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Akciós árak június 7-től 19-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!

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
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Csirke 
apróhús

gyf.
Ft/kg

490,- Kacsacomb
 gyf.

Ft/kg

990,- Csirkemell 
filé

Ft/kg

990,- Hízott 
kacsamáj

gyf.
Ft/kg

3990,-

Sertés-
comb

Ft/kg

850,- Csíkozott
pacal

Ft/kg

790,-
Sertés-
oldalas

Ft/kg

790,- Füstölt-
csülök

Ft/kg

790,-

Erdélyi
szalonna

Ft/kg

690,- Füstölt
kolbász

Ft/kg

790,-

Főtt
császár

Ft/kg

890,- Darált
pulykahús

Ft/kg

590,- Darált
sertéshús

Ft/kg

590,- Ömlesztett
zsír (20 kg)

Ft/kg

250,-

kiemelt
ajánlatunk

Sertés
tepertő

Ft/kg

890,-
kiemelt

ajánlatunk
Fácán gyf. 

1 db.

db

990,-
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Beszámoló a májusi ülésről
Önkormányzati hírek

Nem a megszokott módon kezdődött május 13-án a testület 
ülése. Interpellációt nem nyújtottak be sem szóban, sem írásban. 
Pogácsás Tibor polgármester parlamenti elfoglaltsága miatt az 
ülést dr. Babinszki György alpolgármester nyitotta meg.

„Színvona-
lasabb lett a 
munka, mi-
óta a »Viga-

dó« Nonprofit 
Kft. felkarol-
ta a városi ci-
vil szerveze-
teket, és az 

előkészítéstől 
kezdve a le-
bonyolításig 

koordinálja a 
kulturális ren-
dezvényeket.”

Folytatás a 4. oldalon

Napirendi pontok júniusban
Monor Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete következő soros, nyilvános ülését 
2010. június 10-én, csütörtökön 14 órai 
kezdettel tartja a városházán.
Tervezett napirendi pontjai:
 1.) Interpellációk.
 2.) Általános iskolák heti óraszámá-
nak és álláskeretének meghatározása.
 3.) Pályázat kiírása „Monor Város Jó 
tanulója - Jó sportolója” cím elnyerésére.
 4.) Augusztus 20-i ünnepség előkészí-
tése
 5.) Önkormányzati közalapítványok 
(Segítő Támogató Közalapítvány, Monor 
és Környéke Mentés Ügyéért Közalapít-
vány, Monor és Környéke Közbiztonsá-
gáért Közalapítvány) kuratóriumainak 
beszámolója (a 2006. évi LXV. törvény 
1. § (2) bek. e.) pontja alapján).
 6.) Belvíz- és csapadékvíz-elvezetés 
kérdései.
 7.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 8.) Javaslat a képviselő-testület 2009. 
II. félévi munkatervének jóváhagyására.
 9.) Polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról.

Három napirendi pont-
ban rendeletek módo-
sítását fogadták el. A 

2010. évi költségvetés, a köz-
tisztaságról és köztisztasági 
szolgáltatásokról, valamint az 
önkormányzat vagyonáról és 
a vagyongazdálkodás szabá-
lyairól szóló rendeletek módo-
sultak. A két utóbbin az Álla-
mi Számvevőszék vizsgálata 
alapján kellett változtatni.

Javuló köztisztaság,  
virágos parkok

Beszámoltak a városi tulaj-
donban lévő gazdasági tár-
saságok a 2009. évi munká-
jukról és gazdálkodásukról. A 
Monor Város és Uszoda Üze-
meltető Nonprofit Kft. neve is 
tartalmazza, hogy tevékeny-
ségi körébe a város üzemel-
tetése is beletartozik. Amió-
ta a kft. végzi ezt a feladatot, 
látványosan javult a köztisz-
taság, virágosabbak és ápol-
tabbak lettek a parkok. 
 Szintén színvonalasabb lett 
a munka, mióta a „Vigadó” 
Nonprofit Kft. felkarolta a vá-
rosi civil szervezeteket, és az 
előkészítéstől kezdve a lebo-
nyolításig koordinálja a kul-
turális rendezvényeket. A tes-
tület elfogadta a beszámolót, 
megköszönte a kft. dolgozói-
nak és ügyvezetőjének az ed-
dig végzett munkáját. 
 A Monori Városépítő Kft. 
egy feladatra jött létre, a pol-
gármesteri hivatal új épületé-
nek felépítésére. Beszámolója 
erről a tevékenységéről szólt.

