
Tisztelettel meghívom Önt és kedves családját 
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére rendezett városi ünnepségre.

Pogácsás Tibor
polgármester sk.

„Magyarországot a pokol kapui 
sem fogják megdönteni” Kossuth Lajos

Ünnepi műsort adnak a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai.
Ünnepi beszédet mond Pogácsás Tibor polgármester.    

A műsort követően koszorúzás

Az ünnepség időpontja:  
 2010. március 15. 10.30
Az ünnepség helyszíne: 
 Monor Kossuth Lajos utca, Kossuth-szobor
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Átadták az hivatal 
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Egyáltalán nem vicces! 
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Ajánló

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

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

Konyhák, éttermek 
részére 

kiszállítást vállalunk: 
06-29-412046

Akciós árak március 8-tól 20-ig

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

Egyéb forgalmazott termékek:

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

gyf. = gyorsfagyasztott

Csirke-
comb

Ft/kg

590,- Tyúk,
kakas

Ft/kg

490,- Csirkemell 
filé

Ft/kg

990,- Csirkemáj
szívvel

gyf.
Ft/kg

190,-

Kolbász-
hús

Ft/kg

690,- Füstölt 
hátsócsülök

Ft/kg

790,-
Darált

sertéshús  

Ft/kg

590,-

Sertés-
comb

Ft/kg

890,-

Zsír-
szalonna

Ft/kg

350,-

Bőrös 
császár

Ft/kg

590,- Sertés-
tarja

Ft/kg

850,- Toka-
szalonna

Ft/kg

290,-

Füstölt 
tarja

Ft/kg

990,- Füstölt-
kolbász

Ft/kg

790,- Füstölt 
paraszt-
lapocka

Ft/kg

1190,- Pecsenye-
kacsa

gyf.
Ft/kg

490,-
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Folyamatosan pályázik a város

Napirend előtt Kelemen 
József rendőrkapitány 
kért szót, hogy bemu-

tathassa Papp József törzsőr-
mester urat, aki a Strázsahe-
gyen lát el körzeti megbízotti 
feladatokat, most már hiva-
talosan is. Személyes kontak-
tust tart az állampolgárokkal, 
az ott élő lakosokkal. Ameny-
nyiben a rendőrkapitányság 
további létszámemelést kap, 
akkor a város más részeit, kör-
zeteit is szeretnék ellátni meg-
bízotti feladattal, hogy minél 
több rendőr legyen a városban, 
a nap minden szakában.

Interpellációk

Egyetlen interpelláció hang-
zott el, melyben Szilágyi Imre 
képviselő egy, a február 3-án 
történt baleset kapcsán fel-
hívta a figyelmet a Kistói út 
Móricz Zsigmond utca keresz-
teződésénél a gyalogos átjá-
ró hiányára. Egy vasrács jelzi 
ugyan, hogy ott gyalogátkelő-
nek kellene lenni, de az nem 
elég. Kérte, hogy tegyenek va-
lamit ebben az ügyben.

Rendeletek

Elsőként a helyben központo-
sított közbeszerzésekről szó-
ló 24/2008. (XII. 31.) számú 
rendelet mellékletét módosí-
totta a testület, amelyből ki-
került az étkezési utalványok 
beszerzése a kafetéria juttatá-
sok módosulása miatt.
 A Monor Városi Önkor-
mányzat 2009. évi költségve-
tési rendeletének módosítása 
technikai módosítás volt, majd 
elfogadták a Monor Város- és 
Uszoda Üzemeltető Nonprofit 
Kft. 2010. évi üzleti tervét, és 

ezzel párhuzamosan felhatal-
mazták a polgármestert és 
a jegyzőt a kft.-vel megálla-
podás, valamint – az üzleti 
tervben nem szereplő felada-
tok elvégzésére – az átalány-
díjas szerződés aláírására.
 Több hónapi előzetes egyez-
tetés, többlépcsős tárgyalá-
sok után elfogadásra került a 
Monor Városi Önkormányzat 
2010. évi költségvetése. Ebben 
az évben több mint 3 milliárd 
forintból gazdálkodik a város. 
A könyvvizsgáló a tervezetet 
átvizsgálta és elfogadásra ja-
vasolta, módosításait beépí-
tették a költségvetési rende-
lettervezetbe. 

Beszámolók, tájékoztatók

Módosították az oktatási in-
tézmények, a bölcsőde, a gon-
dozási központ Szervezeti és 
Működési Szabályzatait. Vál-
toztak a szakfeladat-elneve-
zések, amelyeket már az ala-
pító okiratokon átvezettek; 
most az SZMSZ-en történt 
meg ugyanez.
 Elfogadta a testület a fo-
lyószámla-hitelkeret futam-
idejének meghosszabbítását, 
amelyre a likviditás biztosí-
tásához van szükség.
 Megtárgyalták a Helyi Épí-
tési Szabályzat és Szabályozási 
Terv módosításával kapcsola-
tos kérdéseket. A Városfej-
lesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság minden részletre ki-
terjedően, előzetesen megbe-
szélte az anyagot. Ezeket a 
módosításokat a képviselő-tes-
tület már több fordulóban tár-
gyalta. Az ADU Építész Iro-
da adott most árajánlatot a 
módosítások beépítésére, me-
lyet a testület elfogadott. 

 A következő napirendi 
pont a Monori Sportegye-
sület beszámolója a 2009. 
évi önkormányzati támoga-
tás felhasználásáról, vala-
mint tájékoztatató az egye-
sület 2010. évi támogatási 
igényéről. A képviselő-tes-
tület elfogadta a beszámo-
lót, de az igényelt teljes tá-
mogatási összeget nem tudja 
biztosítani az MSE részére, 
hiszen minden intézménynél 
a takarékos gazdálkodásra 
kellett törekedni. Továbbra 
is az elmúlt évi támogatási 
összeget biztosították a költ-
ségvetésben.

A mezőőri járulékról

Már január hónapban tár-
gyalták a bizottságok és a 
képviselő-testület a mezőőri 
járulékról szóló új rendeletter-
vezetet. A Pénzügyi Bizott-
ság javaslatára elhalasztották 
a döntést, amelyre most ke-
rült sor. A Pénzügyi Bizott-
ság a mezőőri járulék össze-
gét 1.000 Ft + áfa összegben 
javasolja meghatározni, me-
lyet ebben az évben május 
31-ig kell megállapítani. Ezt 
követően pedig minden év 
március 31-ig. Az eddigiek-
től eltérően, nem a mezőőrök 
fogják beszedni a határozat-
tal megállapított járulék ösz-
szegét, hanem csekken kell 
majd befizetni, melyet a hatá-
rozattal együtt fog a fizetés-
re kötelezett megkapni.
 A 6. számú védőnői állás-
helyre kiírt pályázatra egy 
pályázat érkezett. A képvi-
selő-testület az álláshelyre 
Kampflné Thámm Veroni
kát nevezte ki.

Önkormányzati hírek

Folytatás a 4. oldalon

Napirendi pontok márciusban
A képviselő-testület következő soros ülé-
sét 2010. március 11-én, csütörtökön, 14 
órai kezdettel tartja a városháza tanács-
kozótermében. 
Tervezett napirendi pontjai:
 1.) Interpellációk.
 2.) Javaslat az önkormányzat 2009. 
évi költségvetési rendeletének szükséges 
módosítására.
 3.) A szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetbeli ellátásokról 
szóló 17/2003. (VII. 28.) rendelet mó-
dosítása.
 4.) A gyermekvédelmi támogatásokról 
szóló l8/2003. (VII. 28.) rendelet módo-
sítása.
 5.) Monor Városi Önkormányzat va-
gyonáról és vagyongazdálkodás szabá-
lyairól szóló 24/1999. rendelet módosí-
tása.
 6.) A bölcsőde külső felújítására vonat-
kozó kivitelezési ajánlatok elbírálása.
 7.) A 2010. évi összesített közbeszer-
zési terv elfogadása.
 8.) A gyermekek napközbeni ellátása 
a nyári időszakban.
 9.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 10.) Polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról.
 2010. március 15., hétfőn 9 órától a 
képviselő-testület ünnepi ülést tart az 
1948–1949-es forradalom és szabadság-
harc emlékére.

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésé-
nek teljes jegyzőkönyve, valamint a 
rendeletek szövege a Városi Könyvtár-
ban megtekinthető. A képviselő-tes-
tület nyilvános üléséről a Gemini Tv 
minden esetben felvételt készít, me-
lyet az ülést követő hét szombatján, a 
Williams Televízió csatornáján figye-
lemmel kísérhetnek.
 Bővült a tájékoztatási lehetőségünk, 
így a rendeletek egységes szerkezetbe 
foglalt szövege, a testületi és bizott-
sági ülések jegyzőkönyvei már olvas-
hatók és letölthetők a www.monor.hu 
honlapról.
 A honlapon egyéb fontos felhívásról, 
tájékoztatásról is értesülhetnek.

A tavaly beadott 9 pályázat közül a bölcsőde felújítására nyert 
a város 12 millió forintot, útburkolat felújítására közel 20 millió 
forintot, valamint új tűzoltólaktanya építésére 392 millió forintot. 
Két benyújtott pályázat elbírálása még folyamatban van, a többit 
elutasították. Többek között erről is szó esett a február 11-i képviselő-
testületi ülésen, amely ez alkalommal rendhagyóan kezdődött.
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Újabb pályázat 
benyújtásáról döntöttek

Tájékoztatót fogadott el a kép-
viselő-testület a 2009. évben 
benyújtott önkormányzati pá-
lyázatokról. Az írásos anyag-
ból kiderült, hogy a 2008. év-
ről áthúzódó 3 pályázatból 
egyen sikerült nyernie az ön-
kormányzatnak: a polgármes-
teri hivatalok szervezeti fej-
lesztésére több mint 17 millió 
forintot, melynek végrehajtása 
még folyamatban van; a töb-
bit elutasították.

Iskolai, óvodai beíratások

A következő napirendi pont-
ban újabb pályázat benyúj-
tásáról döntöttek az 1/2010. 
(I. 19.) ÖM rendelet alapján. 
Sikeres pályázat esetén a Já-
szai Mari téri Napsugár Tag-
óvodában a kazánház átala-
kítása, fűtés-korszerűsítés, 
nyílászárók cseréje történ-
het meg. A képviselő-testü-
let kötelezettséget vállalt a 
4 245 000 Ft pályázati ön-
rész biztosítására költségve-
tésében, a pályázati önrészre 
elkülönített keretből. 
 A Kossuth Lajos utca Kis-
tói út–Monorierdő közötti sza-
kaszának országos közúttá 
minősítését kezdeményezte a 
képviselő-testület Monorierdő 
közigazgatási határáig, mivel 
külön vált a két település, így 
ez az összekötőút már nem 
önkormányzati út. A testü-
let felhatalmazta a polgár-
mestert az országos közúttá 
nyilvánításával kapcsolatos 
eljáráshoz szükséges intézke-
dések megtételére.
 Meghatározta a képviselő-
testület az általános iskolai és 
óvodai beíratások időpontját 
és helyét, valamint az óvo-
dák nyári szünetének idejét. 

A döntés szerint az általános 
iskolai beíratásokat a követ-
kező időpontokban tartják: 
2010. március 08. (hétfő) 8–12, 
2010. március 09. (kedd) 12–
18, 2010. március 10. (szerda) 
8–18 óra között.
 Az általános iskolai beíra-
tások helyszíne a Művelődé-
si Ház, az óvodai beíratások 
helyszíne pedig az adott kör-
zeti tagóvoda.
 Az óvoda és tagóvodák nyá-
ri zárásának rendje: Kossuth 
Lajos Óvoda: június 28–júli-
us 25., Napsugár Tagóvoda: 
június 28–július 25., Szivár-
vány Tagóvoda: július 26–au-
gusztus 22., Petőfi Tagóvoda: 
július 05–augusztus 08., Tesz-
Vesz Tagóvoda: július 26–au-
gusztus 22. között.

Egyéb testületi döntések

Elfogadta a testület a par-
lag fűirtással kapcsolatos te-
endők előkészítését ismertető 
írásos anyagot. Már a tavalyi 
évben is sikeres volt a véde-
kezés, egyre kevesebb helyen 
található a városban az al-
lergiát okozó növény. Sajnos, 
ezt az agresszív növényt tel-
jesen nem lehet kiirtani, de 
a hivatal igyekszik mindent 
megtenni, hogy minél keve-
sebb maradjon. Ez persze a 
lakosság segítsége nélkül lehe-
tetlen, éppen ezért ebben az 
évben is folyamatosan jelenik 
meg majd felhívás, figyelmez-
tetés a parlagfű irtására.
 Írásban számolt be a jegyző 
a Monor Városi Polgármesteri 
Hivatal munkaerő-gazdálko-
dásáról. A hivatalban össze-
sen 86 fő dolgozik, akik kö-
zül 36 fő rendelkezik felsőfokú, 
42 középfokú végzettséggel. A 
többiek vagy szakiskolai, vagy 
pedig 8 általános iskolai vég-
zettséggel rendelkeznek. Ez a 

Önkormányzati hírek

Folytatás a 3. oldalról végzettségi arány kiemelkedő-
nek mondható. 
 A főtéren lévő szökőkút és 
vízjáték üzemeltetésére szerző-
dést kötött az önkormányzat 
a Kövál Zrt.-vel, ennek aláírá-
sára hatalmazta fel a testület 
a polgármestert és a jegyzőt.
 Minden év elején felmé-
rés készül az önkormányza-
ti intézményeknél az igények 
szerinti tervszerű karbantar-
tásról. A felmérés szerint ösz-
szesen 40 millió forintra len-
ne szükség, de a költségvetés 
csak 20 millió forintot tartal-
maz erre a feladatra. A testü-
let úgy döntött, hogy a hiva-
tal állítson fel egy fontossági 
sorrendet, ennek figyelembe 
vételével végeztesse el az igé-
nyelt munkákat.
 Kimutatást kaptak kézhez a 
képviselők a bérlakások lakói-
nak lakbértartozásáról. Össze-
sen öt bérlő halmozott fel te-
temes összegű tartozást. Egy 
bérlővel szemben már – jog-
erős bírósági döntés alapján 
– végrehajtás is folyamatban 
van, de ezt április 15-ig fel-
függesztették. A testület felha-
talmazást adott a bérlakások 
kezelőjének, hogy a lakbérek 
behajtása érdekében tegye meg 
a szükséges intézkedéseket.
 A továbbiakban lakás- és 
egyéb ingatlanügyekben dön-
tött a képviselő-testület, majd 
a Malomhegy utca, Szőlőhegy, 
Füzes és Nagydiófa utcák ren-
dezésének előkészítésére adott 
felhatalmazást a hivatalnak.
 Zárt ülés keretében, a be-
érkezett javaslatok alapján 
döntött a Monorért Emlék-
plakett és Oklevél kitünteté-
sek adományozásáról, melye-
ket március 15-én ünnepélyes 
keretek között fog Pogácsás 
Tibor polgármester átadni. 
Róluk később írunk.

Összeállította: Nagy Lajosné

Fontos telefonszámok
A mezőőrök elérhetőségei:
Csernus Krisztián: 06-20-533-6253
Veres András: 06-20-533-8103
A gyepmester elérhetősége:
Herczig József: 06-20-964-3025
A strázsahegyi járőr elérhetősége:
Papp József: 06-29-410-726
Strázsahegyi polgárőr egyesület:
06-70-270-7777

Kihirdetett rendeletek
Monor Városi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megalkotta és kihirdeti az 
alábbi rendeleteit:
 2/2010. számú: Monor Városi Önkor-
mányzat 2009. évi költségvetéséről és 
szerkezeti rendjéről szóló 4/2009. (III. 
02.) számú alaprendelet módosításáról.
 3/2010. számú: Az önkormányzat 2010. 
évi költségvetéséről.
 4/2009. számú: A mezőőri szolgálat-
ról.

Hirdetés

Az épületben LIFT, kerékpár- 
és babakocsi-tároló, a zárt 
udvarban JÁTSZÓTÉR és 
minden lakáshoz egy-egy 
PARKOLÓ kerül megépítésre. 
Lakásárak: 
6,9 M Ft-tól 12,5 M Ft-ig
A hitelfelvételben szakkép-
zett hitelügyintézőnk segít.

Monor központjában épülő 3 szintes, 
28 lakásos társasházban (29 m2-estől 54 m2-esig)

Az építkezés várható 
 befejezése: 2010

A lakások – igény szerint – akár szerkezetkész állapotban is megvásárolhatók.

Lakások eladók!
Érdeklődni lehet:
 Telefonon: 06-30-9-341-343,
vagy a Mártírok útja 24. alatt lévő 
irodában az Állomás  
pékség udvarában.
Iroda tel./fax: 06-29-411-815
E-mail: piramismon@monornet.hu
Web: www.piramis2200.hu

 Mint minden évben, most is 
biztosított a költségvetésben a 
képviselő-testület támogatási 
összeget a városban működő 
alapítványok számára, mely-
re pályázatot lehet benyújta-
ni. Ugyanígy a Szociális és 
Egészségügyi, a Közművelő-
dési és Oktatásügyi, valamint 
a Sport- és Egyesületi Bizott-
ság is rendelkezik egy kerettel, 
melyet szintén pályázat útján 
oszthat ki a városban műkö-
dő szervezetek, egyesületek 
között. A pályázati felhívás-
ról és a feltételekről bőveb-
ben is olvashatnak lapunk-
ban, valamint a www.monor.
hu honlapon, ahonnan a pá-
lyázat benyújtásához szüksé-
ges nyomtatványok is letölt-
hetőek.

