Sertéscomb

tésoldalastésoldala

950,-

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

Sertés kolbászhús690,-
Bőrös császárszalonna

590,-

Erdélyi szalonna
690,-

Marhalapocka

1250,-
Sertés hasaszalonna

Egyéb forgalmazott termékek:Egyéb forgalmazott termékek:Egyéb forgalmazott termékek:

290,-