A gyerekek 11 százaléka 
 veszélyeztetett

Az önkormányzat gyermekjó-
léti és gyermekvédelmi felada-

tainak ellátásáról szóló átfo-
gó értékelés volt a következő 
napirendi pont, amely több 
részből állt: a jegyzői gyámha-
tóság, a Monor Városi Gyám-
hivatal, valamint a Kistérségi 
Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat, Monor beszá-
molójából.
 A jegyzői gyámhivatal írá-
sos anyagából megtudhatjuk, 
hogy, a városban a veszélyez-
tetett gyermekek száma 464 
fő. Ez a 18 év alatti korosz-
tály 11,7 százaléka, és 194 
családot érint. Valamennyi-
nél szerepet játszik az anya-
gi veszélyeztetettség (szülők 
munkanélküliek, gyermekek 
utáni ellátás képezi a jövedel-
met, rossz lakáskörülmények), 
és a veszélyeztetett kiskorúak 
körülbelül 80 százalékánál je-
len van a szülői elhanyagolás 
is. Az anyagi veszélyeztetett-
ség enyhítésének több formá-
ja is van: a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezmény, a 
rendkívüli ill. kiegészítő gyer-
mekvédelmi támogatás, va-
lamint az óvodáztatási tá-
mogatás. Az elmúlt évben 
összesen 733 kiskorú részé-
re állapítottak meg rendsze-
res gyermekvédelmi kedvez-
ményt, részükre mintegy 8 
millió forintot fizettek pénzbe-
li támogatásként. 71 gyermek 
részesült rendkívüli gyermek-
védelmi támogatásban, össze-
sen 238 ezer forint összegben. 
Ez éves szinten gyermeken-
ként 3352 forint támogatá-
si összeget jelent. Az előbbin 
felül karácsonyra a rendkí-
vüli gyermekvédelmi támo-
gatás terhére 13 intézmény 
10-10 gondozottja, tanulója 
kapott összesen 130 ezer fo-
rint rendkívüli gyermekvédel-
mi támogatást. A kiegészítő 

gyermekvédelmi támogatás 
gyermekenként havonta 6270 
forint, és évi két alkalommal 
gyermekenkénti pótlék kerül 
folyósításra, melynek össze-
ge alkalmanként 8400 forint. 
Ezt a támogatási formát 6 fő 
kapta, az éves kifizetés ösz-
szesen 552 ezer forint volt.
 Menzatérítésben 41 fő ré-
szesült, továbbá az önkor-
mányzat a nyári időszakban, 
folyamatosan 54 napon ke-
resztül 237 gyermek részére 
biztosított étkeztetést. Erre a 
célra felhasznált összeg 4 735 
260 forint volt.

Mélyszegénység felé 
tart a középosztály

A Városi Gyámhivatal 10 te-
lepülésen látja el a felada-
tát, amely közel 49 ezer la-
kost jelent.
 A személyi állományban a 
múlt évben is több változás 
történt. Jelenleg a vezetővel 
együtt 5 ügyintéző és 1 ügy-
kezelő látja el a feladatokat. 
Minden ügyintéző rendelke-
zik a megfelelő iskolai vég-
zettséggel, szakvizsgával. A 
törvényi előírásoknak megfe-
lelően hivatásos gondnokot is 
foglalkoztatnak, aki jelenleg 
36 gondnokoltat lát el. Az el-
végzett munka minőségét jel-
lemzi, hogy 2008-ban 1003, 
míg tavaly 1600 döntést hoz-
tak. Ebből 2008-ban 11-et, 
2009-ben pedig csak 12-t fel-
lebbeztek. A 12 határozatból 
7-et a Közép-Magyarországi 
Regionális Államigazgatási 
Hivatal Szociális és Gyámhi-
vatala helybenhagyott, csak 
1 döntést változtattak meg. 
Négy döntést a fellebbezést 
követően saját hatáskörben 
módosítottak.

 A települési önkormányza-
tok kötelező ellátási feladatai 
közé tartozik a családsegí-
tő és gyermekjóléti szolgálta-
tás megvalósítása. Monoron a 
családsegítő és gyermekjóléti 
szolgáltatás társulásos formá-
ban működik, a szolgáltatáso-
kat a Kistérségi Családsegí-
tő és Gyermekjóléti Szolgálat, 
Monor biztosítja. Az intéz-
mény fenntartója Monor és 
Térsége Többcélú Önkor-
mányzati Kistérségi Társu-
lás. A gyermekjóléti szolgál-
tatást 6 fő teljes munkaidőben 
foglalkoztatott családgondozó 
látja el, továbbá heti 20 órá-
ban pszichológust és heti 4 
órában jogászt is foglalkoztat-
nak. Monoron tavaly a gyer-
mekjóléti szolgálat 5847 alka-
lommal nyújtott szolgáltatást 
az igénybe vevők részére. A 
gondozási tevékenység 352 
gyermeket érintett, 211 csa-
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Önkormányzati hírek

Folytatás a 3. oldalról

Kihirdetett rendeletek
Monor Városi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete megalkotta és kihirdeti az 
alábbi rendeleteit:
 12/2010. (V. 18.) számú: Monor Város 
Önkormányzatának 2010. évi költségve-
téséről szóló 3/2010. (II. 19.) számú ren-
deletének 1. számú módosításáról.
 13/2010. (V. 18.) számú: A köztiszta-
ságról és a szervezett köztisztasági szol-
gáltatásokról szóló  4/1996. (I. 18.) szá-
mú rendelet módosításáról.
 14/2010. (V. 18.) számú: Monor Vá-
ros Önkormányzatának vagyonáról és 
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
24/1999. (IX. 27.) számú rendelet mó-
dosításáról.