„A hivatal-
ban összesen 
86 fő dolgo-
zik, akik kö-

zül 36 fő 
rendelke-

zik felsőfokú, 
42 középfo-
kú végzett-

séggel."
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Önkormányzati hírek

Monor
kártya Március

Érvényes: 2010. március 1-jétől, 2010. április 5-éig

Vásároljon Monoron, 5% kedvezménnyel!
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Hirdetés Közösségi hirdetés

Információ a Monor kártyáról: 06-70-607-4444

ÖnkormányzaT
Átadták az hivatal új épületét

Már az új városháza 
átadása is elegendő 
arra, hogy ünnepel-

jünk – mondta köszöntőjé-
ben Pogácsás Tibor, Monor 
város polgármestere. – Ez-
zel együtt lezárult a város-
központ megújításának első 
szakasza is. Monor a szeren-
csés városok közé tartozik, 
hiszen 1813 és 1820 között a 
település vezetői városias ut-
caszerkezet létrehozása mel-
lett tették le a voksukat. A 
19. század végén már járá-
si székhely volt Monor, így 
megkezdődött az ehhez szük-
séges infrastruktúra kialakí-
tása is. 1872-ben készült el 
az első emeletes, városiasnak 
mondható épület, a leglátvá-
nyosabb változást azonban 
az 1900-as évek eleje jelen-
tette, amikor egymás után 
megépült a Fő utcai elemi 
iskola, majd a polgári iskola, 
később a járásbíróság, a Kos-
suth iskola, az adóhivatal és 
a Vigadó épülete, így kiala-
kult az a Fő utca, amely ma 
meghatározza Monor belvá-
rosának képét. A polgármes-
teri hivatal építése az 1930-
as évek végén indult meg. A 
háború után a szocialista vá-
rosépítésnek megfelelő lakó-
telepi házak készültek, ekkor 
épült föl az akkoriban mo-
dernnek számító rendelőin-
tézet, valamint a 80-as évek 
végén szintén egy korszerű is-
kola: a Jászai.
 1998-ban, amikor megal-
kottuk a város fejlődési straté-

giáját, alapvető célként fogal-
maztuk meg az infra struktúra 
fejlesztését, a vezetékes köz-
műhálózatok kiépítését – 
hangsúlyozta a polgármester. 
Ez azért is volt égető kérdés, 
mivel a háztartások harma-
da az ezredfordulón még nem 
jutott hozzá vezetékes vízhez. 
Csak ezután kezdhettünk hoz-
zá ahhoz, hogy valóban vá-
rosias arculatot kapjon Monor. 
Akkor már 21 ezer fő fölött 
volt a város lakossága, de hi-
ányoztak azok a közösségi 
funkciók, amelyek az emberek 
összetartozását erősíthették, 
és köthették őket a saját tele-
pülésükhöz. A város vezetése 
ezért döntött elsőként a piac 
átépítéséről, amelyről azóta 
bebizonyosodott, hogy siker-
történet. A cél éppen az volt, 
hogy funkcionálisan bővítsük 
a városközpontot. 2003-ban 
ezután átadták a megújult vá-
rosi bíróságot, 2007-ben pedig 
elkészült a Vigadó is. 2008-
ban vállalkozói tőke bevonásá-
val a régi tanácsháza épülete 
újult meg, 2008–2009-ben pe-
dig a Kossuth Lajos, a Petőfi 
Sándor és a Németh Ágoston 
utcák által határolt háztömb. 
Szintén tavaly újult meg a fő-
tér és a Petőfi utca. Utóbbi-
ban új, impozáns épületbe köl-
tözhetett a postahivatal is.
 A fejlődés látványos, de 
ezzel még nem értünk a vé-
gére a városközpont megújí-
tásának – hívta föl a figyel-
met Pogácsás Tibor. További 
terveink vannak: pályázunk 

Monor és a környező települések lakosai már több mint fél éve élvezhetik a 
polgármesteri hivatal új épületszárnyának kényelmét hivatalos ügyintézésük 
során. A régi épületszárny felújítása azonban csak az utóbbi hónapokban 
fejeződött be. Az épületegyüttes hivatalos átadására február 23-án került sor.

a közösségi terek és a csat-
lakozó utak felújítására. Bí-
zunk abban, hogy ez sikeres 
lesz. Miután a főutcában az 
épületek jelentős része meg-
újult, sor kerülhetett a pol-
gármesteri hivatal átépítésére 
és bővítésére. Már a tervek-
ben is olyan megújulást ter-
veztünk, amely biztosítja a 
városi funkciókat. Olyan ki-
szolgáló létesítményt, olyan 
okmányirodát biztosít, amely-
ben mind a monori, mind a 
környékben élő lakosok úgy 
érezhetik az ügyintézés során, 
hogy egy európai uniós tag-
állam hivatalában járnak. 
 – Bízom abban, hogy mind-
azt a fejlesztést, ami a vá-
rosházán történt, sajátjuk-
nak érzik majd a városban 
és a környéken élők, hiszen 
őértük, a közösségért épült 
meg - mondta köszöntője vé-
gén Monor polgármestere.
 – Az utókor is bizonyára 
hálás lesz azokért a fejlesz-
tésekért, amelyet az önkor-

mányzatok jelenleg végeznek 
– hangsúlyozta dr. Szűcs La
jos, a Pest Megyei Közgyűlés 
elnöke. – Arra talán már ke-
vésbé fognak emlékezni, hogy 
mindez milyen áldozatok árán 
valósult meg, hiszen a kor-
mányzati elvonás évről évre 
növekszik. Hiába mondják so-
kan, hogy a megyei és a tele-
pülési önkormányzatok adósí-
tották el az országot, hiszen a 
valóságban a teljes adósságál-
lomány 1 százalékát teszik ki 
ezek a hitelek. Az eredmények 
viszont iskolaberuházásokban, 
utakban és új intézmények-
ben öltenek testet. 
 A köszöntések után a négy 
történelmi egyház képvise-
lője fölszentelte az új épü-
letet, majd átadták Czibor 
Éva monori szobrászművész 
Strázsa-dombok című alko-
tását, amelyet Hölle János, 
a Gastland csoport vezető-
je adományozott a városnak 
az új polgármesteri hivatal 
átadása tiszteletére. 
 Ezután Pogácsás Tibor em-
léklapokat adott át a hiva-
tal építéséért és felújításáért 
legtöbbet tevő személyeknek: 
Hölle Jánosnak, Surman 
Csabának; valamint a kivi-
telező Káta Épszöv Kft. mun-
katársainak: Kovács János
nak, Kovács Bertoldnak és 
Zsiros Attilának.

Papp János

„A fejlő-
dés látvá-

nyos, de ezzel 
még nem ér-
tünk a végére 

a városköz-
pont meg-

újításának.”
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  A monori tör-
ténelmi egyhá-
zak képviselői 
megáldják a hi-
vatal új épületét

  Czibor Éva 
alkotásá-
nak átadása

KOLIBRI
festéküzlet

Ízelítő választékunkból:

Színkeverés, festékek, lakkok,

hígítók, tömítőanyagok, ragasztók,

glettanyagok, külsővakolat-rendszerek,

festőlétrák, festőszerszám
ok

Saját parkolóval, 

jó megközelíthetőséggel várjuk!

Nyitva: 
H-P: 6-18, 
Szo: 6-14, 
V: 8-12
2200 Monor, 
Páskom u. 29.
Tel.: 06-29/410-538, 
         06-30/9920-273

Monor kártya elfogadóhely!
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Monor kártya elfogadó helyek:
Állomás pékség (helyben sütött pékárura) • B&K Kft. • B+B Böngészde • Babi-Kő Bt. 

Balogh Peugeot • Bekker László esztergályos • Czövek Bt. • Dr. Borzsák Csaba egyéni ügyvéd 
Expert-Tóth Kft. • Gabi italdiszkont (italokból, kávékból, édességekből „nagykerár”) • Gál-Céh Kft. 

 Gemini Televízió • Gyuricskó sírkő • Hitelbróker Monor • Hungránit Bt. • Hun-Gábel Kft. 
 Ivánszky Zoltán üveges és képkeretező • Juhász József szobafestő • Kiss Optika • Kofa 2003 Kft. 

Kolibri festékbolt • Lovass Sándor víz-gáz szerelő • Memofood (felszerelésekre 5%, elede-
lekre 2%) • Magócsi Ruhatisztító • Moha virágbolt – Krichió Design • Nagy Tamás • Neotaxi 
Pataki Pékség 2002 Kft. • Régió Lapkiadó Kft. • Szánthó Kereskedőház Kft. (minden hónapban 

más termékcsoportra) • Szem Írisz Optika Kft. • Terike vegyesbolt • Topor János asztalos • 
Vigadó Nonprofit Kft. • West-Car autósbolt (utángyártott alkatrészekre) • Zsombok szoli

Vásárlásról ne felejtsen el nyugtát vagy számlát kérni!E-mail: geminitv@monornet.hu,  
Telefonszámok: 06-29/413-511, 

06-20/936-2543, 06-20/984-4447
Adások a upc képújság csatornáján: 

szombat 17 óra • hétfő 15 óra • péntek 21.30
Reklám- és referenciafilmek  

készítése az Ön igényei szerint.
A GEMINI TELEVÍZIÓ  

az ÖN médiakapcsolata!

2200 Monor, Kossuth L. u. 88/a
Levélcím: 2200 Monor-2. Pf. 8

Monor Városi
Önkormányzat
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Hirdetés

Információ a Monor kártyáról: 06-70-607-4444

népTánc
Berlinben a monori Strázsák 

A szpíker nem félrebe-
szélt, és nem is kép-
zelgés, hallucináció 

vagy álom volt ez, hanem 
a valóság 2010. január 14-
én, este fél hétkor, Német-
ország fővárosában, az egy-
kori berlini olimpiai játékok 
helyszínén  épített impozáns 
vásárkomplexum színház-
termében, a mintegy ötezer 
vendég és – a tv nyilvános-
ságán keresztül – sok millió 
ember számára. 
 Kétszeresen is jubileu-
mi évben zajlott a rendez-
vény, mert a német egyesí-
tés 20. évfordulóján, éppen a 
75. alkalommal került meg-
rendezésre. Különleges és bi-
zonyára nem véletlen megtisz-
teltetés, hogy ez alkalommal 
Magyarország volt a világese-
mény díszvendége. A nézőtér 
VIP sorában sok más pro-
minens személy között fog-
lalt helyet Klaus Wowerit, 
Berlin város főpolgármeste-
re, Ilse Aigner, a német élel-
mezésügyi, mezőgazdasági 
miniszter asszony és Gráf 
József, magyar szakminisz-
ter. Az ünnepélyes megnyi-
tó programját köszöntőbeszé-
dek és látványos szórakoztató 
műsorszámok jól összehan-
golt egyvelege alkotta. Magát 
a műsort – a díszvendégség 
okán – Magyarország adta, 
ami a Pont Rendezvényügy-
nökség Kft. által szervezett 
és összeállított zenés, táncos 
előadás volt, hang- és lát-
vány ef ek tek kel kombinálva, 

Magyarország legszebb hely-
színeit, nevezetességeit, világ-
hírű egyéniségeit felvillantó 
informatív hátterekkel.
 Ebben a produkcióban 
való részvételre kapott meg-
hívást a Monori Strázsák 
Néptánc Egyesület.
 Táncosaink palotást és ka-
rikázót adtak elő, valamint 
a moldvai csángó táncokból 
összeállított fináléban szere-
peltek. Lehet, hogy a műsor-
ra koncentráló ifjú szereplők-
ben ez később fogalmazódik 
meg, de én tudom: életre szóló 
élmény volt e rendkívüli kö-
rülmények között egy színpa-
don, egy műsorban szerepel-
ni hivatásos táncművészekkel, 
a hegedűvirtuóz Mága Zol
tánnal és zenekarával, Sza
bó Sándor kecskeméti táro-
gatóművésszel, és egyáltalán 
részese lenni ennek a világra 
szóló eseménynek. 
 A rendezvény épület-
együttese lélegzetelállítóan 
látványos, a legmodernebb 
építészeti és technikai ered-
ményeket ötvöző remekmű. 
A főépület egy futballpálya 
alapterületű, háromszintes 
csoda, melynek közepén he-
lyezkedik el az ötezer fő be-
fogadására alkalmas színház-
terem, körülvéve a kiállító 
részlegekkel, prezentációs 
termekkel és a minden igényt 
kielégítő kiszolgáló terekkel 
és helyiségekkel. A főépüle-
tet többszintes folyosó köti 
össze a technikai zónával. 
Ennek fölső szintjén a ha-

Különös érzés kerített hatalmába, amikor a világ legnagyobb 
mezőgazdasági rendezvényén – az Internationale Grüne Woche Berlin 
2010 agrár expo ünnepélyes megnyitójának díszelőadásán – a német 
nyelvű konferálási szövegből egyszer csak kihallatszott a Monor szó.

talmas színházterem kiszol-
gálóhelyiségei vannak, alsó 
szintjén pedig éttermet ala-
kítottak ki, ami alatt zajlik a 
forgalom, merthogy ez a fo-
lyosó Berlin egyik legforgal-
masabb útja fölött ível át.
 A színházterem nézőterén 
minden egyes ülőhely fülhall-
gatóval van ellátva. E ren-
dezvényen szinkrontolmács 
segítségével német, angol, 
orosz és magyar nyelven is 
követhető volt mindenki szá-
mára a beszédek tartalma és 
a műsor menete.
 A hatalmas méretű szín-
pad technikai arzenálja le-
nyűgöző; a nézőtér legtá-
volabbi részén is minden 
tökéletesen látható és hall-
ható. Meglepetés volt szá-
munkra a színpad hátfala 
is, amelyet az előadás vé-
gén felhúztak, így a színpa-
don keresztül az ötezer fős 
közönség átvonulhatott a né-
zőtérrel megegyező méretű 

kétszintes fogadótérbe, ahol 
magyar ételkülönlegességek 
és persze italok – mint pl. 
zsindelyes pálinka, szekszár-
di borok és egyebek – vár-
ták a nagyérdeműt.
 Másnaptól tíz napon ke-
resztül zajlott az expo, amely-
nek most 1600 kiállítója volt 
a világ minden tájáról, és a 
Grüne Woche történetében 
az idén először 30 millió lá-
togatót köszönthettek.
 A rendezvényiroda veze-
tői határozott elégedettsé-
güket fejezték ki a Strázsák 
előadásával, az egész út so-
rán tanúsított hozzáállással 
kapcsolatban, és terveik sze-
rint lesz folytatása az együtt-
működésnek, mert az erre az 
alkalomra készült produkciót 
máshol és máskor is szeret-
nék bemutatni. Addig is dé-
delgethetjük a német minisz-
ter asszony köszöntőjében 
elhangzott udvarias szava-
kat, aki rólunk szólva cso-
dás országról, magával raga-
dó kultúráról beszélt. Nagy 
öröm volt ezt ezen a találko-
zón átélni! Szűkebb hazánk 
lakóit pedig méltán töltheti 
el a büszkeség érzése, hogy 
a berlini világesemény szín-
padi produkciójának sikeré-
ből az idén az 15 éves Monori 
Strázsák Néptánc Egyesület 
is kivette részét. 

Laza István

„Táncosa-
ink palotást 
és karikázót 
adtak elő...”
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  A monori 
Strázsák a fő-
próbán

  A Grüne 
Woche ünnepé-
lyes megnyitó-
ján 5000 ember 
kísérte figyelem-
mel a monori 
táncosokat

§Dr. Borzsák Csaba ügyvéd

Szakterület: 
  okiratok (végrendelet, vagyonközösség meg-
szüntetési-, adásvételi-, ajándékozási-, öröklési-, 
ráépítési-, telekmegosztási szerződések) készítése
  polgári- és büntetőeljárásban  
jogi képviselet, védelem ellátása
 cégalapítás már egy nap alatt

2200 Monor,  Kossuth L. u. 82.
Telefon: 06-30/931-9327 • Tel./fax: 06-29/415-927
E-mail: borzsak.csaba@monornet.hu M
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Önkormányzati felhívások

Pályázati felhívás        Monor Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2/2006. (I. 19.) számú önkormányzati rendelet alapján 
pályázatot hirdet alapítványok és közalapítványok számára.

1.) A pályázat három (A, B, C) komponensű, amely területek lefedik a Közművelődési és 
Oktatásügyi Bizottság, a és Egyesületi Bizottság, valamint a ális és Egészségügyi Bizottság 
feladatkörébe tartozó támogatási célokat.

A) komponens: Közművelődési, közgyűjteményi, művészeti célok, különösen: a közösségi kultu
rális hagyományok és értékek ápolása, a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális 
célok megvalósítása, a művészeti alkotómunka feltételeinek javítása, művészeti értékek lét
rehozásának és megőrzésének elősegítése, nyári táborok támogatása, városi szintű tantárgyi 
(történelmi, helytörténeti stb.) versenyek támogatása.

B) komponens: Azok a kezdeményezések, amelyekre a lakossági szükségletek kielégítése 
érdekében kerül sor, vagy értékhordozó, közösségteremtő funkcióval bírnak, különösen: kul
turális, közművelődési, művészeti tevékenység, vagy ezeket szolgáló rendezvények • sport
tevékenység, kiemelten a fiatal korosztály sportolási lehetőségeinek támogatása • vallási 
jellegű tevékenység, mely a fiatalok színvonalas szabadidős tevékenységét, kulturális 
fejlődését, vagy értékmentést képvisel • közbiztonság, közlekedésbiztonság javítását célzó 
tevékenység • idősek tartalmas időtöltését célzó tevékenység • fogyatékosok, sérültek, tar
tósan betegek életét segítő tevékenység, • városszépítés, környezetvédelem, műemlékvé
delem • helytörténeti kutatás, helyismeret, értékmentés • az önkormányzat feladatkörébe 
tartozó egyéb, a közösség érdekében kifejtett tevékenység.

C) komponens: Szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi célok.

2.) A pályázat benyújtása A pályázaton olyan alapítvány vagy közalapítvány (a továbbiakban: 
alapítvány) indulhat, amely a pályázati kiírás valamelyik komponense szerinti területen, köz
érdekű célból igényel olyan indokolt anyagi támogatást, amelyet Monor város közigazgatási 
területén belül kíván felhasználni. )
Nem indulhat a pályázaton, akit a 2007. évi CLXXXI tv., a közpénzekből nyújtott támoga
tások átláthatóságáról szóló tv. alábbi, 6. §a kizár. 6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és 
nem részesülhet támogatásban a) aki a pályázati eljárásban döntéselőkészítőként közre
működő vagy döntéshozó, b) kizárt közjogi tisztségviselő, c) az a-b alá tartozó személy közeli 
hozzátartozója, d) az a-c megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, e) olyan 
gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve 
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a-c alá 
tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, 
tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy kép
viseleti szervének tagja, f) az a társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek 
önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, fa) amely a pályázat kiírását 
megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon 
bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben 
párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati 
választáson, g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon 
közzétették.
Egy pályázó egy komponensre (egy témára) nyújthat be pályázatot. Amennyiben az alapít
vány több pályázatot nyújt be, mindegyik pályázata érvénytelenné válik.
A pályázat kizárólag a Polgármesteri Hivatalban (emelet 130. sz. iroda) szerezhető be, vagy a 
www.monor.hu honlapról tölthető le, s csak hiánytalanul kitöltött, a kötelező mellékletekkel 
ellátott pályázati űrlappal együtt lehet érvényesen benyújtani. 
A pályázathoz csatolni kell: a) az alapítvány bírósági bejegyzésről szóló végzést, b) az 
alapítvány alapító okiratát, c) a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht.) 
hatálya alá tartozó alapítvány esetében közhasznúsági bejegyzést igazoló okiratot.
Amennyiben az alapítvány korábban már részesült önkormányzati támogatásban, a fenti 
dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az esetben, ha az előző támogatás óta eltelt 
időszakban e dokumentumok tartalmát illetően változás nem történt. Erről a pályázónak 
nyilatkoznia kell.
A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan benyújtott pályázat érvényte
lennek minősül.
Beérkezési határidő: 2010. március 19.
A pályázatokat a Monor Városi Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. Személyesen a 
jegyzői iroda 130. sz. szobájába vagy a központi iktatóba, postán a 2200 Monor, Kossuth L. u. 
78–80. címre. 
A pályázható legmagasabb támogatási igény: 150.000,- Ft.

3.) A pályázat elbírálása A pályázatot a Monor Városi Képviselőtestülete bírálja el a 2010. 
áprilisi soros ülésén. A beérkezett pályázatokat a képviselőtestületi döntés előtt előzete
sen véleményezi a Közművelődési és Oktatásügyi Bizottság, a Sport és Egyesületi Bizottság és 
a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökeiből álló eseti munkacsoport. A pályázati döntés 
ellen jogorvoslatnak nincs helye.
Nem adható támogatás, ha a pályázó a 2009. évben kapott pályázati támogatással nem, 
vagy nem megfelelő módon számolt el. Nem adható támogatás, ha  a támogatásban részesí
tendő cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is figyelembe véve – a pályázó 
nem rendelkezik megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel.
A támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel nem használt támo
gatás összegét a pályázó köteles visszafizetni.  A támogatás csak a döntésben meghatározott 
célra használható fel. A támogatás eltérő célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, 
ha ehhez a képviselőtestület előzőleg hozzájárult. A támogatás felhasználását a képvise
lőtestület ellenőrzi. Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyekben a 
pályázó gyermekek számára legalább egyhetes programot szervez; vagy egész éven keresztül 
legalább heti egy alkalommal tartalmas időtöltést kínál gyermekek számára.

4.) A támogatás kifizetése, közzététele és a felhasználás elszámolása
A támogatás kifizetéséről a Polgármesteri Hivatal átutalással gondoskodik.
Az alapítvány a támogatás felhasználásáról köteles elszámolni. Az elszámolási kötelezettsé
get a támogatás összegének felhasználásáról szóló bizonylatok másolatának benyújtásával 
és a megvalósított programról készített írásbeli beszámolóval kell teljesíteni. 
Az elszámolás határideje: 2010. december 31.
A Kht. hatálya alá tartozó, nyertes pályázókkal az önkormányzat a Kht. 14. § (2) bekezdése 
szerint írásbeli szerződést köt. A támogatottak nevét, a támogatás összegét és célját az ön
kormányzat hivatalos lapjának legközelebbi számában, illetve a város internetes honlapján a 
képviselőtestület közzéteszi. 

Monor, 2010. február 02. Pogácsás Tibor  polgármester

Pályázati felhívás         Monor Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete a 2/2006. (I. 19.) számú önkormányzati rendelet alapján 
pályázatot hirdet.

1.) A pályázat három (A, B, C) komponensű, amely területek lefedik a özművelődési és 
Oktatásügyi Bizottság, a és Egyesületi Bizottság, valamint a ális és Egészségügyi Bizottság 
feladatkörébe tartozó támogatási célokat.

A) komponens: A Közművelődési és Oktatásügyi Bizottság kerete a közművelődési, közgyűj-
teményi, művészeti célokra, különösen: a közösségi kulturális hagyományok és értékek 
ápolására, a lakosság életmódjának javítását szolgáló kulturális célok megvalósítására, a 
művészeti alkotómunka feltételeinek javítására, művészeti értékek létrehozásának és meg-
őrzésének elősegítésére, nyári táborok támogatására, városi szintű tantárgyi (történelmi, 
helytörténeti stb.) versenyek támogatására fordítható.

B) komponens: A Sport és Egyesületi Bizottság kerete támogatja azokat a kezdeményezéseket, 
amelyekre a lakossági szükségletek kielégítése érdekében kerül sor, vagy értékhordozó, 
közösségteremtő funkcióval bírnak, különösen: kulturális, közművelődési, művészeti 
tevékenység, vagy ezeket szolgáló rendezvények • sporttevékenység, kiemelten a fiatal 
korosztály sportolási lehetőségeinek támogatása • vallási jellegű tevékenység, mely a 
fiatalok színvonalas szabadidős tevékenységét, kulturális fejlődését, vagy értékmentést 
képvisel • közbiztonság, közlekedésbiztonság javítását célzó tevékenység • idősek tartalmas 
időtöltését célzó tevékenység • fogyatékosok, sérültek, tartósan betegek életét segítő 
tevékenység • városszépítés, környezetvédelem, műemlékvédelem • helytörténeti kutatás, 
helyismeret, értékmentés • az önkormányzat feladatkörébe tartozó egyéb, a közösség 
érdekében kifejtett tevékenység.

C) komponens: A Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete szociális, egészségügyi és gyermek-
védelmi célokra használható fel.

2.) A pályázat benyújtása (1) A pályázaton indulhat minden olyan jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, a Ptk. szerinti gazdálkodó szervezet (a 
továbbiakban együtt: szervezet vagy pályázó), amely a pályázati kiírás valamelyik kompo-
nense szerinti területen, közérdekű célból igényel olyan indokolt anyagi támogatást, amelyet 
Monor város közigazgatási területén belül kíván felhasználni. (2) Alapítvány a pályázaton 
nem indulhat. (3) Egy szervezet a tárgyévben egy komponensre (egy bizottsághoz, egy 
témára) nyújthat be pályázatot. Amennyiben a szervezet több pályázatot nyújt be, mindegyik 
pályázata érvénytelenné válik. (4) Nem indulhat a pályázaton, akit a 2007. évi CLXXXI tv., a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló tv. alábbi, 6. §-a kizár. 6. § (1) 
Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban a) aki a pályázati eljárásban 
döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, b) kizárt közjogi tisztségviselő, c) az 
a-b alá tartozó személy közeli hozzátartozója, d) az a-c megjelölt személy tulajdonában álló 
gazdasági társaság, e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet, egyház 
vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti 
egysége, amelyben az a-c alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő 
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, a társadalmi szervezet, az egyház vagy a 
szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, f) az a társadalmi szervezet, egy-
ház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti 
egysége, fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást 
kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), fb) amely 
a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai 
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, g) akinek a részvételből való kizártságá-
nak tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették. (5) A pályázat kizárólag a Polgármesteri 
Hivatalban (emelet 130. sz. iroda) szerezhető be, vagy a www.monor.hu honlapról tölthető 
le, s csak hiánytalanul kitöltött, a kötelező mellékletekkel ellátott pályázati űrlappal együtt 
lehet érvényesen benyújtani. (6) A pályázathoz (a jogalanyiságától függően) csatolni kell: a) 
a szervezet jogalanyiságát bizonyító okiratot: bírósági bejegyzésről szóló végzést, vállalkozói 
engedélyt (Monor Városi Önkormányzat fenntartásában működő intézmény kivételével), 
az alapító okiratot, amelyből kitűnik a pályázó szervezet képviseleti jogosultsága; b) a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht.) hatálya alá tartozó a szervezet 
esetében közhasznúsági bejegyzést igazoló okiratot. (7) Amennyiben a szervezet korábban 
már részesült támogatásban, a (3) bekezdésben felsorolt dokumentumok benyújtása 
mellőzhető abban az esetben, ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok 
tartalmát illető változás nem történt. Erről a pályázónak nyilatkoznia kell. (8) Amennyiben 
a pályázaton gazdálkodási önállósággal nem rendelkező intézmény indul, a pályázathoz 
csatolnia kell a pénzeszközeit kezelő szerv egyoldalú kötelezettségvállalását arról, hogy az 
elnyert összeget maradéktalanul a nyertes intézmény rendelkezésére bocsátja a pályázati cél 
megvalósítása érdekében. (9) A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetőség. A hiányosan 
benyújtott pályázat érvénytelennek minősül. (10) Beadási határidő és hely: 2010. március 
19. Polgármesteri Hivatal jegyzői iroda, 130. szoba

3.) A pályázat elbírálása (1) Az elbírálás határideje: 2010. áprilisi soros ülés. 
(2) A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
(3) Nem adható támogatás, ha a pályázó a 2009. évben kapott pályázati támogatással nem, 
vagy nem megfelelő módon számolt el.
(4) Nem adható támogatás, ha a támogatásban részesítendő cél megvalósításához – a 
támogatás esetleges összegét is figyelembe véve – a pályázó nem rendelkezik megfelelő 
pénzügyi és egyéb feltételekkel.
(5) A támogatás felhasználására nyitva álló határidő lejártát követően a fel nem használt 
támogatás összegét a pályázó köteles visszafizetni. 
(6) A támogatás csak a döntésben meghatározott célra használható fel. A támogatás eltérő 
célra történő felhasználása csak akkor lehetséges, ha ehhez a döntést hozó szerv előzőleg 
hozzájárult. A támogatás felhasználását a komponensek szerinti bizottság ellenőrzi.

4.) A támogatás kifizetése, közzététele és a felhasználás elszámolása  
(1) A támogatás kifizetéséről a Polgármesteri Hivatal átutalással gondoskodik.
(2) A pályázó a támogatás felhasználásáról köteles elszámolni. Az elszámolási kötelezettsé-
get a támogatás összegének felhasználásáról szóló bizonylatok másolatának benyújtásával 
és a megvalósított programról készített írásbeli beszámolóval kell teljesíteni. 
(3) elszámolás határideje, helye: 2010. december 31.Polgármesteri Hivatal jegyzői iroda, 130. szoba.
(4) A Kht. hatálya alá tartozó nyertes pályázókkal az önkormányzat a Kht. 14. § (2) bekezdése 
szerint írásbeli szerződést köt. 
(5) A támogatott nevét, a támogatás összegét és célját az önkormányzat hivatalos lapjának 
legközelebbi számában, illetve a város internetes honlapján a bizottságok közzéteszik. 

Monor, 2010. február 01. Pogácsás Tibor polgármester
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Hirdetés

zsaruk
Monor közlekedése

Persze a távlatok mindig 
megszépítik az emléke-
zést, de most, 2010-

ben egy átlagos hétközna-
pon is minden kellék adott 
a totális közlekedési ideg-
bajhoz. 
 Egy finn felmérés szerint 
a legfiatalabb és a legidő-
sebb jogosítvánnyal rendel-
kező korosztály a legveszé-
lyeztetettebb a közlekedési 
balesetek szempontjából. 
Dr. Nagy Géza alezredes, a 
Monori Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osztá-
lyának vezetőjétől tudjuk: 
ma Magyarországon ez ab-
ból adódik, hogy túl sok em-
bernek adnak jogosítványt. 
Olyanoknak is, akik nem al-
kalmasak arra, hogy önál-
lóan részt vegyenek a köz-
lekedésben. Sokan például 
alapvető fogalomzavarban 
szenvednek a KRESZ sza-
bályait illetően, mások pe-
dig az utakon vezetik le bel-
ső agressziójukat. 

Tavaly kevesebb volt a baleset

2009-ben a Monori Rendőr-
kapitányság körzetében 739 
balesetet regisztráltak, mely-
ből közel 250 személyi sérü-
léssel végződött. Ez nyolc 
százalékkal kevesebb, mint 
a 2008-as esztendőben. Ha 
figyelembe vesszük, hogy év-
ről évre egyre több járművet 
helyeznek forgalomba, és egy-
re többen szereznek vezetői 
engedélyt, mondhatnánk azt 
is, hogy ez jó eredmény. De 

2010 végéig, a 2001-es ada-
tokhoz viszonyítva, 30%-kal 
csökkentik a személyi sérülé-
ses balesetek számát. Emiatt 
vezették be a zéró toleranci-
át és az objektív felelősséget, 
melyek hatására – a statisz-
tikák szerint – látványosan 
csökkent az ilyen jellegű bal-
esetek száma. De ahogy azt 
már kis országunkban meg-
szokhattuk, a politikusok ki-
jelölték ugyan az elérendő 

Húsz évvel ezelőtt, amikor Monorra költöztem, a város 
nyugodt, néha túlságosan is csöndes település volt, melynek 
forgalmát legfeljebb csak a piacnapok pörgették fel. 

Közösség

nek, például egy rendszámfel-
ismerő rendszernek, valamint 
az utakon lévő magasabb lét-
számnak köszönhetően jelen-
tős szerepük volt 2009-ben – 
a súlyos balesetek számának 
csökkenésében. 
 Persze, a közlekedési sze-
rencsétlenségek alakulá-
sa nem csupán a hivatalos 
szervek jelenlététől és a gya-
kori ellenőrzésektől függ. A 
rendőrség önmagában ugyan-

is kevés ahhoz, hogy tar-
tani lehessen a vállalt har-
minc százalékos csökkenést. 
Az autók műszaki állapota, 
az emberek pszichés kondí-
ciója, az időjárási körülmé-
nyek mind-mind befolyásol-
ják a balesetek alakulását. 
Például az idei év januárjá-
ban leesett szokatlanul nagy 
mennyiségű hó arra sarkall-
ta a sofőröket, hogy ritkáb-
ban üljenek autóba, ennek 
ellenére szinte ugyanannyi 
volt a balesetek száma, mint 
az előző év ugyanezen, ám 
hómentes időszakában.

Az 4-es elkerülő út 
javított a helyzeten

A 4-es főút Vecsést, Üllőt el-
kerülő szakaszának átadá-
sát követően a települések 
belterületén egyértelműen 
csökkent a halálos balesetek 
száma, különösen amióta ki-
tiltották onnan a 7,5 tonná-
nál nehezebb tömegű jármű-
veket. Legveszélyesebbnek a 
Gyömrő–Üllő kereszteződés 
bizonyult, hiszen az út átadá-
sát követő időszakban renge-
teg halálos kimenetelű sze-
rencsétlenség történt ezen a 
helyen. Jelenleg közlekedési 
lámpák irányítják a forgal-
mat, mely jó megoldásnak bi-
zonyult. Napjainkban a 4-es 
út másik veszélyes pontja a 
ferihegyi Market Centralnál 
lévő kereszteződés, illetve a 
Péteri és Monor közötti ker-
tészeti áruházhoz való lehaj-
tó pont.  
 Bár Monor és a szomszé-
dos települések még várhat-
nak arra, hogy élvezzék a 
4-es elkerülő jótékony ha-
tását, a város belterületén 
számos változás történt az 
utóbbi időben, melyek kedve-
zően befolyásolták a baleseti 

természetesen nem lehetünk 
elégedettek egészen addig, 
amíg akár egyetlen ember 
is meghal az utakon. 

30 százalékkal kell csökkenteni 
a balesetek számát

Magyarország közlekedéspoli-
tikáját az európai uniós elvá-
rásoknak megfelelően határoz-
ták meg felelős politikusaink. 
Vállalták, hogy hazánkban 
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célokat, ám a végrehajtás ér-
dekében nem biztosították a 
megfelelő eszközöket. Vagyis 
nem növelték a rendőri állo-
mányt. Ez körzetünkben azt 
jelenti, hogy a Monori Rend-
őrkapitánysághoz tartozó 18 
környékbeli település mint-
egy 1300 km-nyi útszakaszán 
összesen 18 rendőr plusz egy 
közalkalmazott látja el a köz-
lekedésrendészeti feladatokat. 
Ezért a kapitányság bizonyos 
társadalmi szervezetek bevo-
násával kénytelen növelni a 
hatékonyságot. Ilyen a Polgár-
őrség Matrix Police nevű egy-
sége, mely kifejezetten köz-
lekedésrendészeti területen 
segíti a rendőrök munkáját. 
Jó technikai felszereltségük-

  A sofőrök bel-
ső feszültségei-
ket vezetik le az 
utakon, amely 
gyakran tragi-
kus következ-
ményekkel jár

„A 18 telepü-
lés mintegy 

1300 km-nyi 
útszakaszán 
összesen 18 
rendőr látja 
el a közleke-

désrendészeti 
feladatokat.”
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Francia autók
szervize
Monor, Halas út 38.
T: (29) 412-292
peugeot-monor.hu
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Hirdetés

statisztikát. Gondoljunk csak 
a kistói körforgalom megépí-
tésére, vagy a kerékpárutak 
kialakítására. Ám, mivel az 
éremnek mindig két oldala 
van, Monor belvárosának át-
építése sem csak pozitívumo-
kat hozott magával, ami a 
közlekedést illeti. A fizetős 
parkolóhelyek kialakításával 
el tudták ugyan érni, hogy 
szinte a nap minden órájá-
ban legyen szabad parkoló-
hely, a parkolási díj azon-
ban arra ösztönöz sok autóst, 
hogy a környező utcákban – 
nagyon sok esetben szabály-
talanul – álljanak meg, ezzel 
zavarva az ott lakókat vagy 
a forgalmat. Ezért piacnapo-
kon a rendőrség növelte, és 
kora reggeltől kezdődően ál-
landóvá tette a járőrözést a 
piac és a környező kritikus 
területeken.

Csak a büntetések 
vezetnek eredményre

Dr. Nagy Géza szerint 100 
forint parkolási díj miatt nem 
érdemes kockáztatni, mert a 
szabálytalanul parkoló au-
tókról készült felvételt PDA 
készülékükkel minden eset-

ben rögzítik a járőrök, mely 
több tízezer forintos pénz-
büntetést von maga után. A 
kormányrendelet szerint 30 
ezer forinttól 300 ezer forin-
tig terjedően szabhatnak ki 
bírságot közigazgatási eljárás 
keretében. Sok autós túlzott-
nak ítéli az utakon a rendőri 
szigort, és a szabálytalanko-
dók büntetésének gyakorisá-
gát, illetve mértékét. „Elmúlt 
már az az idő, amikor a jár-
művezetőket figyelmeztetget-
ve, nevelgetve próbáltuk a 
szabályok betartására ösztö-
nözni” – fogalmaz az alezre-
des úr. A közutakon minden-
ki a saját felelősségére vesz 
részt a forgalomban, veszé-
lyezteti saját maga és mások 
testi épségét. Ott már csak 
büntetve, szankcionálva le-
het megelőzni a baleseteket. 
Ennek a kemény bírságolás-
nak is köszönhető, hogy egy-
értelműen csökkent a gyors-
hajtások száma, az ütközési 
sebesség, és ebből adódóan 
a sérülések mértéke. 
 Kerékpárút, körforgalom, 
közlekedési táblák és lám-
pák: modern eszközök a biz-
tonságos közlekedéshez. Az 
osztályvezető szerint azon-

ban mindez mit sem ér, ha 
az embereknek nem válto-
zik meg a vezetéshez, a sza-
bályokhoz való hozzáállása. 
Például az is magyar sajátos-
ság, hogy az autósok szinte 
ellenségként tekintenek a bi-
ciklisekre, illetve a gyalogo-
sokra, és kevésbé figyelnek 
rájuk akkor, ha nincs rendőr 
a láthatáron. Ám még mie-
lőtt azt hinnénk, hogy nem-
zeti sajátosság a szabályok 
megkerülése, és annak el-
lenére, hogy messze földön 
híresek vagyunk a kiskapuk 
keresésében, meg kell nyug-
tatnunk az olvasót: a kül-
földiek, még a fegyelmezett 
németek is okoznak balese-
tet Magyarországon. A fej-
lettebb nyugati országokban 
még keményebben szankci-
onálják a közlekedési sza-
bályok áthágását, ezért sok 
határon túlról érkező nálunk 
úgy vezet, ahogy otthon biz-
tosan nem tenné, mert tud-
ja, hogy itt megússza egy 
pénzbírsággal, míg hazájá-
ban, jóllehet, ugyanazért 
börtön jár. A finneknél pél-
dául gyorshajtásért minden-
kire annyi büntetést szab-
nak ki, amennyi a fizetése.

Időnként újra és újra elő 
kellene venni a KRESZ-könyvet

Bár 2010 végéig még van 
néhány hónapunk, hogy tel-
jesítsük az elvárt statiszti-
kát, felmerül a kérdés: ki 
mit tehet annak érdekében, 
hogy kevesebb ember haljon 
vagy rokkanjon meg az uta-
kon? Dr. Nagy Géza meg-
győződése szerint először is 
nem kellene olyan járműve-
ket forgalomba helyezni, me-
lyek úgy gyorsulnak, mint a 
versenyautók, másrészt bát-
rabban kellene szelektálni 
a régi gépkocsiállományból. 
Az iskolában ismét kötele-
zővé kellene tenni a közle-
kedési ismeretek oktatását, 
és az sem elvetendő gondo-
lat, ami felsőbb körökben 
már felmerült: rá kellene 
kényszeríteni a vezetőket 
arra, hogy bizonyos időn-
ként újra és újra elővegyék 
az aktuális KRESZ-köny-
vet, és ismétlő vizsgát te-
gyenek belőle.
 Balesetmentes és türelmes 
közlekedést kívánunk vala-
mennyi olvasónknak az idei 
évre is!

Nagy Renáta

„Elmúlt már 
az az idő, 

amikor a jár-
művezető-
ket figyel-

meztetgetve, 
nevelgetve 
próbáltuk a 

szabályok be-
tartására ösz-

tönözni.”

Nyugati és japán autóalkatrészek raktárról  
és rövid határidős beszerzéssel (akár 2-3 órán belül is)!

Monor, Bajcsy-Zs. u. 8.
Telefon: 06/29 411-789

Minden  
 15 000 Ft-os   
vásárlás után
 500 Ft-os  
vásárlási utalványt 
adunk ajándékba!