ládból. A szolgálat látóköré-
be kerülő családok jellemzően 
egzisztenciális bizonytalansá-
gából eredő gondokkal, mun-
kanélküliséggel küzdenek. A 
városban jelzőrendszer mű-
ködik, melynek célja, hogy 
a veszélyeztetett gyermekek 
és családjuk szakszerű segít-
séget kapjanak a veszélyezte-
tő tényezők felszámolásához. 
A szolgálat öt napos nyári 
tábort is szervezett, amely-
nek célja a szabadidő hasznos, 
építő jellegű és élményekkel 
teli eltöltése volt. Elsősorban 
olyan gyermekeket igyekeztek 
beszervezni a táborba, akik 
veszélyeztetettek, és napköz-
ben csavargással, felügyelet 
nélkül töltik a szünidőt.
 A családsegítés a szociális 
vagy mentálhigiénés problé-
mák, illetve egyéb krízishely-
zet miatt segítséget igénylő 
személyek, családok számá-
ra az ilyen helyzethez veze-
tő okok megelőzése, a krí-
zishelyzet megszüntetése 
érdekében nyújtott szolgál-
tatás. 1772 esetben nyúj-
tottak szolgáltatást ügyfe-
leik számára. Új ügyfélként 
304 fő jelentkezett, a család-
gondozási esetek száma 156. 
Aktív korúak beilleszkedési 

programjában 105-en vettek 
részt. A válság hatására a 
munkanélküliség növekedé-
se és az azzal járó megélhe-
tési gondok, a mentális álla-
pot romlása miatt, a korábbi 
évek forgalmához képest je-
lentős növekedést tapasztal-
tak. A mély szegénységben 
élő kliensek mellett már a 
középosztálybeliek is meg-
jelentek az intézményben.
 
Jó ütemben halad 
a Bölcsőde felújítása

Beszámolt a Bölcsőde is a 
2009. évi munkájáról. Veze-
tője értékelte a munka ered-
ményességét, a szakmai prog-
ram végrehajtását, valamint a 
gazdálkodás szabályszerűségét 
és hatékonyságát. A Bölcsőde 
épületének felújítása jelenleg is 
folyik, jó ütemben halad, amit 
az új igazgató meg is köszönt 
a város vezetésének. 
 Vita nélkül fogadták el a 
polgármesteri beszámolót az 
egyes önkormányzati társu-
lások 2009. évi tevékenysé-
géről, pénzügyi helyzetéről, 
a társulási cél megvalósulá-
sáról, a kistérségi fejlesztési 
tanács munkájáról.
 Elfogadták az új közbeszer-
zési szabályzatot. Változott a 
gazdasági környezet és a jog-
szabályok, a szabályzatban 
új felelősségi rendszert kel-
lett kidolgozni. Ezzel párhu-
zamosan a régi szabályzatot 
hatályon kívül helyezték. 
 A képviselő-testület az 
előző hónapokban döntött a 
Vigadó éttermének és kony-
hájának felújításáról, jóvá-
hagyta a felújításhoz szük-
séges pénzügyi fedezetet. A 
testület egyben felkérte a „Vi-
gadó” Nonprofit Kft. ügyve-
zető igazgatóját, hogy a júni-
usi testületi ülésre készítse el 
módosítási javaslatát az üz-
leti tervéről, amely már tar-
talmazza az étterem üzemel-
tetésével kapcsolatos kiadási 
és bevételi előirányzatokat.

Mégsem lesz parkoló  
a régi posta udvarán

A Szociális és Egészségügyi 
Bizottság javaslatára lakbér-
támogatást állapított meg a 
testület, majd a Pénzügyi Bi-
zottság javaslatára egy 1,5 
millió forintos keretösszeget 
határozott meg az építés-
hatóság részére, a hatósági 
bontási munkák költségeire. 
Bizonyos esetekben el kell 