Az utalványok 2010. 03. 31-ig 
használhatók fel bármilyen 

nálunk kapható termék  
vásárlására!

egyedi ablakpárkányok, 
konyhai- és fürdőszobai pultok,  
lépcsők, asztalok, kerítés fedkövek, 
SÍRKÖVEK  készítése,  
           padló- és falburkolás

2200 Monor, Dr. Csanádi Gy. u. 10.
(Gomba felé az utolsó aszfaltos utca,  
a Volántelep mögött)
Telefon: 06-29/413-179, Fax: 06-29/413-564 
E-mail: hungranit@freemail.hu
Nyitva: H-Cs: 700-1630, P: 700-1600

Több mint 100 év tapasztalat! 
Kizárólag cégünk által készített (nem kínai) termékek!

HUNGRÁNIT BT.
GRÁNIT, MÁRVÁNY, MÉSZKŐ NAGY- ÉS KISKERESKEDÉS

Kampfl JÁNos
aranykoszorús kőfaragó mester

Monor kártya elfogadóhely! Monor kártya elfogadóhely!

EBOLTÁS 

a Monori Állatorvosi Rendelőben

2220 Monor, Ady Endre út 27.
Telefon: 06-29/411-717

dr. Biró Péter gábor
Az ebek kedvezményes árú,

veszettség elleni immunizálásának 
időpontjai márciusban: 

H–Cs: 9–12,  és 15–18, P: 9–12

EBOLTÁS

A Monori Állatorvosi Rendelőben
(2200 Monor, Ady Endre út 27.)
(Tel.:29-411-717)
 az ebek kedvezményes áru, veszettség elleni immunizálásának 
időpontjai március hónapban az alábbiak: H.:-Cs.:09.00 - 12.00 és 
15.00 - 18.00 óra között, P.:9-12 óra között

A fenti időpontokban a védőoltás és a féregtelenítés egységes ára 
3.500,-Ft. 

A 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet értelmében a veszettség ellen 
immunizált ebek oltásának igazolására csak a fenti rendeletben 
előírt kisállat egészségügyi könyv használható, melynek ára 500,-Ft.

A rendelő állatorvosai hívásra (telefonos egyeztetés után) házhoz 
mennek.

Tel.:29-411-717

Rendelőnk egész évben (H-Cs:9-12 és 15-18 óra valamint P:9-12 
óra) az alábbi szolgáltatásokkal áll az állattartók rendelkezésére:

Kis – és kedvtelésből tartott állatok teljes körű belgyógyászati, 
sebészeti ellátása, védőoltások, vér-, vizelet-, bélsárvizsgálatok, 
parazitológiai laboratórium, EKG, Ultrahang, RTG.
Dr. Biró Péter Gábor
        29-411-717

A fenti időpontokban a védőoltás és a 
féregtelenítés egységes ára 3500 Ft. 

A 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet értelmében a 
veszettség ellen immunizált ebek oltásának igazolá-
sára csak a fenti rendeletben előírt kisállat egészség-

ügyi könyv használható, melynek ára: 500 Ft

Nyitva tartás egész évben: 
H-Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12

Kis és kedvtelésből tartott állatok 
teljes körű belgyógyászati, sebészeti 
ellátása, védőoltások, vér-, vizelet-, 

bélsárvizsgálatok, parazitológiai 
laboratórium, EKG, ultrahang, RTG.

A rendelő állatorvosai hívásra 
telefonos egyeztetés után 

házhoz mennek.

www.monoriallatorvos.hu
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ÖrÖm és ürÖm
Monori hócsata

A gyerekek persze min-
dig örülnek a hónak, 
és a Strázsán is jó 

volt látni az örömteli csalá-
di szánkózásokat. A felnőt-
tek többsége viszont inkább 
Petőfi sorait mormolhatta 
magában az idő tájt: „Hol 
a boldogság mostanában? / 
Barátságos, meleg szobában.” 
Azokról van szó, akiknek ha-
vat kellett lapátolni, akiket 
a közlekedés vagy munkájuk 
valamilyen formában a sza-
badba szólított. A természet 
erőinek kiszolgáltatott ember 
nehéz küzdelemre kénysze-
rült – országszerte – a min-
dennapi élet megszokott és 
igényelt körülményeinek fo-
lyamatos biztosításáért.
 Vadas Ferencnével – a 
Monor Város- és Uszoda 
Építő-, Kivitelező és Szol-
gáltató Közhasznú Társa-
ság ügyvezető igazgatójá-
val – beszélgettünk annak 
tapasztalatairól, hogyan si-
került megvívniuk ezt a nem 
mindennapi „hócsatát”. Meg-
tudhattuk tőle, hogy igye-
keztek alaposan és időben 
felkészülni a várható nehéz-
ségekre. Volt elég só a rak-
tárban, második éve kellő 
mennyiségű homokot is be-

Hazánkban évtizedek óta nem volt ilyen 
tartós és nagymértékű havazás. Városunkban 
például már december 19-én jó bokáig érő 
hóesésben köszönthettük a Szent István 
téren a betlehemi királyokat, de még január 
30–31-én is megállás nélkül szakadt ránk a 
hűvös égi áldás, aminek hozadéka – időnkénti 
utánpótlással – jó ideig meg is maradt. 

tároltak. A gépeket megjaví-
tották, és előre kipróbálták. 
Tudniuk kell az olvasóknak 
is, hogy a hó el ta ka rí tás ra 
és a sí kos ság men te sí tés re 
mindössze három traktor 
állt a kht. rendelkezésére. 
Két közepes, amiből egyet 
a Köváltól vettek át hasz-
náltan, egy tolólappal. En-
nek az elsőkerék-meghajtása 
(sajnos!) decemberben tönk-
rement, attól kezdve már 
nem tudta teljes erővel tol-
ni a havat. A másik (7 mil-
lió forint értékű) közepes 
traktorhoz tavaly vásárol-
tak szükséges kiegészítő fel-
szereléseket. És van még egy 
4 milliós kistraktor, adapte-
rekkel. Ezeket a munkálato-
kat mindössze négy ember 
végzi. Sokszor éjjel 2-3 óra-
kor kezdenek, máskor reg-
geltől estig szorgoskodnak 
a lakosságért.
 Nem kis probléma az sem, 
hogy nincs váltószemélyzet, 
s így folyamatosan kell dol-
gozniuk. Növelte a nehézsé-
geket, hogy a legnagyobb do-
logidőben a kistraktornak is 
kiszakadt a gumija, és de-
fektesen – a javításig – nem 
tudott a bicikliútra menni.
 Mindezeket figyelembe 

véve jóleső érzés a kht.-nak, 
hogy városunk jegyzője is 
segítőkészségét ajánlotta fel, 
és hogy óriási lakossági pa-
naszok nem érkeztek mun-
kájukra, a legnehezebb idő-
szakokban sem.
 Kritikák, kifogások – mint 
mindenütt – természetesen 
itt is voltak. Főleg a kis ut-
cákban vagy a külterületi 
részeken. Elhangzott példá-
ul olyan állítás, hogy egész 
télen nem ment be az utcá-
jukba a hókotró. Pedig ment, 
de a folyamatos havazás mi-
att (ezt a házunk körül is 
tapasztalhattuk!) rövid idő 
alatt úgy tűnt, mintha ott 
se lett volna. Más valaki 
azt kifogásolta, hogy miért 
csak egy nyomsávban tisz-
títottak. 
 Mindennek kétségkívül 
nem tudtak megfelelni. Aki 
járt nagyobb városban vagy 
akár a fővárosban az idő 
tájt, láthatta: abszolút tisz-
tára sehol nem tudtak va-
rázsolni minden utcát. Ná-
lunk is az lehetett a fő cél, 
mint mindenütt: a főútvo-
nalakon biztosítani a folya-
matos közlekedést. És ez a 
gépjárművek és a kerékpá-
rok számára is sikerült, jár-
hatóvá tett utakkal. Jó téli 
gumikkal még a Strázsára 
is fel lehetett menni, hiszen 
a legforgalmasabb szakaszo-
kon ott is letolták a havat. 
 Tulajdonképpen a mellék-
utcákba is eljutottak a gé-
pek, ha nem is gyorsan és 
100 százalékosan. A Pilisi 
utcába például nem az első 
körben. A Liliom és a Virág 
utcába hamar. A nehézségek 
ellenére is tiszteletben tar-

tották a betelefonálók igé-
nyeit, és igyekeztek kielé-
gíteni azokat. Így mentek 
vissza például a Holdsugár 
utca végébe, pedig az kül-
területnek számít. 
 Kérdésünkre, hogy meny-
nyibe került ez a városnak, 
azt a választ kaptuk, hogy 
jóval kevesebbe, mintha e 
téli munkákra külön vál-
lalkozót kértek volna fel. 
Pusztán azért, mert elkü-
lönített költségvetés nélkül, 
saját többfunkciós gépeivel 
végezte ezt a kht. Közremű-
ködtek a közmunkások is, 
kis és változó létszámban. 
Ők például a jeget csáká-
nyozták, és a piacról hord-
ták ki a havat. Hómunkás 
felhívást nem hirdethettek 
meg, mert nincs rá anyagi 
keretük. 
 A parkolóhelyeket itt a 
kht. takarította, ha oda tud-
tak menni (a rendőrség előtt 
– az éjjel is készenlétben ott 
álló kocsik miatt – sokszor 
nehezebben).
 A Kossuth Lajos (a Kis-
tói úttól Péteri felé), az Ady 
és a József A. utcát a Ma-
gyar Közút Nonprofit Kft. 
takarította nagyobb gépek-
kel, erősebb technológiával 
(a tőlük kapott sót – miután 
a miénk elfogyott – a gépe-
ink nem bírták hasznosítani). 
A jelenlegi szabályok szerint 
mértékkel szabad sózni az 
utakon; a parkokban viszont 
homokot használtak.
 Közbevetőleg meg kell je-
gyeznünk – ami köztudomá-
sú, de most sem mindenki 
tartotta be –, hogy a magán-
házak, üzletek, intézmények 
előtti járdaszakaszok tisz-
títása a tulajdonosok vagy 
bérlők kötelessége…
 Vadas Ferencné elmond-
ta, hogy saját embereik min-
den erejükkel – sőt, időn-
ként még talán azon felül 
is – igyekeztek maximáli-
san teljesíteni feladatukat. 
Elismerésre méltónak tart-
ja, hogy voltak olyan géppel 
rendelkező monori lakosok, 
akik önként vettek részt a 
hóeltakarításban. Nem is je-
lentkeztek náluk. Csak cse-
lekedtek, mert úgy érezték: 
tenniük kell, ha tehetik.
 Köszönet jár ezúton is 
azért, hogy – látván erő-
feszítéseiket – alapvetően 
megvolt a lakosság megér-
tő, pozitív hozzáállása mun-
kájukhoz. 

Bolcsó Gusztáv

„Köszönet 
jár ezúton is 
azért, hogy 

– látván erő-
feszítéseiket 
– alapvető-
en megvolt 
a lakosság 

megértő, po-
zitív hozzá-
állása mun-
kájukhoz.”

„A hó el ta-
ka rí tás ra és 
a sí kos ság-
men te sí tés-
re mindösz-
sze három 

traktor állt a 
kht. rendel-
kezésére.”
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Szépítőműhely  
                 és szolárium

Max-Immun Rák 
és Immunkutató Kft. 
termékei:  
Immunerősítőktől, 
a szív- és érrendszeri 
problémákra, 
cukorbetegségen át, 
a daganatos 
megbetegedésekig 
természetes segítség 
a szervezetnek. 
A betegségekkel  
kapcsolatos  
TV-interjúk az üzletben 
megtekinthetők.

Nyitva tartás: 
H-P: 11-17-ig, 
Szombaton: 9-12-ig.
06-29/413-721, 
06-30/218-1503

Tavaszi kollekcióval 
várjuk kedves 
Vásárlóinkat! 
Blézerek, pólók, 
tavaszi cipők 
nagy választékban.

SPÓROLJON  
AZ UTAZÁSSAL!

Miért utazna 
Budapestre több ezer  
forintért, ha nálunk 
mindezt megspórolhatja?
Több mint 50 ismert, 
megbízható  
utazásszervező iroda 
AKCIÓS ajánlatával  
várjuk irodánkban!  
Akár az internetről,  
akár katalógusból  
választ úticélt, a  
befizetéskor semmilyen 
plusz költséget nem  
számítunk fel!
Március 31-ig hatalmas 
kedvezményekkel,  
FIRST MINUTE árakkal 
várjuk vásárlóinkat!
Üdülési csekket  
elfogadunk.

Minőség vonzó áron: 
Tel./fax: 29/415-425
www.unimonor.hu

Kozmetika  Fodrászat
Bejelentkezés: 
06-30/323-5010

Gyógygomba  
kivonatok boltja

Csempék, padlólapok, 
kádak, kabinok, 
egyéb fürdőszoba-
berendezések 
és kiegészítők. 
Hitelügyintézés  
a helyszínen.

Telefon: 
06-29/413-721, 
06-30/952-3269

VÁSÁROLJON LAKÁST A BELVÁROS SZÍVÉBEN!
Azonnal költözhető kulcsrakész lakások a sétányon kialakí-
tott 3 szintes, liftes társasházban 37-80 m2 között.
A lakások szerkeztkészen is megvásárolhatóak nagy árengedménnyel.

ELADÓ-KIADÓ PARKOLÓHELYEK a sétány alatt talál-
ható mélygarázsban.

CSATLAKOZZON SÉTÁNYUNK CSAPATÁHOZ!
KIADÓ ÜZLETHELYISÉG 107 m2, IRODÁK 30-100 m2 

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG 17 m2 Kossuth L. u. 77. szám alatt 
(Takarékszövetkezet épületében),  

ugyanitt KIADÓ-ELADÓ BEÁLLÓHELYEK sorompóval lezárt 
parkolóban.Információ: 

06-29/572-782

Hallo Pizzéria & Söröző 
Továbbra is családias 
hangulatban várja régi  
és leendő vendégeit!
Rendezvények és állófogadások 
lebonyolítását vállaljuk.
Rendelje kedvenc ételeit nálunk!
(Pizza, frissensültek, sáláták) …  
Mi elkészítjük, és Monoron  
ingyen kiszállítjuk! 
(ACCOR, SODEXO, Chéque Déjeuner  
utalványokat és Üdülési Csekket is elfogadunk.)
Hallovonal: 06-29/610-390 
Hallomobil: 06-20/206-3788

A Belvárosi sétány
                                 ajánlataNike Márkabolt

   utazáSi iroda
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cégér helyeTT
Helyi borlovagok

Bodor János mellett a 
pontos információköz-
lésben segítségünkre 

volt Ambrózi Pál, a borrend 
és az események krónikása. 
Ők mesélnek erről a civil 
szervezetről, mely tulajdon-
képpen a legnagyobb baráti 
társaság településünkön.
 2000. február 3 -án a 
monori József Attila Gim-
názium adott otthont annak 
az alakuló ülésnek, melyen 
39 lelkes borász és lokálpatri-
óta elfogadta az alapszabályt, 
s így, az országban 25.-ként 
bejegyezték a kisváros bor-
rendjét. Május 20-án pedig a 
református nagytemplomban 
került sor az alapító tagok 
avatására, azaz borlovaggá 
ütésére – ünnepélyes keretek 
között. A formai oldal megte-
remtésében (zászlók, díszru-
ha, medál, avatócsap) nagy 

szerepe volt Balogh Gyula 
festőművésznek. (Minderről, 
továbbá a Strázsahegy életé-
ről élvezetes és hiteles íráso-
kat olvashatunk Koblencz 
Zsuzsa tollából a Monori ar-
cok, sorsok, történetek [2001] 
című helytörténeti kiadvány-
ban. P. I.)

Legfontosabb feladatok

A Karakas János biztatásá-
ra létrejött borrendünk cél-
jai: megismertetni, népsze-
rűsíteni a 187 méter magas 
Strázsahegy szépségét és a 
rajta termő értékes boro-
kat az érdeklődőkkel, a fo-
gyasztókkal. Ennek érdeké-
ben szakmai összejöveteleket 
tartunk, s lehetőség szerint 
minden bemutatón jelen va-
gyunk. Szeretnénk, ha mind 
több hazai és külföldi ven-

Jelenleg 35 aktív és 78 tiszteletbeli tagot számlál az a lelkes 
közösség, mely 11 fős nagytanáccsal (elnökséggel) vigyázza 
a Strázsahegy és borai jó hírét. Idén immár tízéves a Monor 
Környéki Strázsa Borrend. Nagymesterével (elnökével), 
Bodor Jánossal beszélgettünk a borlovagok életéről. 

Közösség

12  |  Monori Strázsa 2010. 03. 02.  |   Március

„Nem állha-
tunk meg a 
fejlődés út-
ján, folytat-
nunk kell a 

szőlő-és bor-
termelés ne-
mes hagyo-
mányait!”

dég megkóstolhatná az itt 
termelt, rangos versenyeken 
értékes díjakkal is elismert 
borainkat. Elképzeléseink-
ben szerepel a borturizmus 
meghonosítása, a strázsahe-
gyi borút létrehozása, mely-
nek feltételei részben adot-
tak. Fontosnak véljük Monor 
idegenforgalmi és gasztro-
nómiai jellegének erősítését. 
Szeretnénk, ha szőlősgaz-
dáink egyre inkább megta-
lálnák helyüket, szerepüket 
a szőlészetben, a borászat-
ban, és képessé válnának 
mind a helyi, mind az ide-
látogató vendégek kulturált, 
szakszerű szolgálatára – a 
szeretettel és hozzáértés-
sel elnyert minőségi borok-
kal, a szőlőművelés tradíci-
óit ápolva.
 Már 2000-ben tagjai sorá-
ba vette borrendünket a Ma-
gyarországi Borrendek Or-
szágos Szövetsége. Ezért, és 
persze ismeretek, tapaszta-
latok gyűjtése, szerzése, va-
lamint cseréje miatt is tö-
rekszünk – megalakulásunk 
óta – a hazai borrendekkel 
való baráti és szakmai kap-
csolattartásra. Rendszere-
sen látogatjuk egymás ren-
dezvényeit, ünnepségeit pl. 
Móron, Tihanyban, Kecske-
méten, Budafokon, Eszter-
gomban, Tatán stb. Élénk 
társadalmi élet a miénk. Ja-
nuár 22-én, avagy a Vince-
nap közeli szombaton min-
dig részt veszünk Bényén a 
vesszővágáson.
 A megalakulásunkkal egy-
idős néhány elképzelésünk. 
Első önálló szervezésű, ha-
gyományteremtő szándék-
kal megvalósított progra-
munk a Márton-napi újbor 
ünnepe. A borlovagok újbo-
rainak kóstolása természe-
tesen együtt jár egy ízletes 

libavacsorával. Ugyanakkor 
sor kerül az új tagok lovag-
gá ütésére/avatására. Éve-
kig a Művelődési Házban 
tartottuk ezt az eseményt, 
de mert kicsinek bizonyult 
a hely, tavaly már a Kos-
suth iskola tornatermét vet-
tük igénybe. 

Lovagi lakoma és borász bál

A másik tízéves ötletünk, a 
lovagi lakoma, kezdetben 
változó helyszíneken zajlott. 
Éppen öt éve, hogy a lako-
mát megtoldottuk borász 
bállal, s azóta hűek vagyunk 
a Jászai Mari Általános Is-
kola aulájához. Hat-nyolc 
nívós étterem és cukrász-
da remek ételeit, helyi bo-
rászok nedűit fogyaszthatja 
a kétszáz szórakozni vágyó 
vendég. Fő szervezője, fele-
lőse és kivitelezője a fővá-
rosi La Fiesta Party Service. 
Idén újított az eddigiekhez 
képest, s úgy véljük, sike-
rült a gasztronómia közép-
pontba állítása: az étel és 
az ital harmóniája, kultu-
rális fogyasztása. Ezúttal 
a felkínált boroké lett a fő-
szerep, s a vendéglátó egy-
ségek azokhoz állították ösz-
sze a menüt. Az is újszerű, 
hogy a vendégek közt bálki-
rálynő sürgött-forgott.
 Már a borrend létrejöt-
te előtt is, s azóta is éven-
te megtartjuk a meghívásos 
városi borversenyt, mely-
nek társszervezői vagyunk a 
gimnázium, a gazdakör és a 
Ker-Bor Kft. mellett. Ennek 
is köszönhető, hogy sokat 
javult a strázsahegyi borok 
minősége. Bátran mondhat-
juk: boraink megállják a he-
lyüket borvidékünkön belül  
(Kunsági borvidék) és azon 
kívül egyaránt. A bemuta-
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  A Monor Kör-
nyéki Strázsa 
Borrend alapí-
tói 2000-ben
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tott italok elegáns, jó szer-
kezetűek, tiszta ízűek, érett 
illatúak. Jellemző rájuk Ka-
zinczy Ferenc megállapítá-
sa: „Íz, szín, tűz vagyon a 
borban…” Mégsem állhatunk 
meg a fejlődés útján, folytat-
nunk kell a szőlő-és borter-
melés nemes hagyományait. 
Szerencsére egészséges ver-
senyszellem ösztökéli a sző-
lősgazdákat újabb és újabb 
borfajták meghonosítására.

„Boros” programok

Szintén társrendezők va-
gyunk a Monori Gazdakör 
hagyományos ünnepein: az 
Orbán-napi mulatságon má-
jusban, a szüreti felvonulás és 
sokadalom eseményein ősz-
szel. 2008-ban hirdettük meg 
először a strázsahegyi pincék 
„szépségversenyét” – ösztö-
nözve ezzel is a pincetulajdo-
nosokat közvetlen környeze-
tük gondozására, szépítésére. 
„A tiszta, gondozott pince” cí-
met – a szigorú zsűri döntése 
alapján – Szent Orbán nap-
ján vehetik át a kitüntetett 
gazdák. Szemmel láthatóan 
javul azóta e szép kirándu-
lóhely arculata.

 Önállóan, saját szervezés-
ben – Kugel György áldozatos 
munkájának köszönhetően – 
került sor immár hatodszor 
a „Strázsahegyi tekerő ama-
tőr terep kerékpárverseny”-re, 
mely három éve kiegészült a 
„Strázsahegyi kavaró amatőr 
sütő-főző fesztivál”-lal. Ezen 
a napon a Téglagyári-dűlő-
be és a Forrás-völgybe az or-
szág minden tájáról érkeznek 
vendégek. A tavalyelőtti fesz-
tiválon Guinness-rekord szü-
letett: egy óriási kondérban 
2200 adag magyaros „honfog-
lalóleves” főtt. Tavaly pedig 
díszvendégként Szerbiából ér-
keztek borrendek, s részt vet-
tek a főzőversenyen is. Ez a 
népszerű program a támogató 
célú „Lovagi lakoma és borász 
bál” bevételeivel, a helyi vál-
lalkozók és civil szervezetek 
anyagi hozzájárulásával, va-
lamint a Giant Gyömrő Ke-
rékpáros Szakosztály szak-
mai támogatásával valósul 
meg. A mintegy ezer pincé-
ből álló pincefalu kanyargós 
dűlőin kellemes környezet-
ben, jó levegőn élvezhetik az 
indulók a mozgás örömét és 
a verseny izgalmát. 

Borverseny és borösvény

Borrendünk az ötletgazdája 
az egyházi és a világi pincék 
borversenyének, melyet első 
alkalommal 2006-ban ren-
deztünk meg Máriabesnyőn, 
a kegytemplom felújított bo-
rospincéjében. E nemes ver-
sengésnek 2009-ben Pécs 
városa adott otthont. Vala-
mennyi benevezett borunk 
elismerésben részesült. A 
győzteseket a püspök úr lát-
ta vendégül ebédre a püspö-
ki palotában. (Köztük Bodor 
Jánost is, a különdíjas raj-
nai rizling termelőjét. P. I.)

 2009-ben a fiatal tájépí-
tészmérnök, Kaltenecker 
Andrea ötletét felkarolva – a 
Duna Borrégió Borút Egye-
sülettel közösen – borászati 
tanösvény létesítésére pályáz-
tunk, sikeresen. Így készülhe-
tett el Magyarország első bo-
rászati tanösvénye. Az Ezer 
Pince Szőlészeti és Borásza-
ti Tanösvény két útvonalból 
(Szent Orbán ösvény, Bac-
chus ösvény) és tizenhét ál-
lomásból áll. A tanösvény 
végigvezeti a látogatót Strá-
zsahegyünk legszebb részein. 
Az állomásokon pedig forgat-
ható táblákon ismerteti az 
érdeklődővel a hazai szőlé-
szetet, borászatot, a szőlő-
és borkészítés ősi eszközeit, 
a helyi értékeket és hagyo-
mányokat – magyar és angol 
nyelven. A tanösvényt inten-
zív médiaérdeklődés követi, 
mely a város ismertségének 
jót tesz.

Sokat ígérő távlati 
tervek, elképzelések

Továbbra is valamennyi, a 
szőlőhöz és borhoz kapcsoló-
dó jeles napot megünnepel-
jük, immár hagyományosan. 
Rendezvényeink előkészíté-
sében, megvalósításában 
számítunk más civil szer-
vezetek, egyesületek segítő 
részvételére, s mi is viszo-
nozzuk azt. Indulunk pályá-
zatokon; ősszel három témá-
ban adtunk be pályamunkát 
a LEADER-nek. Jelenleg el-
bírálás alatt állnak. Tavaly 
óta készülünk a 2010-ben 
Magyarországon sorra kerü-
lő nemzetközi borászati kon-
ferenciára. Reméljük, ízlik 
majd a külföldieknek a Ker-
Bor Kft. karátja, mely már 
hungarikumnak számít. 

Pecznyik Ibolya

             

         

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

    Magócsi Ruhatisztító
Jön a tavasz!  Már most gondoljon  
                     függönyei és szőnyegei tisztítására!

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű-tisztítás
Háztól házig szőnyegtisztítás, 

ingyenes szállítással

  A nagymes-
ter és helyette-
se díszruhában

„A mintegy 
ezer pincéből 

álló pince-
falu kanyar-

gós dűlő-
in kellemes 
környezet-

ben, jó leve-
gőn élvezhe-
tik az indulók 

a mozgás 
örömét és a 
verseny iz-
galmát.”

Hirdetés

Telefon: 06-30/47-57-823

KonyhabúTorGyárTás
Expert-Tóth Kft.
2200 Monor
Vasadi út 1/b 
(A Shell 
benzinkút  
mögött)

Monor
kártya Elfogadóhely

Vásároljon Monoron 5% kedvezménnyel!

3D 

látványterv

készítése

Tavaszváró kiállítás 
a Városi Könyvtárban
2010. február 27-től Ta-
vaszváró címmel kiállítást 
rendezünk a Városi Könyv-
tár emeleti kiállítóterében. 
Szeretnénk, ha minél töb-
ben bekapcsolódnának a 
kiállításba! 
 Várunk fotókat, rajzo-
kat, festményeket, hímzé-
seket, szobrokat, bármilyen 
alkotást, ami a tavaszhoz, 
a megújuláshoz kapcsolha-
tó. A kiállítás megnyitása 
után is lehet hozni műve-
ket; az anyag folyamatosan 
változhat, megújulhat.  
 Április 28-án, a közönség 
szavazatai alapján a részt-
vevők díjakat kapnak.

A nyúl előtt… vagy a 
nyúlon túl? A nyúl az!
Családi kézműves délelőtt  
kicsiknek és nagyoknak 
2010. március 20-án, szom-
baton 9 órától, Monoron, a 
Városi Könyvtárban.
 Készüljön velünk a hús-
vétra! Gyermekek által is 
könnyen elkészíthető de-
korációk, melyekkel szeb-
bé varázsolhatja otthonát 
húsvétra.
 Mindenkit szeretettel 
várunk, a részvétel in-
gyenes!

Kerülőutakon, 
kényszerpályákon
Szeretettel várjuk minden 
kedves olvasónkat Gallai 
Attila könyvének bemuta-
tójára 2010. március 17-
én, szerdán 17 órakor a 
Városi Könyvtárban!

Monor kártya elfogadóhely! Monor kártya elfogadóhely!
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VisszaTekinTés

A monoriak viselt dolgai XXIII. 
Az állami elemi népiskolákról

Az 1800-as évek má-
sodik felében a népi 
művelődés lehetősé-

geinek fő színtere a temp-
lomi istentisztelet, illetve 
a mise, a vallási élet, a bú-
csúk. Az aratás, cséplés, szü-
ret közös munkáin, a kuko-
rica- és tollfosztás alkalmain 
elhangzott hiedelmek, a fo-
nókban megismert mesék, 
malmokban történő beszél-
getések, a lakodalmak so-
rán elsajátított népszokások, 
táncok, valamint a pincesze-
rek társasági élete, tapaszta-
latcseréje tovább gazdagítot-
ták a művelődés lehetőségeit. 
A vásárokon való részvétel 
úgyszintén a kultúra köz-
vetítését jelentette: a kü-
lönféle emberek találkozási 
helyét, a földrajzi tájékozott-
ság bővülését, hírek cseré-
jét, szakmai fortélyok meg-
ismerését. Tanulták egymás 
nyelvét s a különféle pénzne-
mek használatát. Ilyen mó-
don is kitárultak a paraszti 
világ határai. Vásárba men-
ni ünnepet jelentett.
 Az egyszerű parasztem-
ber azonban nem volt intéz-
ményesen felkészítve a Ma-
gyarországon is megjelenő 
ipari forradalom, a polgá-
ri élet kihívásaira. A vas-
út megjelenése, az aratógép, 
vetőgép, cséplőgép, tüzes-
gép használata új ismere-
tek befogadását igényelte. 

A villamosság, az automo-
bil hasonlóan nagy újdonsá-
got jelentett a kor emberé-
nek, melyek használatához 
gyermekkorban kellett volna 
korszerűbb tudást szerezni. 
Az egyházi iskolák a vallá-
si életre (a vallás elemeire, 
imára, énekre) oktatták, ké-
szítették fel a gyermekeket. 
Évszázadokon keresztül el-
sősorban az olvasás tanítá-
sán volt a hangsúly, majd a 
XVIII–XIX. században írni 
és számolni is tanultak. De 
az iskola látogatása nem volt 
kötelező.

Európai igény lett 
a népoktatás megszervezése

Báró Eötvös József (1813–
1871) ügyvédként végzett, 
majd nagy utat tett meg 
Nyugat-Európában, ahol 
megismerte a nyugati világ 
polgári életét. Hazai tevé-
kenységei: udvari fogalma-
zó, táblabíró, író és politikus. 
1848-ban, az első magyar 
minisztériumban a közokta-
tásügyi tárcát viselte, majd 
külföldre költözött. 1853-
ban tért vissza. Része volt 
a kiegyezés létrehozásában. 
1867-ban újra kultuszmi-
niszter; sok liberális reform 
fűződik nevéhez. Az 1868-
as népoktatási törvénye ne-
hezen törte át a kialakult 
szemléletet. A parlament 

Megelégelve az oktatás feltételeit, Molnár Sándor lapszerkesztő és szellemi 
társai – mint szülők – nyílt levelet írtak a kultuszminiszternek, Wlassics 
Gyulának a község iskolaépületének botrányos állapotáról. Négy évvel később 
3 alsó tagozatos osztállyal, 394 tanulóval megnyitotta kapuit az Őr utcai iskola.

Helytörténet
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többségét földbirtokosok, a 
főpapság és ügyvédek alkot-
ták, akik számára a népok-
tatás idegen. Nem ismerték 
fel az agrár munkakultúra 
gyors ütemű fejlesztésének 
szükségességét sem. A tör-
vény a népiskolák felállítá-
sát a községek anyagi ere-
jére bízta, így nem lehetett 
ingyenes. A felekezeti isko-
lák az egyházak kezén ma-
radtak, a hittant tantárgy-
ként tanították, az állami 
dotálás igen mértékletes. A 
törvény célja – művelt, jó-
módú polgárrá tenni a népet 
– ilyen feltételekkel még nem 
valósulhatott meg.

Mi a helyzet Monoron?

1882-ben, a helyi lapban Bo
bory János katolikus kán-
tortanító cikket írt a „Monor 
vidéki tanító egylet” tagja-
ihoz. (Községünkben ekkor 
12 tanító végezte nevelőmun-
káját ezer tanuló körében.) 

  Az Őr ut-
cai állami ele-
mi népiskola

Írásában elismerően nyug-
tázza, hogy az egylet 60-70 
tagja már képezdét végzett. 
Szorgalmazza – az országos 
tanítói értekezlet bátorítá-
sára, – hogy „a helyi egy-
let az iskolák szellemi hala-
dását ellenőrizze, a tanítók 
tekintélyét oltalmazza”. Ki-
mondja a tanítók jelszavát: 
„Tartsunk össze, képezzük 
magunkat!”
 Erre valóban szükség volt, 
mert a nagy múltú helyi re-
formátus felekezeti iskola 
épülete igen rossz állapo-
tú. Az 1739-ben épült he-
lyiségek belmagassága csu-
pán két méter körüli, falai 
penészesek, padlószintje az 
utcai járda szintje alá esik, 
esőzések idején a tantermek-
ben 30 centiméteres víz áll. 
Igen gyakori ebben az idő-
ben, hogy a gyermekek tö-
megesen megbetegedtek, s 
ehhez az iskola állapota is 
hozzájárult. Ilyenkor az ok-
tatás több hónapon át szü-
netelt. Tóth József kir. me-
gyei tanfelügyelő az iskolát 
1883-ban bezáratta, s meg-
ígérte az állami iskola fel-
építését. Húsz évig azonban 
nem történt semmi – azon 
kívül, hogy az állam 1885-
ben saját kezelésébe vette 
az egyházi intézményt. Mi-
közben évekig arra hivat-
kozott a kultuszminisztéri-
um, hogy az egyházé a telek, 
ezért nem tud építkezni.

Iskolaigazgatók, 
községi vezetés

1886-ban Somogyi László 
(Nagykőrösön végzett képez-
dét) tanító kapott igazgatói 
kinevezést. Erejét azonban 
meghaladta a fent emlí-
tett állapotok rendezése. 
1890-ben egészségi okok-
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„Az 1739-ben 
épült helyi-

ségek belma-
gassága csu-
pán két méter 

körüli, falai 
penészesek, 
padlószintje 
az utcai jár-

da szintje alá 
esik, esőzések 
idején a tan-
termekben 

30 centimé-
teres víz áll."

 

Autós-Motoros IskolA kft.
tanfolyam indul:

március 10-én, és 17-én 17 órakor
számítógépes felkészítés krEsZ-vizsgára

részletfizetési lehetőség
díjmentes elsősegélynyújtó tanfolyam

érdeklődni lehet: 
TABAC dohány- és ajándékbolt, Monor, Deák F. u. 2.

Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708
OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu

Kertészbolt  Monor

Takarmányaink:
Tojótápok: 1500 Ft/20 kg-tól
Nyúlápok: 1650 Ft/20kg-tól
Csibe indító nevelő: 1800 Ft/20 kg-tól
Továbbá sertés, pulyka,  
víziszárnyas és báránytápok.

Virághagymák, vetőmagok, kertészeti  
szerszámok, növényvédő szerek,  
kaspók, cserepek széles választékával  
várjuk idén is kedves vásárlóinkat!

Takarmányok kisz
állí

tá
sá

t v
ál

la
lju

k!

Vladár Miklós és Társa Kft.
Monor, Mátyás Király u. 9.  • Tel.: 06-29/410-595
Piac tér: 06-29/416-946 • www.kerteszbolt.net16.net
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Monor kártya elfogadóhely!

ra hivatkozva lemondott. 
A családjában kilenc gyer-
mek nevelkedett. Két leánya 
tanító lett. Utódjául Nagy 
Györgyöt nevezték ki igaz-
gatónak a Fő utca (később 
Kossuth u.) kir. elemi nép-
iskolájába. 
 1901-ben a helyi sajtóban 
bírálat hangzott el az elöl-
járóság képviselőiről s a bí-
rókról: „A választott gazdák 
nem zöld asztal mellé, ha-
nem az iskola padjaiba va-
lók, …akiknek élettapaszta-
lata a Kis tükör, (korabeli 
könyvecske) meg a kocsmai 
kaszinózáson alapszik, akik-

nek világismerete a vasadi 
meg nyáregyházi szélig ter-
jed, …akik írni, olvasni alig 
képesek.”

Az új elemi iskola megszületése

Megelégelve az oktatás fel-
tételeit, Molnár Sándor lap-
szerkesztő és szellemi társai 
– mint szülők – nyílt levelet 
írtak a kultuszminiszternek, 
Wlassics Gyulának a köz-
ség iskolaépületének botrá-
nyos állapotáról. Majd 1901 
novemberében a közgyűlés 
deputációt küldött a kul-
tuszminisztériumba, ered-

ménnyel. A minisztérium 
a kir. megyei tanfelügyelő 
útján megsürgette a közsé-
gi iskolaépítést. 1902 máju-
sában született közgyűlési 
döntés arról, hogy megfe-
lelő telket keressenek. Vé-
gül 1903 áprilisában, Faze
kas Istvánné (szül. Horváth 
Zsuzsánna) 1308 négyszö göl 
területű telkét vették meg 
az Őr utcában – 2600 ko-
ronáért –, melyen több ki-
sebb ház is volt. A községi 
iskola 1905 szeptemberében 
nyitotta meg kapuit 3 alsó 
tagozatos osztállyal, 394 ta-
nulóval. Igazgatóként Meskó 
István kapott megbízást. Ta-
nítók: Sükösd Ferenc, Sza
bó Károly, Lovass Gizel
la, Földessy Olga, Sükösd 
Ferencné. A községi iskola 
1911-ben került át az álla-
mi kincstárhoz.
 Folytatása következik.
Forrás: Széchényi Könyv
tár, Bp.; Monor és Vidéke, 
1882; Monorkerületi Lapok, 
1901–1914; Monori elöljá
rósági jegyzőkönyv, 1898–
1906; Monori életképek, 
2004.

Dr. Dobos György, 
a helytörténeti kör elnöke

  Az Őr utcai iskola első tanítói 1905-ben

Kőbe vésve örökké élünk

Nyitva tartás: 
H-P: 9-18, Szo: 9-13

Telefon: 06-20/230-2937, 06-20/254-8250 Internet: www.gyuricskosirko.hu
E-mail: gyuricskosirko@gyuricskosirko.hu

Minőségi, Magyarországon gyártott gránit, márvány és agglomerát termékek.

25 
év 

garancia 
minden 
sírkőre!

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

 

Kőfelverődés, 
szélvédőrepedések javítása

Bejelentkezés, időpontkérés: 
+36-20/469-3056 

Szélvédőjavítás a monori Tesco parkolóban

Nyitva: március 31-ig 
időpontegyeztetés 

alapján, 
április 1-től 

H-V: 9-18 óráig.

• rengeteg játék
•  óriás csúszda légvárral,  

labirintussal
• társas és egyéni játékok
• gyermek karaoke
• szülinapi és névnapi partik
• színes programok

                Megnyitott
a Katica jatszohaz!