rendelni az életveszélyessé 
vált épületek bontását. Ha 
nem ismerik a tulajdonost, 
akkor a bontást az építésha-
tóságnak kell megrendelni, és 
az összeget az önkormányzat-
nak kell biztosítani. 
 Minden önkormányzatnak 
kötelessége a hulladékgazdál-
kodási terv elkészítése. A be-
érkezett ajánlatok közül az 
ENCOTECH Kft. ajánla-
tát fogadták el.
 Az útépítésekkel kapcso-
latos közbeszerzési tervdo-
kumentáció elkészítésére be-
érkezett ajánlatok közül a 
VAKONDOK’97 Tervező 
Iroda Kft. árajánlatát fogad-
ták el. A Bajza utca, Bercsé-
nyi utca, Cinka Panna utca 
(Gép és Zöldmező utcák kö-
zötti szakasza), Mária utca, 
Maros utca, Munkás utca, 
Nemzetőr köz, Péteri út (Ma-
lomgödör belső oldala a Mát-
ra és a Tátra utcák között), 
Szabó Ilonka utca, Szatmár 
utca, Temesvári utca, Veres 
Pálné utca, Katona J. utca, 
Bánffy Dezső Utca, Szilágyi 
D. utca, Stromfeld A. utca, 
Rákosi J. utca mechanikai 
stabilizációjának, valamint 
a Dózsa György illetve Má-
tyás király utcák burkolat fel-
újításának közbeszerzési ki-
írásához szükséges tervezési 
munkát fogják elvégezni.
 Az áprilisi ülésen Horváth 
Ferenc javasolta a régi posta-
épület udvarának megnyitá-
sát parkolás céljára. A hiva-
tal szakemberei megvizsgálták 
ennek lehetőségét, de csak úgy 
javasolták a parkolók kialakí-
tását, ha este zárják, reggel 
pedig nyitják a kaput. Már a 
bizottsági ülésen is vitát vál-
tott ki a javaslat: többen nem 
értettek egyet vele, mond-
ván, a várható haszon nem 
áll arányban azzal a kiadás-
sal, ami a parkoló kialakítá-
sából adódna. Nyitni és zárni 
kell, parkoló órát kell felállíta-
ni, és nem biztos, hogy zárá-
sig mindenki elhagyná a terü-
letet. Horváth Ferenc szerint 
ellenben a környéken dolgo-
zók számára lehetne biztosí-
tani gépkocsik elhelyezését a 
területen. Hosszas vita után 
a testület elutasította a javas-
latot, tehát nem lesz parkoló 
a régi postaépület udvarán.

Nem lesz nyári börze

A testület elfogadta a csator-
naközmű-hálózat bővítés át-
adására vonatkozó felajánlá-

sokat. Vannak olyan utcák, 
ahol a csatornahálózatot utó-
lag építették ki. Az önkor-
mányzati tulajdonú utcák-
nál a csatornahálózatot át 
kell venni, és a szolgáltatás 
szempontjából a legegysze-
rűbb, ha magánutak eseté-
ben is ezt teszi.
 Megtárgyalták a Magyar 
Galamb- és Kisállattenyész-
tők Országos Szövetségének 
kérelmét. Az áprilisi ülésen 
a képviselők engedélyezték a 
Beziptop Bt. részére a kisállat 
börze tartását a vásártéren a 
nyári időszakban. Időközben 
a kerületi főállatorvos jelezte, 
hogy júniusban és júliusban 
a hőség miatt nem tartható 
meg a vásár. A problémát az 
okozza, hogy a testület hoz-
zájárult és már kihirdetésre 
került egy olyan rendezvény, 
amely biztosan nem valósít-
ható meg. Ezért a testület 
visszavonta a két határozatát, 
amelyben biztosította a terü-
letet a börze megtartásához.
 Támogatták a Magyar 
Galamb és Kisállattenyész-
tők Országos Szövetsége ké-
relmét, amelyben a kerületi 
főállatorvos előírásai miatt 
tulajdonosi hozzájárulást 
kért a vásártér területén a 
szükséges utak pormentesí-
téséhez, szilárd útburkolat 
készítéséhez. Azt is engedé-
lyezték, hogy Monor város 
nevét használhassa a szövet-
ség, Monori Kisállatbörze és 
Hobbiállat Vásár címen.
 Lakás, és egyéb ingatlan-
ügyekben döntöttek, majd 
elfogadták a József Attila 
Gimnázium és Közgazdasá-
gi Szakközépiskolában meg-
épített új épületszárny tu-
lajdonjog rendezéséről szóló 
megállapodást.

Döntés a nyári  
étkeztetési támogatásról

Elfogadták azt a határo-
zatot, amelyben az önkor-
mányzat 154 gyermek nyári 
étkeztetésére igényel támo-
gatást, illetőleg további 100 
főre többletigényt nyújt be. 
Amennyiben a többlettámo-
gatási igény nem nyer pozitív 
elbírálást, a képviselő-testü-
let a rendkívüli segélykeret-
ből biztosít fedezetet 100 fő 
étkeztetésére. 
 A felmért igények alapján 
a támogatásból az önkor-
mányzat 2010. június 16-tól  
augusztus 31-ig terjedő idő-
szakban 54 napon keresztül 

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

„A mély sze-
génység-

ben élő kli-
ensek mellett 
már a közép-
osztálybeliek 
is megjelen-
tek az intéz-
ményben.”