Várunk minden játszani szerető gyermeket 
– gyermekmegőrzéssel – a monori Tesco külső üzletsorán!

Minden nap: 9–19-ig. Tel.: 06-30/345-3529

Az idejében felismert melldaganat gyógyít-
ható! A korai felismerés eszköze a mam-
mográfiás szűrővizsgálat. A Monoron lakó 
45–65 éves nők, akik utolsó mammog-
ráfiás vizsgálata óta eltelt két év, meg-
hívólevelet kapnak, amin szerepel, hogy 
mikor várják őket a Flór Ferenc Kórház-
ban (2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., 
tel.: 06-28/507-126) vizsgálatra.
 Vegyen részt Ön is a mammográfiás 
szűrővizsgálaton! A szűrővizsgálat térí-
tésmentes.
 Információ: ÁNTSZ Közép-magyaror-
szági Regionális Intézete, tel.: 06-1/465-
3823. A lehetőség adott! Éljen vele! 

melldaganaT

Felhívás szűrővizsgálatra

Tisztelt Anyukák, Apukák, Nagyszülők 
és Kersztszülők!  Főzzünk együtt játszó-
teret gyermekeinknek! Kérem, gyűjtsünk 
együtt vonalkódokat a Delikát8 program-
jára, amelyeket leadhatnak Monoron a vé-
dőnőknél, a Jászai óvodában, vagy elküld-
hetik levélben a következő címre: Endrődi 
Noémi, 2200 Monor, Páskom u. 35. A fiatal 
anyukák nevében köszönjük a segítséget!

kÖzÖs gyűjTés

Főzzünk játszóteret!

Monor kártya elfogadóhely!
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zsaruk
Egyáltalán nem vicces!

A rossz vicc, főleg az, 
amelyik másnak kárt, 
kellemetlenséget okoz, 

nem mindig sikeres, és csak 
átmeneti pozitív változást 
okoz a humorális szintben. 
A rossz vicc még bumeráng-
ként is működhet, ha pedig 
így visszaüt, akkor a vicces 
ember emocionálisan rögvest 
hasonlítani kezd a mai ma-
gyar átlaghoz. Nézzünk egy 
vicces történetet, hogy iga-
zoljuk a megfigyelést! Január 
vége felé jártunk, havas volt 
még minden, mikor egy reggel 
a Budapesti Rendőr-főkapi-
tányság ügyeletén csörgött a 
telefon. A vonal másik végén 
egy vihogó gyerekhang közöl-
te, hogy a monori Kossuth is-
kolában bomba fog robbanni. 
Nem hitte ezt el senki, mégis 
kötelező beindítani a gépeze-
tet, amely igencsak költséges 
és sok embert von el az érde-
mi közrendvédelemtől. A jó 
öreg Kossuth sulit kiürítették, 
a jókedvű gyerekeket átterel-
ték a művelődési házba, és a 
bombakeresők keresni kezd-
ték a bombát, amit csodák 
csodájára nem találtak sehol. 
A több száz ember napi élet-
ritmusát felborító vicces tele-
fonálónak feltehetően fogal-
ma sincs, mennyi gondot okoz 
egy ilyen bejelentés, ezért a 
helyi zsaruk feltett szándé-
ka volt, hogy erről személye-
sen tájékoztatják. Indult az 
adatgyűjtés, mely során ki-
derült, hogy az ominózus hí-
vás a monorierdői iskolából, 
egy mobiltelefonról érkezett. 
A zsaruk az igazgatói irodá-
ban kérték számon azon a 
három fiatalkorún a cselek-

ményt, akik ekkor már ko-
rántsem érezték vidám han-
gulatban magukat. Még nem 
tisztázott, hogy a három fi-
atalkorúnak egyenként mi-
lyen szerepe volt a bűncse-
lekményben – mert, tisztelt 
olvasó, ez bizony bűncselek-
mény –, de a társtettesi mi-
nőség bőven megállapítható, 
így mindhármukat gyanúsí-
tottként hallgatták ki, a mo-
biltelefont pedig lefoglalták. 
Van egy régi játék, melynek 
neve Ki nevet a végén? Fel-
tehető, hogy már senkinek 
nincs kedve nevetni az egé-
szen, a felelősséget viszont 
vállalni kell.

Kés-lekedés

Ne perlekedj olyan felebará-
toddal, aki haragjában kést 
ragad, igazát bizonygatván! 
Nem bibliai tanács ez, hanem 
alapigazság, habár ennek is 
több ezer éves múltja van, 
mint a jelzett gyűjtemény-

nek. Történt, hogy január-
ban, mikor már az estvéli 
harangok is elzúgák szomo-
rú nótájukat, két monori fe-
lebarát arra jutott, hogy ezt 
a felebarátságot nullára redu-
kálják, sőt, inkább megszün-
tetik. Nem tudjuk, mi volt a 
vita oka, talán nem is érdekes, 
lényeg, hogy a rendőrségre 
már arról futott be a bejelen-
tés, hogy dulakodnak. Mire a 
járőr kiért, a dulakodás szó 
túl szerénynek bizonyult az 
állapotok leírásához, ugyan-
is az egyik fél keze, tenyere, 
karja, lába vérben úszott. A 
zsaruk a sérüléseket hamar 
összefüggésbe hozták azzal a 
csákánnyal, meg két késsel, 
melyeket a helyszínen leltek. 
A jelenlévők elmondták, hogy 
az eszközökért az egyik vi-
tapartner szaladt el, miután 
látta, hogy észérvekkel nem 
tudja igazáról meggyőzni a 
másikat. Konszenzus felte-
hetően nem jött létre, annál 
inkább egy eljárás, amely a 
maga papírhalmával szintén 
nem fogja eldönteni, hogy ki-
nek volt igaza.

Kuka utas

Blőd szlogen volt ez, középko-
rú honfitársaim tanúsíthatják, 
hogy számtalan Skoda, Wart-
burg, Trabant műszerfalára 
ragasztották ki a műanyag 
matricát, miszerint „Kuka 
utas, vésd az észbe, ne szólj 
bele a vezetésbe!” Kiegészí-
tenénk azzal, hogy annál in-
kább igaz ez akkor, ha nem-
csak az utas, hanem a sofőr 
is ittas. 
 Február elején este tíz után 
a járőr egy autót állított meg 
a hegy lábánál. Mivel a pin-
cék felől jött, a zsaruk a so-
főrrel alkoholtesztet végeztet-
tek, amely pozitív eredményt 

hozott, ezért közölték, hogy 
előállítják vérvételre. Eddig 
nem is volt gond, a sofőr nem 
ellenkezett, sok értelme nem 
is lett volna. Ellenben a két 
utas egyszerre ráébredhetett, 
hogy innen gyalog kell tovább 
menniük, és nemtetszésüknek 
adtak hangot. A hangosko-
dásból rövidesen továbblép-
tek, és a rendőröket kezdték 
lökdösni. A zsaruk segítséget 
kértek, jöttek is a polgárőrök, 
így együttes erővel meg tud-
ták fékezni a két utast. Kijó-
zanodás után meg már késő 
a bűnbánat, az alkohol nem 
magyarázhat meg semmit he-
lyettünk. Akár puszta kézzel, 
akár markolóval támad vala-
ki a rendőrre, ne várja a bí-
róságtól, hogy megérti az in-
dítékait.

KMB

Vagyis körzeti megbízott. 
Érdekes és speciális rendőr-
ségi munka ez, hiszen egy 
viszonylag szűkebb terü-
letre koncentrál egy olyan 
közrendvédelmis szakembert, 
akinek kezébe nyomozati jog-
kört is ad kisebb ügyekre vo-
natkoztatva. A nyomozó és a 
járőr közti átmeneti munka 
azt igényli, hogy a KMB-s 
ugyanúgy otthon legyen a 
közlekedési szabálysértési bír-
ságolásban, mint – teszem 
azt – a lopás vétség felde-
rítésében. A Strázsahegyen 
a közelmúltban kezdte tevé-
kenységét egy fiatal KMB-s, 
és az, hogy ez jó választás 
volt, igazolja az a számtalan 
felderítés és elfogás, amely 
csökkenti a hegy ragadozói-
nak számát és lopási kedvét. 
Mivel azért ebből a ragado-
zó fajtából bőven akad így is, 
nem féltjük a munkanélküli-
ségtől a hegyi sherifet. Leg-

 A rend-
őrök sokszor 
azért kénytele-
nek intézkedni, 
mert az elköve-
tő az alkoho-
los befolyásolt-
ság alatt nem 
ura tetteinek
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„Van egy régi 
játék, mely-
nek neve Ki 
nevet a vé-
gén? Felte-
hető, hogy 

már senkinek 
nincs ked-

ve nevetni az 
egészen."

dr. Bencze Erika közjegyző 
irodájának új címe:

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 80/B
(Az Önkormányzat épületében, a Bírósággal szemben)

Ügyfélfogadás:
hétfőtől csütörtökig 8.30–17 óráig 

pénteken: 8.30–13 óráig
Előzetes egyeztetés alapján eltérő időpontban is.

Elérhetősége változatlan: 
Telefon: (06-29) 613-070 • Telefax: (06-29) 613-072
Mobil: 06-30-268-3488 • E-mail: bencze@mokk.hu

Gázszerelés
Gázkészülékek javítása, 
üzembe helyezése, felülvizsgálata.
Gáz- központifűtés szerelés, 
tervezés, teljes körű ügyintézés.

Gázpak Bt. Monor
Tel.: 06-20/926-8214, 06-29/411-675
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Webáruház nyílt!
www.pcwebaruhaz.com
Nálunk a kiváló minőség és az alacsony árak együtt járnak!

Ha ön szereti:
a minőséget,
az olcsó árakat,
a gyors és pontos kiszállítást,
a hatalmas kínálatot,
akkor látogasson el webáruházunkba!

Nálunk mindent megtalál, 
ami a számítógéppel 

kapcsolatos!
Rendelését
 – rövid időn belül – 
igény szerint futárunk 
házhoz szállítja, 
vagy pedig személyesen 
átveheti a pénztárgép 
üzletben.

Címünk: 2200 Monor, Mátyás király u. 15/A
Telefon: 06-29/410-550, 06-20/440-5325 

Konfiguráció HP
96 000 Ft-tól

MSI WIND NOTEBOOK
   77 000 Ft-tól

computeres szemvizsgálat, SZTK-vény beváltása
kontaktlencse rendelése, illesztése és tartozékok 

szemüvegkészítés, -javítás megvárható 
márkás szemüvegkeretek és lencsék nagy választékban

MONOR

KISS OPTIKA

ÚJDONSÁGUNK!
Üdülési csekkel 

is fizethet!

SzemorvoSi vizSgálat! 
Részletek az üzletben!

Bank- és egészségpénztár-
kártyával is vásárolhat.

Monor, Városi piac 14. Nyitva tartás: H-P: 830-17-ig, Szo: 830-12-ig 
Tel./fax: 06-29/412-965 • www.kissoptika.hu • kissoptika@upcmail.hu

utóbb a MOL-kút környékén 
csapott le fatolvajokra, akik 
két köbméter fát igyekeztek 
ellopni az erdőből. De akkor 
se fordul félre, ha ellenszegül 
valaki az intézkedésnek. Egy 
este járta a területet, és be-
tért az egyik kocsmába meg-
nézni, hogy minden rendben 
van-e. Feltűnt neki egy férfi, 
aki egy csuklyát az arcába 
húzva igyekezett árnyékban 
maradni. Igazolásra szólítot-
ta fel, de hiába, a férfi nem 
adta át az igazolványát, sőt 
a csuklyát se volt hajlandó le-
venni a fejéről. Alapvető sza-
bály, hogy a megkezdett in-
tézkedést be kell fejezni, ezért 
a rendőr nem hagyott fel a 
dologgal, kilátásba helyezte 
a testi kényszert. Mikor látta, 
hogy a szó nem használ, a ki-
látásba helyezett testi kény-
szert alkalmazta is szorgosan. 
Ezután bilincselés és előállí-
tás következett, melyhez a 
járőr segítségét is igénybe 
kellett venni. Az előállított 
intézkedés közben közölte, 
hogy mindenkit feljelent, és 
panaszkodott, hogy nagyon 
fáj a keze. Talán ez az ügy 
is az ombudsman elé kerül, 
a rendőrt pedig rass zizmus 

vádjával hurcolják meg, min-
denesetre egyelőre a hatályos 
jogszabályok szerint a rendőri 
felszólításra mindenkinek kö-
telező igazolni kilétét. A fia-
tal körzeti megbízottnak re-
méljük, hogy nem veszi el a 
kedvét a hivatástól semmi 
és reméljük azt is, hogy sok 
hasonló rendőr dolgozik a 
monori kapitányságon.

Hihetetlen

Higgyék el, az ember néha 
csak a fejét csóválja, mikor 
anyagot gyűjt az aktuális 
cikkhez. Számtalanszor le-
írtuk már, hogy különböző 
indokokkal jutnak be csa-
lók, tolvajok az otthonunk-
ba, hogy ellopják értékeinket. 
Egy pohár víz, egy hamis 
igazolvány, áramszolgáltató, 
gázszolgáltató, polgármeste-
ri hivatal, ez mind olyan hi-
vatkozási alap, ami alapján 
a hiszékeny emberek bedől-
nek, és beengedik a lakásuk-
ba a vadidegeneket. A követ-
kező eset bejelentője viszont 
vitathatatlanul vezeti a lis-
tát. Ő tett bejelentést egy 
ismeretlen ellen, aki megje-
lent a lakásán, és némi esz-

mecsere után aláíratott vele 
egy A/4-es papírt. Fogalma 
sincs, hogy mi volt a papír-
ra írva, ő bizalommal aláírta, 
de most már kicsit gyanak-
szik, hogy talán nem kellett 
volna. Ha most majd valaki 
jelentkezik a házáért vagy az 
összes ingó és ingatlan vagyo-
náért, vagy esetleg éppen a 
gyerekévé fogadott valakit, 
ne csodálkozzunk! Én már 
azon se, hogy ilyen eset elő-
fordul. Fura ez a világ.

A megértő tolvaj

Végezetül egy megértő tolvaj, 
akinek kompromisszum kész-
sége valóban európai szintű. 
Történt, hogy egy ház udva-
rán a házigazda szöszmötölt, 
amikor egy általa ismeret-
len férfi jött be az udvar-
ra. Tájékoztatta a gazdát, 
hogy a fia tartozik tízezer fo-
rinttal, ezért a pénzért jött, 
mert sürgősen szüksége van 
rá. Jó apa nem hagyja a fiát 
szégyenben, ezért elővette a 
pénztárcáját, hogy átadja a 
pénzt. Igen ám, de a mohóság 
emberi tulajdonság, az illető 
kikapta az elképedt házigaz-
da kezéből az egész bukszát, 

és futásnak eredt. A meg-
hökkent férfi utána kiabált, 
hogy a tárcát minek viszi 
el? A menekülő tolvaj meg-
torpant, talán a lelkiismeret-
furdalás hatására. Belegon-
dolhatott, hogy a meglopott 
illetőnek mennyi szép emlé-
ke fűződhet ahhoz a tárcá-
hoz. Lehet, hogy még a nász-
útján használta, vagy amikor 
a fia megszületett, a felesé-
gének vett virágot innen fi-
zette ki, vagy ki tudja? Min-
denesetre a tárcát ledobta a 
földre, és elmenekült. Persze, 
előbb kivette azt a nyolcvan-
ezer forintot, ami benne volt, 
mert a pénz nem képviselhet 
olyan eszmei értéket, mint a 
tárca. Némely politikus jut-
hat eszébe az embernek az 
esettel kapcsolatban. A lyu-
kas nadrágunkat, amelyhez 
annyi szép emlékünk fűz, ta-
lán ebben érettségiztünk, ezt 
vetettük le az első randin, ta-
lán ennek farzsebében tar-
tottuk az első nyeles fésűt, 
szóval ezt a nadrágot meg-
hagyja, de a zsebeket kiüríti. 
Érdekes analógia, és teljesen 
szubjektív. Ne is figyeljenek 
oda rá!

Sipos Tamás

„A fiatal kör-
zeti megbí-
zottnak re-

méljük, hogy 
nem veszi el 

a kedvét a hi-
vatástól sem-
mi és remél-

jük azt is, 
hogy sok ha-
sonló rend-

őr dolgozik a 
monori kapi-
tányságon."

Monor kártya elfogadóhely!



Hirdetés

okTaTás
JAG-osok az ICET-ben

A projekt keretében volt a 
pályázaton nyertes oktatási 
intézmény első – egyeztető, 
felmérő, munkarend-program-
készítő jellegű – összejövete-
le Monoron (2009. november 
13–16.). A második, immár 
diákok részvételével megtar-
tott munkatalálkozóra – az 
előzetes terveknek megfelelő-
en: a nemzeti italok bemuta-
tásával – Belgiumban került 
sor, február 5–8-ig.
 A rendező helyszín ezúttal 
a francia határ menti kisvá-
ros, Mouscron ICET moza-
ikszóval jelölt középiskolája 
volt. Nagyon precíz program-
mal és figyelmes kedvesség-
gel fogadták a monori delegá-
ciót; még mindig emlegetve, 
hogy milyen szívesen emlé-
keznek vissza – a számuk-
ra is magas mércét jelentő – 
szalagavató ünnepségünkre. 
 A monori csoportot a pá-
lyázatokban sok tapasztala-

tot szerző olasz szakos ta-
nárnő, Turáni Katalin és az 
anyagok elkészítésében, vala-
mint a gyerekek felkészítésé-
ben nagy szerepet játszó fran-
cia szakos Bolcsó Gusztávné 
tanárnő vezette, ugyanis az 
egész projekt munkanyelve: 
francia. Diákjainkat három 
9. G-s (Dancs Luca, Fényes 
Kitti, Hrutka Tamás) és egy 
11. C-s tanuló (Imre Viktó
ria) képviselte. Természete-
sen komoly előkészületeknek 
kellett megelőzniük a kiuta-
zást. Sokféle munkát kezdtek 
el gyerekeink. Például alko-
holszármazékok verses, vic-
ces bemutatásával próbálkoz-
tak, kutatásokat végeztek a 
pálinka- és borkészítés fo-
lyamatainak megismerésével, 
történetével, nevezetes (és he-
lyi) borvidékeink bemutatá-
sával kapcsolatban. Közü-
lük hárman – a gimnázium 
könyvtárában (január 19-én) 

Lapunk olvasói decemberi számunkból értesülhettek arról a 
nemzetközi pályázatról, aminek keretében német, belga és 
olasz középiskolák tanárküldötteit látta vendégül a monori 
József Attila Gimnázium. Az Európai Unió Comenius 
Programjának Tempus Közalapítványa kétéves projekteket 
hirdetett meg „Az iskola és az alkoholizmus” címmel. 
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„Hétközna-
pi terror az is, 
ha a nyílt ut-
cán, a monori 

vasútállo-
máson hatan 
körbeállnak 
két gyereket, 

akiket lök-
dösnek, meg-
félemlítenek, 
és akik nem 
mernek vé-
dekezni se, 
mert féltik 

az életüket.”