Június  |  2010. 06. 01.  Monori Strázsa  |  5

Önkormányzati hírek

Monor
kártya Június

Érvényes: 2010. június 1-jétől 2010. július 5-éig

Vásároljon Monoron, 5% kedvezménnyel!Monor, Vigadó
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Információ a Monor kártyáról: 06-70-607-4444

Hirdetés Közösségi hirdetés

Felhívjuk minden kül- és belterületi in-
gatlantulajdonos, valamint földhasználó 
figyelmét arra, hogy a törvények értel-
mében a földhasználó köteles június 30-
ig az ingatlanon a parlagfű virágbimbó-
jának kialakulását megakadályozni, és 
ezt követően ezt az állapotot a vegetá-
ciós időszak végéig folyamatosan fenn-
tartani.
 Amennyiben ennek a kötelezettség-
nek nem tesz eleget, a hatóság közérde-
kű védekezést rendel el, melynek költ-
sége a földhasználót terheli. Ezen kívül 
növényvédelmi bírságot is kiszabásra ke-
rül, mely 15 ezer forinttól 5 millió forin-
tig terjedhet.
 A földhasználó köteles egyéb károsítók 
ellen is védekezni, ha azok más termelők 
növényeit vagy az emberi egészséget ve-
szélyeztetik, valamint figyelembe venni 
az integrált növénytermesztés alapelve-
it, a környezet és természet védelmét.

Monor Városi Polgármesteri Hivatal
Műszaki, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda

KörnyezetünK

A gyommentesség 
közös ügyünk!

a rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülő 
gyermekek számára biztosít 
ellátást. A támogatás össze-
ge gyermekenként napi 370 
forint. Eddig amikor az ön-
kormányzat pluszt kért a köz-
pontilag meghatározott pén-
zen felül, mindig megkapták. 
 Döntöttek „Az Év Bora 
Monoron” cím adományázá-
sáról. A rendeletnek megfe-
lelően az önkormányzat ezt 
a címet annak a borterme-
lőnek adományozza, akinek 
bora a városi versenyen az 
első helyezést eléri. Az idei 
évben Zátrok Károly 2009-
es évjáratú Sauvignon Blanc 
és Chardonay fajták háziasí-
tásából készült fehérborát ja-
vasolták. 

Három első osztály  
indul az Adyban

Már régóta foglalkozik a tes-
tület a térfigyelő rendszer 
kiépítésének lehetőségével. 
Most jutottak el addig a stá-
diumig, hogy a közbeszerzést 
ki lehet írni. A műszaki do-
kumentáció elkészült, melyet 
egyeztettek a Pest Megyei 
Rendőrkapitánysággal és a 
Monori Rendőrkapitányság-
gal. A közbeszerzési munka-
csoport tagjainak Olasz Ti-
bort, Dr. Ugrin Dánielt és 
Forgách Tamást választot-
ta meg a testület. 
 A 31. napirendi pont a két 
ülés közötti fontosabb ese-
ményekről és intézkedésekről 
szóló polgármesteri jelentés-
ről, valamint a lejárt határ-
idejű testületi határozatok 
végrehajtásáról szólt, benne 
több olyan döntéssel, ame-
lyek külön napirendre nem 
kerültek. Így hozzájárultak a 
Bölcsőde udvarán és az előt-
te lévő utcaszakaszon lévő ki-

száradt, öreg fák kivágásához, 
illetve elfogadták az e-Ma-
gyarország Pont üzemelte-
tésére vonatkozó együttmű-
ködési megállapodást.
 Elbírálták az általános is-
kolai beíratások kapcsán be-
érkezett jelentős számú felleb-
bezést. A Közművelődési és 
Oktatásügyi Bizottság a fel-
lebbezések nagy részének el-
utasítását javasolta, tartva 
magukat a képviselő-testü-
let határozatához az iskolai 
körzethatárok megállapítá-
sára vonatkozóan, amely a 
város mind a négy iskolájá-
nak a működését biztosítja. 
Az iskolai sávhatárok által 
meghatározott területeken 
belül a beiskolázási igénye-
ket a képviselő-testület töb-
bé-kevésbé teljesíteni tudja. 
Többen rövid idő alatt lak-
címet változtattak, így elto-
lódott a ténylegesen a körzet-
ben lakó gyermekek száma. 
 A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy eddigi állás-
pontját felülvizsgálja, és 3 
első osztályt indít az Ady 
Úti Általános Iskolában, va-
lamint lehetőséget biztosít 
arra, hogy a Nemzetőr Ál-
talános Iskola és a Kossuth 
Lajos Általános Iskola lénye-
gesen kisebb létszámmal in-
dítson első osztályt. 
 Husz Enikő Judit képvise-
lő hozzászólásában elmond-
ta, nagyon elgondolkodtatta 
az, hogy ilyen nagyszámú fel-
lebbezés érkezett. A városban 
már tényként kezelték, hogy 
az Ady Úti Általános Iskolá-
ban 3 első osztály fog indul-
ni. El kell azon gondolkod-
ni, hogy a szülők maguktól 
adták-e be a fellebbezéseket, 
vagy irányították őket. Véle-
ménye szerint, amit az isko-
lák eredményei is alátámasz-
tanak, semmivel sem jobb az 