– szakszerű PowerPoint-os 
prezentációban be is mutat-
ták kutatásaik eredményét 
az osztályok képviselőinek, 
amit ők osztálytársaiknak 
adtak tovább. 
 Ugyanekkor dr. Hrutka 
Tibor az alkoholfogyasztás 
káros egészségügyi hatásai-
ról tartott előadást gyereke-
inknek. 
 Mouscronból indulva a ven-
déglátók francia területre is 
elvitték a konferencia részt-
vevőit. Wambreiches-ben egy 
több mint 100 éves családi 
vállalkozás lepárlójában és 
múzeumában a gabonapá-
linka készítésének folyama-
tát mutatták be. Lille-ben 
városnézés, majd Roubaix-
ben közös vacsora zárta az 
első nap francia programját. 
 A második nap teljes dél-
előttje a vendéglátó belga is-
kolában – az ICET-ben –, 
az elkészített beszámolók 
bemutatásával telt el. Min-
den csoport bemutathatta, 
hogy mit végzett el a meg-
jelölt programból. A monori 
PowerPoint-os előadást – 
a 9. G-sek rövid angol és 
olasz nyelvű bevezetője után 
– Imre Viktória (11. C) kom-
mentálta francia nyelven. Di-
ákjaink úgy érezték, hogy ez 
volt az egyik legjobban sike-
rült előadás, olyan szempont-
ból is, hogy önállóbban adták 
elő, mint a nagyobb tanári 
segítséget felhasználók.
 Már itt is sor került elret-
tentő példa bemutatására (pl. 
egy 19 éves lány alkoholos 
balesetéből származó cson-
kolása, vagy egy részeg pin-
cért eljátszó színész sokkoló 
jelenete egy étteremben), de 
erre a hangsúly főleg a prog-
ram további részeiben esik, 
ahogy a kulturált alkoholfo-
gyasztásra is.

 Pipaix-ben egy sörgyárat 
látogattak meg. Nagyon szép 
településeket, főtereket láttak 
a résztvevők. Volt városné-
zés Mouscronban, Tournai-
ban, a harmadik napon pedig 
Bruges-ben. Jártak Damme 
városában és a tengerpar-
ti Knokke-ban. Aznap – a 
hollandiai Sluis-ban vacso-
rázva – megkóstolhatták a 
tenger gyümölcseit is.
 Hazainduláskor a monoriak 
még Brüsszelben is sétáltak. 
A kétéves program követke-
ző állomása, rendezvénye az 
itáliai Pordenonéban lesz má-
jusban. A monori gimnazis-
táknak ezzel a helységgel (il-
letve iskolával) régóta van 
együttműködése. Több kö-
zös pályázaton vettek már 
részt, és diákcsere-kapcso-
lat is kialakult közöttük. Az 
idei velencei karneválra uta-
zott 90 JAG-os diák és kí-
sérőik – többek között – ott 
szálltak meg. 
 A következő találkozó ter-
vezésekor a kreativitásra épül 
a program. Az alaptémából 
(alkohol – iskola) hangsúlyt 
kap az irodalmi pályázat, 
valamint a képzőművésze-
ti alkotások (rajz, kollázs, 
montázs, festmény stb.) ins-
pirálása.
 A mostani utazás úgy jöhe-
tett létre (a következők szin-
tén), hogy költségeit az emlí-
tett alapítvány fedezte. 
 A diákok úgy összegezték 
tapasztalataikat, hogy a vi-
láglátás, a nyelvgyakorlás, a 
nemzetközi kapcsolatok, az is-
merkedés lehetősége jelentet-
te számukra a legtöbbet. El 
is határozták, hogy olasz di-
áktársakat fognak visszahív-
ni – hamarosan – Monorra, 
bemutatva iskolájukat és kör-
nyékük nevezetességeit. 

B. G.

Értesítjük a lakosságot, hogy Monoron 2010. évi,  
ebek  kötelező, veszettség elleni, összevezetéses védőoltását  

az alábbi helyeken és időpontokban végezzük:
március 18. csütörtök 

9-11 óra: Vásártér 
(dr. Varga János) 

13-15 óra: Deák F. u. 12.
(dr. Dudás Jenő)

március 19. péntek
13-15 óra: Attila u. 3. 

(dr. Dudás Jenő) 
13-15 óra: Gazdakör 

(dr. Varga János)

március 27. szombat
9-12 óra:  Deák F. u. 12. 

(dr. Varga János) 
13-15 óra: Deák F. u. 12. 

(dr. Dudás Jenő)

A 164/2008/XII.20-i FVM rendelet szerint valamennyi, három hónaposnál idősebb 
eb veszettség elleni védőoltása évenként kötelező! Az oltással egyidejűleg végre 

kell hajtani az ebek féreghajtó szerrel való kezelését is, és ki kell adni minden 
oltott ebre az új, nemzetközileg elfogadott Kisállat egészségügyi könyvet.

Az oltás és féregtelenítés díja elővezetett ebenként 3500.- Ft, 
+ 500.- Ft az új Kisállat egészségügyi könyv.

A háznál oltott ebeknél az oltás díja a kiszállás költségével emelkedik.
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A veszettség elleni oltás elmulasztását a törvény bünteti!

dr. Varga János: 06-29/412-613 • dr. Dudás Jenő: 06-29/412-724

Dr. Újfalussy Ilona reumatológus főorvos
 Rendel: kedden 1700–1800

Dr. Kereszturi Imre nőgyógyász-onkológus főorvos
 Női-férfi rákszűrést végez! 
 Rendel: hétfőn 1730–1900

Dr. Rados Mária családorvos
 Rendel: hétfőn és szerdán 1500–1830

Dr. Mikes Csaba sebész adjunktus modern kórházi háttérrel
 Tel.: 06-30/242-3351 Rendel: kedden 1700–1800

Dr. Heitler Csongor munkaalkalmassági (üzem) orvos
 Tel.: 06-30/953-5091
Dr. Csajbók Réka fül, orr, gégész, allergológus adjunktus
 Tel.: 06-20/996-8336 Rendel: csütörtök 1700–1830
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Hirdetés

Monoron,
lakó és pihenő övezetben 
új társasházi 
lakások
eladók, 
zárt 
parkolóval.

Tel: 06-30/548-5462

Hitelügyintézés kedvező kamatokkal!

Renáta pizzéria
Márciustól egytálételekkel is várjuk vendégeinket!

Kínálatunk:
• Pizza
• Csülkös cipó
• Kemencés sült
• Hamburger
• Melegszendvics
• Hot-dog
• Kávé, capuccinó
• üdítő- és szeszesitalok.

Monorierdő, Szabadság utca 13.  •  Tel: 06/20-465-8353 
Nyitva tartás: keddtől vasárnapig 12-től 22-ig

Az ételek fatüzelésű kemencében készülnek. 

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM

Egyes elemeiben, mondhatni, 
kifejezetten felkavaró élményt 
jelentett. Noha a könyvtárban 
már nem látogatható, azért 
még nem tűnik el végleg. Az 
általános iskolákban még kör-
bejár az anyag iskolai okta-
tásra vonatkozó része, a Já-
szai Mari téri óvodában pedig 
február 23-án nyílt, s két hé-
tig látható a kisdedóvók „he-
lyi történelme”.
 Több százan látták a ma-
gyar kultúra napján megnyi-
tott, s a napokban bezárt 
kiállítást – amely egyebek 
mellett, de legfőképpen, a vá-
ros korabeli kulturális életé-
nek és a népoktatás beindulá-
sának kívánt emléket állítani 
– a könyvtár emeleti aulájá-
ban. A gimnázium, a szak-
iskola és az általános isko-
lák igazgatói valamennyien 
kíváncsiak voltak az elődeik 
munkásságából ez alkalom-

mal bemutatott epizódokra, 
de a Kossuth iskolából pél-
dául a teljes tantestület „át-
rándult” kiállítást nézni.  A 
helytörténeti kör vendégköny-
ve arról is tanúskodik, hogy 
nem csak a helybeliek közül 
jó néhányan, de a Monorról 
elszármazottak, akik tudo-
mást szereztek az eseményről, 
sokan ugyancsak úgy érez-
ték: ezt látniuk kell.  
Aligha csalódott bárki is. 
 A dr. Dobos György és 
Pecznyik Ibolya által fél esz-
tendő alatt összegyűjtött, egy-
ségbe rendezett anyag, a közel 
száz fotó és az oktatási intéz-
mények, kisdedóvók múltját 
bemutató dokumentumok – 
melyek közt ritkaságszámba 
menő darabok is akadnak – 
nem csupán érdekességként, 
gondolkodni valóként szol-
gáltak, de alkalmasint érzel-
meket is ébresztettek. 

 Sokat segített az anyag-
gyűjtésben a Monori Nyug-
díjas Pedagógusok Katedra 
Klubja, a „Bár-osan szép az 
élet” összejöveteleinek törzs-
tagjai, s magánszemélyek is 
magukénak érezték az ügyet, 
a kiállítást, amelynek lényegét 
a megnyitó ünnepség díszven-
dége, Baranyi Ferenc Kos-
suth-díjas költő fogalmazta 
meg: az a feladata – miként 
az irodalomnak is –, hogy se-
gítsen. 
 Eligazodni.

KZS

okTaTás
Szép kiállítás volt
Bár nem készülhetett a teljesség igényével, csupán 
epizódokra szorítkozhatott a Monori Helytörténeti 
Kör – Közművelődési Egyesület által rendezett 
kiállítás, mégis sokat adott a látogatóknak. 

Idén már a helyi kultúra támogatására is 
fordíthatják a Monoron élők adójuk egy 
százalékát. 2010-től ugyanis a monori Vi-
gadó Kulturális és Civil Központ Nonprofit 
Kft. javára is dönthetnek térségi lakosok, 
amikor kitöltik a tavalyi évről szóló adó-
bevallásukat. Az így befolyt összegekből 
a Vigadó különböző programokat finan-
szíroz, mint amilyen a szabadtéri ren-
dezvények,  a gyermeknap, a nyugdíjas 
találkozó, a koncertek, a napközis tábor, 
népzenei és néptánc találkozó, a szüreti 
sokadalom, vagy az adventi ünnepségso-
rozat. A rendelkező nyilatkozaton a ked-
vezményezett adószámánál a 14007505-
2-13-at kell feltüntetni. Köszönjük!

Felajánlás

Egy százalék a kultúrára

Hirdetés

Húsvéti kézműves foglalkozás  
és a Kolompos Együttes előadása 
2010. március 31.-én a Művelődési Házban

Információ, jegyrendelés:  
a www.vigadokft.hu oldalon, a 06-29/413-212-es telefonszámon, 
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen

Húsvéti kézműves foglalkozás, tojásfestés, papírmozaik és csibefarm készítés 
15 órától. 17 órától a népszerű Kolompos Együttes húsvéti előadása, húsvéti 
szokásokkal, locsoló versekkel és dalokkal, locsolkodással.

Belépőjegy a kézműves foglalkozásra 400 forint. 
Az előadásra gyerekeknek 900, felnőtteknek 1500 forint. 

A felnőtt jeggyel rendelkezőknek a kézműves foglalkozás ingyenes.

Ír táncelőadás és táncház 
a  Blackbird Dance School tagjaival 

2010. március 12-én 18 órától 
a Művelődési Házban

Információ, jegyrendelés:  
a www.vigadokft.hu oldalon, a 06-29/413-212-es telefonszámon, 
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen

Önt is elragadták már a stílusos ír tánczenekarok?  
Érdeklődik az ír zene és kultúra iránt? Itt az ideje, hogy élőben is  

megismerje közelebbről ezt a magával ragadó világot. A Blackbird 
Dance School versenytáncosai és élő zenekara egy fergeteges előadás-
ra hívja Önöket, amit egy tánctanítással egybekötött ír táncház követ.

Jegyek elővételben 1000 forintért, az előadás napján 1300 forintért kaphatóak.



kÖzÖs neVező
Előadott, zenélt; most fest

Ma már festményeinek 
megnyitóján gyak-
ran saját maga adja 

a műsort, hogy a zene nyel-
vén is átadhassa közönségének 
az alkotásain megjelenített él-
ményeket, üzeneteket. 

– Korábban a zene, most in
kább a képzőművészet domi
nál életében. Miért döntött 
végül is a festészet mel
lett?
 – Édesapám ének-zene sza-
kos tanárként rendszeresen 
foglalkozott velem, így már 
ötévesen zongorázni tanul-
tam. Előbb olvastam a kot-
tát, mint a betűket. A Ma-
gyar Rádió Zenei Stúdiójában 
eltöltött tanulóéveket követő-
en előadóművészként tevé-
kenykedtem. Mivel első mű-
vészeti élményem a zene volt, 
hosszú évekig ez volt a leg-
fontosabb az életemben. A 
színpadot nagyon szerettem, 
a rivaldafényt természetes 
életközegnek éreztem. Azon-
ban, amint kiléptem a fényből, 
és lejöttem a színpadról, nem 
találtam a helyem. A lehető-
ségek kihasználásához szük-
séges önmenedzselést pedig 
végképp nem éreztem hoz-
zám közelállónak. A festés 
számomra családszeretőbb 
művészeti ág volt, mint a sok 
utazással járó zenész élet. A 
festés nyugodtabb műfaj. Ne-
kem az alkotói magány – akár 
műteremben, akár a szabad-
ban – teljes szabadságot ad. 
Hatalmas érték ez, hiszen az 
élet más területén ez az él-
mény ritkán élhető át.

– Vissza tud emlékezni arra 
a pillanatra, amikortól kezd
ve nem előadóművészként, 
hanem festőként tekint ön
magára? 
 – Fordulópontot jelentett 
az életemben, amikor 2006-
ban egy európai uniós pályá-
zat elnyerésével a Leonardo 
Kunstakademie Salzburg to-
vábbképzésén vehettem részt 
Ausztriában. Talán innen-
től gondolom magam festő-
nek, bár ez sohasem lezárt 
folyamat, a fejlődés lehető-
sége szinte végtelen.

– Festményei változatos táj
élményekről tanúskodnak. 
Valóságos vagy képzeletbeli 
utazások ihletik alkotásait?
 – Főleg valóságos utazások, 
helyszínek ihletik a képeimet, 
de néha előfordulnak elképzelt 
tájak vagy elvontabb témák 
is. Legnagyobb ösztönzőm a 
természet. Leonardo da Vin
ci úgy tartotta, hogy a mű-
vészet a természet gyermeke. 
Festményeimben az ebbe ve-
tett hitemet szeretném kife-
jezésre juttatni. Példaképeim 
közül a legkedvesebbek: Aba
Novák Vilmos, Bernáth Au
rél, RipplRónai József, de 
nagyon szeretem és tiszte-
lem a Párizsban élt és nem-
rég elhunyt két nagy művész, 
Csernus Tibor és Sándorfi 
István munkásságát is.

– Dr. Feledy Balázs művé
szettörténész szerint képeit 
a vitalitás és az életszeretet 
jellemzi. Milyen mértékben 
fakadnak ezek az ön szemé
lyiségéből?
 – Az említett tulajdonsá-
gok nálam inkább csendes, 
örömteli szemlélődésben nyil-
vánulnak meg. Szeretem felfe-
dezni egy-egy apró dologban a 
szépet, egy-egy pillanatban a 
boldogságot, s igyekszem mi-
nél több ilyen élményt össze-
gyűjteni.

– Próbále megfelelni a kriti
kusok és a közönség elvárá
sainak, vagy teljes egészében 
engedelmeskedik a saját ösz
töneinek alkotás közben? 
 – Első munkáimat a Kép-
csarnok Vállalat szakemberei 
látták, zsűrizték, és biztat-
tak a folytatásra. Amikor a 

Mezei Zsuzsannát nem csak festőként, hanem előadóművészként is 
ismerheti a közönség. Sokévnyi zongora- és énektanulás, külföldi, illetve 
hazai turnézás után, gyermekei születését követően kanyarodott vissza a 
festéshez, mely – a zene mellett – gyermekkorának másik nagy szerelme volt.

Kultúra
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„A monori ki-
állítás egy ki-
sebb váloga-
tás az utóbbi 
évek, hóna-
pok munká-

jából. ”

gyerekeim nagyobbak lettek, 
és kimozdulhattam hosszabb 
időre is otthonról, egyre na-
gyobb tudásvággyal vettem 
részt a különböző alkotótele-
pek munkájában. Évek óta já-
rok a biharkeresztesi és az egri 
alkotótáborba, valamint ne-
ves horvátországi, ausztriai és 
németországi nemzetközi mű-
vésztelepek rendszeres részt-
vevője vagyok. A közönség 
szereti a képeimet, az embe-
rektől nagyon sok elismerést 
kapok. A szakma számára az 
általam képviselt természet-
elvű festészet régimódi, ezért 
az elvontabb képeimet jobban 
értékelik. Hogy egy fejlődé-
si folyamat eredményeként 
– nem feladva saját elképze-
léseimet, magam karakterét – 
lesznek-e a szakmai vélemé-
nyeknek is jobban megfelelő 
alkotások, azt nem tudom.

– Mennyire segíti alkotói fej
lődését az, hogy most már 
„csak” a festészettel foglal
kozik? 
 – Hosszú éveken át csak a 
nyári alkotótáborokban és hét-
végéken tudtam festeni, mert 
a két művészeti ág között „ci-
vil” foglalkozásaim is voltak. 
Angol-német szakon kezdtem 
a Külkereskedelmi Főiskolán, 
majd néhány év múlva mint 

olasz műszaki tolmács dolgoz-
tam. Évekig pedig egy tudo-
mányos egyesületben voltam 
nemzetközi konferenciaszer-
vező. De néhány éve függet-
lenítettem magam, és már 
csak festészettel foglalkozom, 
így nagyon termékeny festői 
éveket tudhatok magam mö-
gött. Szinte minden nap festek. 
Több képen szeretek egyidejű-
leg dolgozni. Azonban mosta-
nában gyakran előfordul, hogy 
annyira szeretném látni azt, 
amit elképzeltem, hogy a befe-
jezésig szinte meg sem állok.

– Melyik kiállítására, díjá
ra gondol a legnagyobb sze
retettel? 
 – Mindegyik fontos szá-
momra. Amikor elkezdtem fes-
teni, nem gondoltam volna, 
hogy valaha tárlataim is lesz-
nek. Talán én csodálkoztam 
a legjobban, amikor ez meg-
történt. Az első soproni kiál-
lítás azért volt jelentős, mert 
első volt az életemben. A má-
sodik, a szentendrei azért fon-
tos, mert a két kiállítás között 
eltelt néhány év tudatosabbá 
tett. Itt próbáltam ki először 
azt az elképzelésemet, hogy én 
adom a műsort is: saját zon-
gorakísérettel énekeltem. En-
nek olyan sikere lett, hogy az-
óta többször szerveztem így 
a megnyitókat. Budapesten 
a belvárosi Unitárius Galé-
riában az „Erdélyi utazások” 
című kiállításom anyagát a 
Magyar Televízió is bemutatta, 
erre főleg ezért gondolok visz-
sza nagy szeretettel. 2006-ban 
a Tatai várban rendezett kiál-
lításon OKIT-díjat, 2008-ban 
pedig Sopronban, a reneszánsz 
év alkalmából rendezett tárla-
ton közönségdíjat kaptam. Ez 
év május elején Szentes vá-
rosközpontjában, a gyönyörű-
en felújított református nagy-
templomban lesz kiállításom. 