Ady Úti Általános Iskola, nem 
jobbak az ott elért tanulmá-
nyi eredmények, mint a Kos-
suth Lajos, vagy a Nemzetőr 
Általános Iskolában.
 Varga Jenő bizottsági el-
nök elmondta, hogy nem len-
ne érdemes erre az évre meg-
változtatni az önkormányzat 
korábbi határozatát. A sávha-
tárok kialakítása arra szolgál, 
hogy megfelelően tudják a 
gyermekeket elhelyezni. Mind 
a négy monori intézményben 
megfelelő és színvonalas mun-
ka folyik. A mostani döntés 8 
évre határozza meg az isko-
la működését és megítélését. 
Többen hozzászóltak, javasol-
va, hogy utasítsák el a felleb-
bezéseket, de a másik oldalt 
is többen támogatták. Az is 
elhangzott a vitában, hogy 
amennyiben elfogadja a tes-
tület a fellebbezéseket, a négy 
lényegesen alacsonyabb lét-
számú osztály finanszírozá-
sa évi 5-6 millió forint plusz 
kiadást jelent az önkormány-
zatnak, ami az állami finan-
szírozáson felül adódik. 
 Végül hosszas vita után a 
képviselő-testület (nem egy-
hangúan) úgy döntött, enge-
délyezi a 2010-2011-es tan-
évben az Ady Úti Általános 
Iskolában 3 első osztály in-
dítását, illetve a meglévő ta-
nulói létszámokkal a Kossuth 
Lajos Általános Iskolában, 
valamint a Nemzetőr Álta-
lános Iskolában a már meg-
lévő 2 első osztály indítását 
is. Ezzel a fellebbezések több-
ségét elfogadták.

Újabb segítség 
a cigánytelepen élőknek

A Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat pályázni kíván az 
általa folytatott program se-
gítésére. Valószínű az is, hogy 

rövidesen a Soros alapítvány-
tól 50-70 millió forint támo-
gatást kap. A gyermekek kép-
zését, a cigány telepen élő 0-5 
éves gyermekek részére szak-
szerű bölcsőde és óvodaszerű 
ellátást szeretnék megvalósí-
tani. Ezt azonban a megva-
lósítás után működtetni is 
kell. Ehhez az önkormány-
zatot, mint partner szerve-
zetet szeretnék bevonni. A 
képviselő-testület támogat-
ta a Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat pályázatát. Két 
közmunkást biztosít a „Biztos 
Kezdet” ház működtetésére, 
valamint egy szociális mun-
kást, aki családgondozóként 
dolgozik a területen.

Összeállította:  Nagy Lajosné



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!

„Zátrok Ká-
roly 2009-
es évjára-

tú Sauvignon 
Blanc és 

Chardonay 
háziasítá-
sa lett »Az 

Év Bora 
Monoron«.”
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Közösség

VisszateKintés

25 éve volt a „Monori tanácskozás” 
Történelmet írtak a kempingben 

Negyedszázad telt el azóta, hogy – 1985. június 14–18. között – országos jelentőségű, 
titkos találkozó színhelye volt az akkor Monor településrészét képező monorierdői kemping. 

A negyvenöt jeles magyar 
ellenzéki értelmiségi 
monori tanácskozásá-

nak jelentőségét úgy értékeli 
a politikai szakirodalom, hogy 
ez az 1956 utáni helyzet, a 
Kádár- korszak számvetése 
volt. Olyan esemény, ahol a 
demokratikus átmenet kü-
lönféle irányzatokhoz tartozó 
kulcsszereplői szót tudtak ér-
teni egymással. Eme előzmény 
nélkül – sokak szerint – sem 
a lakiteleki találkozó, sem az 
Ellenzéki Kerekasztal, sem a 
rendszerváltozás nem jöhetett 
volna létre. Monor elmulasz-
totta ott méltó emlékhely lét-
rehozását, jelenleg Monorierdő 
Önkormányzatának sincs erre 
anyagi lehetősége. Megérdem-
li viszont a történelmi tény, 
hogy legalább felidézzük az 
ott történteket.