– Mit érdemes tudnunk a 
monori Vigadóban látható 
kiállításról?
 – A monori kiállítás egy ki-
sebb válogatás az utóbbi évek, 
hónapok munkájából. Bálvá
nyos Huba Munkácsy-díjas 
grafikusművész nyitotta meg, 
aki évek óta az OKIT orszá-
gos tárlatainak, valamint a 
Budapesti Művelődési Köz-
pont vizuális művészeti hónap 
festménykiállításának zsűri-
tagjaként minden évben ta-
lálkozik az én festményeimmel 
is, és véleményezi azokat. 
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Hirdetés

A nagy érdeklődésre való tekintettel 
2010. március 28-án (vasárnap) a Monori 
Borút Egyesület ismét megszervezi strá-
zsahegyi takarító akcióját. A Kövál 
Zrt. erre az alkalomra térítésmentesen 
3 darab 7 köbméteres konténert helyez 
ki a Strázsahegyre, amit ezúton is kö-
szönünk!
 Gyülekező 9 órakor a Szent Orbán té-
ren. Kérjük az érdeklődőket, hogy tele-
fonon (06-20-200-2882) vagy e-mailban 
(monoriborutegyesulet@gmail.com) jelez-
zék részvételi szándékukat és létszámu-
kat, mert annak függvényében készít-
jük el az ebédet.
 Mindenkit szeretettel várunk!

A szervezők

szeméTszedés

Strázsahegyi takarítás

Hirdetés

Tabac 
Dohány, ajándék
• cigaretta, dohányok
• töltők, sodrók  
• cigarettahüvelyek, -papírok 
• szűrők széles választéka
Öngyújtók, cigarettatárcák 
gravírozását vállaljuk!
Monor, Deák F. u. 2.

A képek által közvetí-
tett gondolatok nem-
csak segítenek megis-

merni a művésznőt, hanem 
az élet egyes dolgait is más 
szemmel láthatják a műked-
velők a tárlat megtekinté-
se után.

– Kimondottan erre a ki
állításra készültek a fest
mények?
 – Igen, a Monar Galéria 
termében lévő alkotásokat, 
ahol a címadó kép/képsoro-
zat is található, kifejezetten 
erre a kiállításra készítettem. 
A téma nem, csupán a kiállí-
tótér adta lehetőségek és mé-
retek jelentettek számomra 
kötöttséget. Az előtérben lát-
ható munkák az elmúlt évek-
ben készültek: főleg portrék 
vagy csoportos képek. 

– Hasonló módszert alkal
mazott a nemrégiben készí

tett festményeinél is, mint 
korábban?
 – Elég régóta használom 
ezt a maratott technikát, és 
ez jelenik meg a legújabb 
munkáimnál is. Semmikép-
pen sem szeretném teljesen 
elhagyni a festményekről, 
mert nagyon szép felülete-
ket lehet így létrehozni.

– A Táj télen akvarellsoro
zatot milyen indíttatásból 
festette?
 – Mostanában elég sokat 
utazom, és van időm megfi-
gyelni buszból vagy vonatból 
a havas pusztaságot, az el-
suhanó fákat, a behavazott 
utakat és a tanyákból elő-elő-
bukkanó alakokat. Mindezt 
többféle napszakban. A Feke-
te István Általános és Szakis-
kolában is tanítok Gyömrőn. 
Ez a látvány az, ami odafelé 
felkészít, és megnyugtat, mi-
kor hazafelé jövök.

– Az Érkezők című festmé
nyekkel milyen gondolato
kat szeretett volna vászon
ra vinni?
 – Számomra az efajta áb-
rázolás egy új irány ember 
és tér között. Gyermekko-
ri élményeim jönnek vissza 
a képeken, a több mint tíz 
évvel ezelőtti nagy havazá-
sokról, amikor az emberek 
botladozva ásták át magu-
kat a hóakadályokon.
 
– Lesze a közeljövőben 
újabb kiállítása?
 – Legközelebb március 
2-án nyílik önálló kiállításom 
Maszkjaink címmel a Ma-
dách Színház Tolnay Szalon-
jában. A kiállítást Király Ju
dit művészettörténész nyitja 
meg. Itt is szerepelnek majd 
korábbi munkáim és nemrég 
elkészült festményeim egy-
aránt.

Palotai Petra

kiállíTás
Séta az erdőben
Kiss Adél festőművésszel beszélgettünk a 
MonaR Galériában nyílt kiállításáról, amely  
március 28-ig ingyenesen látogatható.

március 5. 17 óra Nyugdíjas internettanfolyam csoportkezdés • Vigadó
március 5. 18 óra Érdi Tamás hangversenye a Lions Klub szervezésé-

ben • Vigadó
március 6. Bethlen Gábor erdélyi kör bálja • Művelődési Ház
március 7. vasárnap 16 óra A Merlot társulat bemutatja: Az okos 

mama című zenés bohózatát két felvonásban • Művelődési Ház
március 8–10. Általános iskolai és óvodai beiratkozás a 2010–2011-es 

tanévre 8-án: 8–12, 9-én: 12–18, 10-én: 8–18 óráig. 
Helyszín: iskolásoknak a Művelődési Ház kistermében.(Bejárat a 
Dobó I. utca felől, az udvaron keresztül!)  
óvodásoknak: az adott körzeti tagóvodában.

március 9, kedd 17 óra Közös nevező kiállítás-sorozat Benkóczy Péter 
festőművész kiállításának megnyitója • Vigadó, galéria

március 12. 18 óra Ír táncelőadás és táncház a Blackbird Dance 
School tagjaival • Művelődési Ház

március 13. 14 óra Nagycsaládosok Monori Egyesületének összejö-
vetele • Művelődési Ház

március 15. 10.30 Városi ünnepség és megemlékezés az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharcról Ünnepi beszédet mond Pogácsás 
Tibor polgármester. • Városközpont, Kossuth-szobor

március 17. Véradás a Magyar Vöröskereszt szervezésében • Művelődési Ház
március 18. 18 óra A száműzött magyar irodalom – Takaró Mihály 

irodalomtörténész előadássorozata Tormay Cécile • Vigadó
március 25. 12 óra Rendhagyó irodalomóra Járvás Katalinnal és barátaival Jó-

zsef Attila: Szomj –  válogatás József Attila életművéből • Vigadó 
március 26. 14 óra Városi sakkverseny általános iskolásoknak A ver-

seny re minden iskolából 10 fős csapatot várunk! • Vigadó
március 31. Húsvéti kézműves foglalkozás és a Kolompos Együttes 

előadása. • Művelődési Ház

Információ, jegyrendelés: 06-29/413-212-es telefonszámon, 
vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail címen. honlap:  www.vigadokft.hu 

A monori Vigadó 
Kulturális és Civil Központ 
2010. márciusi programajánlója

Monor kártya elfogadóhely!

Öcsi Lángos 
                                 

                    a monori Tesco Áruház előtt

sima lángos 200 Ft
sajtos-tejfölös 390 Ft
baconos lángos 450 Ft
hamburger 450 Ft
hot-dog 260 Ft

Lángos, hot-dog, hamburger, kávé, tea, üdítő

Specialitásunk: Öcsi lángos 
(fokhagyma, tejföl, sajt,  

pirított hagyma, bacon)

Nyitva: H–Szo:  9-20, V: 9-19

550 Ft

Megnyílt a ceglédi 

cipőbolt!
A Ceglédi Cipőgyár termékeit a PUMA-cipők magyarországi 

gyártójának hagyományaira építve újra gyártja a Kalló-Plast Kft. 
A régi helyen: Cegléd, Fűtőház úti boltunkban 

várjuk kedves vásárlóinkat megújult termékválasztékunkkal.
Ajánljuk hagyományos

sportcipőinket • munkacipőinket • papucsainkat,
amelyek továbbra is a legjobb minőségű bőrből készülnek.  

A lábegészségügyi, lábkényelmi szempontok határozzák meg
 termékeink fejlesztésének fő irányait továbbra is. 

Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. Nyitva: K-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig, H, V: szünnap
Gyermek, női és férfi modelljeinkkel várjuk Önöket.

Boltunkban rendkívül kedvező, gyári áron vásárolhatja meg kiváló minőségű termékeinket!

Monor kártya elfogadóhely!



Sporthírek

22  |  Monori Strázsa 2010. 03. 02.  |   Március

Nyárigumi és szerelés akció!
Gumiszerelés 800 Ft-tól 1000 Ft-ig

Cégeknek további kedvezmény!

Vladár Miklós és Tsa. Kft. Monor, Mátyás k. u. 9.
Telefon: 06-29/410-595, 06-20/204-5962

Az árak az áfát tartalmazzák
155/70R13 RosAvA 6 300, MAtAdoR 7 100
175/70R13 RosAvA 7 100, MAtAdoR 8 100
175/65R14 RosAvA 7 500, MAtAdoR 9 000
195/65R15 RosAvA 9 900, MAtAdoR 11 700
205/55R16............................  MAtAdoR 15 500
személy- és kisteher-, targonca-, cross-, kerékpárabroncsok

Taxi Éjjel-nappal

Autómentés, Autó-, utánfutó- és trélerkölcsönzés

06-20/236-4000
Diákoknak és nyugdíjasoknak kedvezmény!

8+1fős kisbusz rendelhető!
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Hirdetés

Úszáseredmények
A február 14-én megrendezett Budapest 
Kupa I. fordulójának eredményei: Vá
rosi Brigitta: 200 m vegyes 3, 400 m 
gyors 6. Botka Anita 400 m gyors 8, 
100 m hát 7.
 A február 19–21-én Hódmezővásárhe-
lyen megrendezett XIV. Országos Rövid-
pályás Vidékbajnokság eredményei: Vá
rosi Brigitta 100 m gyors és 200 m mell 
4. hely, 200 m vegyes és 100 m vegyes 
6. hely. Ponyi Péter 100 m mell 3. hely, 
400 m vegyes és 200 m mell 2. hely, 200 
m vegyes és 50 m mell 4. hely.

Motokrossz Monoron
A tavalyi év májusában rendezett Nyílt Nem-
zetközi Magyar Motocross Bajnokság futa-
mait, mintegy 3000 néző izgulta végig. A 
nézőszám és a verseny színvonalának sike-
rén felbuzdúlva, idén Monoron indul a baj-
noki sorozat március 28-án, vasárnap. A 
versenyeken ismét részt vesznek a monori 
versenyzők: Dilsky Gábor, Forgács József 
és Vladár Péter

A sportrovatot összeállította:
Szalai Zsolt és Ecsedi Dávid

Sima győzelem
Női csapatunk veretlenül lett bajnok Gyöm-
rőn, a Pest megyei női labdarúgó teremtor-
nán. A csoportmérkőzések után az elődön-
tőt az Inárcs ellen játszotta a Monor SE.  
Az első 10 percben átgázolt csapatunk a 
fiatal inárcsi gárdán. Szebbnél szebb akci-
ókat vezetve szerezték lányaink góljaikat. 
Fordulás után edzőnk sort cserélt, azonban 
a fiatalok is bizonyították, hogy lehet rájuk 
számítani. A vége kiütéses monori győze-
lem: Monor SE–Inárcs 6-0 (4-0). A lelátón 
nézőink remek hangulatot teremtettek!
 A döntőben a Tápiószecsőve mérkőzött 
meg csapatunk. A Monor SE már az elején 
megszerezte a vezetést és innentől az irá-
nyítást is átvette. Ahogy telt az idő, úgy 
lett egyre idegesebb a Tápiószecső, játé-
kosaink pedig minden hibát újabb góllal 
büntettek. Hátul Bárdi Rita nem ismert 
lehetetlent, a döntőbe sem tudták kapuját 
bevenni, és a tornán is csak egyszer avat-
ták fel. Monor SE–Tápiószecső 3-0.
 A torna gólkirályát is a Monor SE adta 
Fekete Alexandra személyében!
 Végeredmény: 1. Monor SE, 2. Tápiószecső, 
3. Maglód, 4. Inárcs, 5. Gyömrő, 6. 
Monorierdő, 7. Kunszentmiklós.

Edzésnek nem volt rossz
A női kosárlabda felnőtt bajnokság, 7. for-
duló a Monor SE a Pozsonyi csapatával 
mérkőzött meg. A mérkőzés már az első 5 
percben eldőlt. Lányaink könnyen szerez-
tek labdát és könnyű kosarakkal fejezték 
be az akciókat. Az 5. percben, így már 1-20 
állt az eredményjelzőn. A folytatásban sem 
változott a játék képe, ekkor már a cserék 
is lehetőséget kaptak csapatunkban, és ők 
sem vallottak szégyent. A 15. percben Lo
vas Evelin kosarát kővetően 5-49-re alakult 
az eredmény, egy 0-23-as sorozatot követő-
en. Fordulás sem hozott sok változást, a 25. 
percben 10-81, a 34. percben Magócsi Car
men duplája után pedig már a bűvös 100 
pont fölé került csapatunk. (22-101). A 36. 
percben a monori edző nemes egyszerűség-
gel sort is cserélt, az edzőmérkőzés jellegű 
bajnoki találkozón. A végeredményt a végig 
remekül játszó csapatkapitányunk, Mészá
ros Andrea állította be: 28-119, amely még 
így is a Pozsonyira nézve volt hízelgő.
 Monor SE: Kovács Bernadett 10, Németh 
Ágnes 24, K.né Kóti Gerda 19, Mészáros 
Andrea 23, Kocsis Ágnes 8. Cserék: Kaári 
Zsófia 4, Badár Fanni 4, Lovas Evelin 14, 
Magócsi Carmen 6, Magócsiné N. Kata
lin 3, Bánkúti Dóri 4. Edző: Kecsmarik 
András.

15 gól hazai pályán
NBII Futsal mérkőzés 10. forduló: Monor 
SE–Kartal 9-6 (4-4)
 Nem bízta csapatunk a véletlenre a győ-
zelmet és Magyar Tamás góljával már a 
második percben megszerezte a vezetést. 
Ezután viszont megtáltosodott a Kartal, 
és a hatodik percben a vezető találatot is 
megszerezte. Remek iram és gyors gólvál-
tások után úgy tűnt, előnnyel vonulnak a 
fiúk pihenni, de a vendégek a 20. percben 
egyenlítettek.
 Fordulás után beindult a Monor. Csi
kóst, Bokrost és Simont is képtelenek vol-
tak tartani a kartaliak, így gárdánk a 31. 
percben már 4 góllal előrébb járt. Az utol-

só 10 perc nem hozott újabb fordulatot, 
így csapatunknak sikerült a visszavágás, 
és továbbra is tartják remek hazai mérle-
güket. 
 Monor SE: Spenger Szabolcs–Magyar 
Tamás, Nyúl Zoltán, Temesvári Zsolt, 
Bokros Bálint. Cserék: Csikós Ferenc, 
Simon Zsolt, Papp Krisztián, Szőke Ta
más, Barta Tibor, Papp Tamás, Mucsi 
Lajos. Edző: Gallai Attila.
Bajnokság állása: 1. Colorspectrum Aramis 
U21, 2. Nagykáta SE, 3. Újpest FC, 4. 
Monori SE, 5. Gödöllői Fortuna U21, 6. 
Kartali Futsal SE, 7. Üllő FC Cső-Montage 
U21, 8. Rubeola FC Csömör U21
 A február 26-án megrendezett Monor 
SE–Nagykáta összecsapásról a monorse.
hu honlapon olvashatnak részleteket.

Minden kezdet nehéz!
Monor SE–Zsámbéki DSE 93-78 (26-27, 
22-11, 20-10, 25-30). A kosárlabda férfi 
kadet bajnokság 11. fordulójában rosszul 
kezdett csapatunk a Zsámbéki DSE el-
len, de a mérkőzés végeredménye mégis 
a mi játékukat igazolta. Az első negyed 
végén a zsámbékiak előnnyel mehettek 
pihenni. A kis szünet jót tett Monornak, 
amely fordítani tudott. A második félidő-
ben már 62-44-re nőtt az előnyünk, az 
utolsó negyedben pedig végleg eldőlt az 
összecsapás az egyre fáradtabb Zsámbék 
ellen. A 12-0-ás kezdet után már 80-48-
ra vezetet Takács Péter egylete. Bár az 
utolsó öt percben 30 pontot kaptunk, így 
is fölényes győzelemmel zártuk a mérkő-
zést. A végeredményt Kalocsa Kriszti
án állította be triplájával, így 93-78-ra 
nyert kadet gárdánk. 

Monor kártya elfogadóhely!



Monoron, csendes környezetben, 
összközműves, aszfaltos utcában építési sa-
roktelek eladó.  
Érdeklődni: 06-70-94-34-773
 
Cékla eladó! 40 mázsa cékla ipari felhaszná-
lásra eladó Monoron.  
Érdeklődni: 06-20-317-8108

Fatüzelésű kemencéhez pizzasütőt, egyben 
szakácsot keresek heti 3 alkalomra monorierdői 
pizzériába. Tel.: 06-20-465-8353

A Strázsahegy legszebb részén, téglából 
épült, tetőteres, lakható, jó állapotú pince, örök 
panorámával eladó. Irányár: 3 millió forint. 
Tel.: 06-30-9455-509

Apróhirdetés

Ajánló
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Monor, Kossuth Lajos út 110.
(Bramac bemutatóház) Tel.:/Fax: 29/417-333

Pilis, Rákóczi Ferenc út 21.
Tel.:/Fax: 29/498-333

Gyömrő, Szent István út 21.
(Centrum üzletház) Tel.:/Fax: 29/334-333

www.galcehkft.hu e-mail: galcehkft@upcmail.hu
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5 légkamrás („A kategóriás”) 
ablakok -40%

kedvezméNNyel!
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Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, 
akik szeretett halottunk, 

Bálint Sándor
temetésén részt vettek, sírjára virágot

helyeztek.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

cipőjavítás, cipőápolók, cipőfűzők, kések,  
késélezés, kulcsmásolás, nadrágfelvarrás,  
szoknyafelhajtás, cipzárbevarrás 

Piactéri üzletünkbe műszaki beállítottságú munkatársat keresünk. 
Jelentkezés önéletrajzzal levélben: Makrofilt Kft. 2200 Monor, 

Péteri út 014/19 hrsz. vagy e-mail: makrofilt@makrofilt.hu

a monori piactéren (A Bocskai úti bejáratnál)  

PRESSZ
gyorsszerviz

Nyitva: H, K, Cs, P: 8-18;  Sze: 7-17;  Szo: 7-11

BÉRBE ADÓ az épület földszintje 
560 m2. Maglódon 3-as csomópontban a 31-es úton, az 
OMV és a Spar mellett. A repülőtértől 10 percre. Az M0-ról 
1,5 km. Alkalmas bármilyen kereskedelmi, ipari célra. 
Érd.: 06-30/900-1038, ill. a 06-29/328-145 telefonszámon

most 30% 
kedvezményt adunk 

a menyasszonyi, vőlegényi  
és koszorús ruhák árából 

a 2010. évre! 

Monor, Kinizsi u. 43. 
(A központtól Péteri felé)

Telefon: 06-29/413-620

Az Angi Esküvői Ruhakölcsönzőben

www.angiruhakolcsonzo.hu

A szerkesztőség elérhetőségein
Tel.: 06-30-467-7216, fax: 06-29-410-767
E-mail: szekerka.janos@monornet.hu 
Cím: Monor, Kossuth L. u. 65–67. (a Vigadó 
első emeletén)
Hirdetések leadása minden hónap 20-ig.
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa

Hirdetésfelvétel

Monor kártya elfogadóhely!



Vas-Szerelvény Bolt
2200 Monor, Mátyás király utca 15.

Tel./fax: 06-29/412-763, 06-29/413-300 

e-mail: szantho@monornet.hu

Ajánlatunk
minden, ami víz-, gáz- és 

központifűtés-szereléssel kapcsolatos

 valamint:

A fenti termékek műszaki adatai és árai miatt 

keresse fel üzletünket!

A rossz minőség emléke sokkal tovább él, 

mint az alacsony ár miatt szerzett rövidke öröm!

–  elektromos kéziszerszámok barkács és ipari  

felhasználásra

–  húzott és hengerelt vasáruk széles választékban

–  metrikus és menetes csavarok teljes körű kínálata

– kerti szerszámok nagy választékban