Ismerősen hangzó kérdések

A demokratikus ellenzék, a 
népi írók képviselői, valamint 
a közgazdászok-szociológusok 
jeles szószólói, és köztiszte-
letben álló művészegyénisé-
gek jöttek ott össze.
 „Hogy keressük a kiutat 
társadalmunk romló állapo-
tából és az ország nehéz hely-
zetéből. Ez jogunk és köte-
lességünk is” – összegezte a 
célt a találkozó főszervezője, 
Donáth Ferenc (1913-1986). 
Őt elfogadta mindegyik ellen-
zéki irányzat, alkalmasnak 
tartva arra, hogy kísérletet 

tegyen az ellenzéki egység-
front létrehozására. Hiszen 
ő már 1937-ben egyik létre-
hozója volt az antifasiszta 
Márciusi Frontnak, és (az 50-
es években és a Nagy Imre 
– perben elviselt súlyos bör-
tönbüntetése után) nagyon 
jó diplomáciai érzékkel tud-
ta mérlegelni – közös neve-
zőt keresve – az egy irányba 
mutató, de különbözőképpen 
megfogalmazódó nézeteket.
 Sajnos, ma is ismerősen 
hangzó kérdések kerültek ott 
megvitatásra. Mint például a 
kiútkeresés a gazdasági vál-
ságból, a megszorításokkal 
terhes inflációból; a demok-
ratikusabb politikai rendszer 
lehetőségéről, a határon túli 
magyarság helyzetéről, a ma-
gyar társadalom szociális és 
mentális betegségeiről (benne 
a Csurka István által szor-
galmazott cigánykérdésről).
 Ott és akkor senki nem 
számolt a belátható időn be-
lüli rendszerváltozással. A 
legradikálisabbnak látszó 
Csengey Dénes egyedül ma-
radt a forradalom igényével. 
Sinkovits Imre is úgy fo-
galmazott hogy: „…egymás 
között találjunk lehetősége-
ket, hogy mi az, amit te a 
magad dolgában tudsz ten-
ni, anélkül, hogy alkotmány-
ellenes vagy kurzusellenes 
légy.” Csurka István az „er-
kölcsi önépítést”, Kis János 
a „civil jogok érvényesítését” 
szorgalmazta.

 A nagy eredmény az volt, 
hogy közösen beszélgettek és 
gondolkodtak, s ennek ered-
ményeit nyilvánosságra is 
hozták. Ez akkor olyan cse-
lekvésnek számított, aminek 
nem csupán itthon, hanem 
külföldön is nagy jelentősé-
ge volt. „A tanácskozás mér-
földkő az 1956 utáni magyar 
és közép-kelet európai ellen-
zéki mozgalmak történetében” 
– ahogy ezt Rainer M. János 
megfogalmazta, akinek szer-
kesztésében 2005-ben jelent 
meg a „Monori tanácskozás” 
jegyzőkönyve. Kiderült, hogy 
még Moszkvába is eljutott a 
híre, ahol az év szeptembe-
rében Mihail Gorbacsov is 
érdeklődött felőle Kádár Já-
nostól.
 
Az állambiztonság 
is kíváncsi volt rá

Pedig nagyon óvatosan tör-
tént a monorierdő találkozó 

megszervezése, hiszen ak-
kor még súlyos személyi kö-
vetkezményekkel járhatott 
annak kitudódása. A kivá-
lasztott meghívottak is elő-
ször csak az időpontot tud-
ták meg, és csak az utolsó 
pillanatban – június 14-én 
kora reggel – értesültek arról, 
hogy az autó hol veszi fel, és 
hova viszi őket (egyidejűleg 
egy mátrai turistaházat is le-
foglaltak, ugyanerre az idő-
pontra). Féltek attól is, hogy 
a rendőrség megelőző intéz-
kedésekkel (pl. Köjál-vizsgá-
latra hivatkozva) bezáratja a 
helyszínt. Kiderült, hogy az 
állambiztonság mégis érte-
sült arról, hogy mi készül, és 
akartak is foglalni ott egy fa-
házat, de már nem volt több. 
15-én így is egy lakókocsi je-
lent meg a tanácskozás nagy 
sátra mellett, és – észrevét-
lenül – a padokba építették 
mikrofonjaikat… Szerencse, 
hogy 14-én napsütéses idő 
volt, és így a szabadban tör-
ténő eszmecserét nem tudták 
rögzíteni. Másnap viszont 
esett az eső… Minden gátló 
körülmény ellenére mégiscsak 
megindult valami szervezett 
együttgondolkodás Monoron 
(Monorierdőn), ami legvégül 
is az egypártrendszer buká-
sához vezetett.

Ma is oktatják

Az esemény iskolai tananyag-
gá is vált. Fekete Pál 1991-
ben megjelent általános isko-
lai nyolcadikos tankönyvében 
ezt olvashatjuk: „A demok-
ratikus ellenzék eleinte csak 
illegális sajtótermékekben – 
»szamizdatokban« – hallatta 
véleményét, majd Monoron 
tartotta meg sorokat rende-
ző tanácskozását.” Két kö-
zépiskolás tankönyvből is ér-

A vásárlásról
ne felejtsen

el bizonylatot 
kérni!

Monor Városi
Önkormányzat

Monor kártya elfogadó helyek:
100-as bolt, Abócki Imre, B&K Kft., B+B Böngészde, Babi-Kő Bt., Balogh Peu-
geot, Bekker László esztergályos, Boldog Napok Esküvőszervező Iroda (esküvői 
meghívókra), Czövek Bt., Dr. Borzsák Csaba egyéni ügyvéd, Expert-Tóth Kft., 
Gabi italdiszkont (italokból, kávékból, édességekből „nagykerár”), Gemini Te-
levízió, GEO GOLD OIL Kft. (-5 Ft az üzemanyagárból), Gyömölcs sziget (Klapka 
LTP), Forrás sori Gyros ételbár, Gyuricskó sírkő, Hitelbróker Monor, Hungránit 
Bt., Ivánszky Zoltán üveges és képkeretező, Juhász József szobafestő, Kiss Op-
tika, Kofa 2003 Kft., Kolibri festékbolt, Lovass Sándor víz-gáz szerelő, Magócsi 
Ruhatisztító, Memofood (felszerelésekre 5%, eledelekre 2%), Moha virágbolt 
– Krichió Design, Nagy Tamás, Nail’s szépségszalon, 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., Vladár Miklós és Társa Kft. (a Mátyás kir. utcai 
üzletben), West-Car autósbolt (utángyártott alkatrészekre), Zsombok szoli

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

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

...és minden más típus javítása
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„Minden gát-
ló körül-

mény ellené-
re mégiscsak 

megindult 
valami szer-

vezett együtt-
gondolko-

dás Monoron 
(Monorierdőn), 

ami legvé-
gül is az egy-
pártrendszer 
bukásához 
vezetett.”

 A monorierdői 
kemping a 
rendszervál-
tás környékén

HirdetésKözösségi hirdetés
Monor kártya elfogadóhely!
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demes idézni. „1985-ben a 
magyar ellenzék legjelesebb 
személyiségei – Donáth Fe-
renc szervezésében – tanács-
kozást tartottak Monoron. 
Elemzést adtak az ország 
társadalmi és gazdasági vál-
ságának okairól, és keresték 
a kiút lehetőségét. Itt már 
együtt volt minden jelen-
tős későbbi ellenzéki irány-
zat képviselője, hisz a közös 
feladat, a pártállam elleni 
eredményes fellépés feledtet-
te a nézetkülönbségeket.” A 
2003 és 2005-ben megjelent 
(Dupcsik Csaba – Repárszky 
Ildikó által írt) 12-es könyv 
is vastag betűvel emeli ki, 
hogy: „A demokratikus el-
lenzék és a népi írók örökö-
sei 1985-ben, monori talál-
kozójukon tettek kísérletet 
összefogásra, de csak a két 
csoport felfogásbeli különb-
sége került napvilágra.”

Rendszerváltáshoz vezetett

Fekete Gyula – mint egy-
kori résztvevő –, aki 1985-
ben az ellenzéki Magyar Írók 
Szövetségének alelnöke volt, 
így nyilatkozott 1995-ben: 
„Én végül is a rendszervál-

táshoz vezető út egy igen 
fontos állomásának ítéltem 
meg Monort. Abban semmi 
meglepőt nem találok, hogy 
az ottani egységfront felbom-
lott, rivalizáló politikai erők-
re tagolódott.”
 A 20. évfordulón 2005. jú-
nius 15-én Monorierdőn a 
Fekete István Általános Is-
kolában egy dokumentum-
film levetítésével egybekö-
tött megemlékezést tartottak 
erről az ellenzéki találkozó-
ról – a Monorért Baráti Kör 
szervezésében. Másnap pedig 
a Monori Művelődési Ház-
ban, ahol az egykori résztve-
vők közül Elek István és Ha-
vas Gábor saját, ifj. Donáth 
Ferenc pedig apja emlékeit 
idézte fel a beszélgetést ve-
zető Orosz Istvánnal (aki a 
szamizdat „Beszélő” című 
folyóiratot nyomtatta annak 
idején, Dunabogdányban.)

Megváltozott a helyzet

Megkeresésünkre Vargáné 
Vass Éva – Monorierdő jegy-
zőasszonya – elmondta, hogy 
volt előzetes tervük a jelen-
leg leromlott állapotú kem-
ping felújítására és emlékhely-

Computeres szemvizsgálat,  
kontaktlencse illesztése és rendelése

Szemüveghez és kontaktlencséhez kapcsolódó tartozékok  
széles választékban, szemüvegkészítés, -javítás megvárható.

MONOR

KISS OPTIKA

Márkázott fényre sötétedő  
és napszemüveglencse                      

AKCIÓ! 

A 20–50%-os 
nApszemüveg AKCIÓnKAt 
A nyárI IdőszAKrA Is 
meghosszAbbítottuK!

szemorvosI vIzsgálAt! 
Részletek az üzletben!

Bank- és 
egészségpénztárkártyával  
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

A lencsék 100% -os UV 
védelemmel ellátottak! 

Újdonság!   Napszemüveglencse 
előtéttel ellátott szemüveg keretek.

lyé tételére; céget is szerettek 
volna felkérni ennek szer-
vezésére. Országos képvi-
selők viszont nem akartak 
együtt leülni azt megbeszél-
ni 2009 nyár elején, mivel 
az akkori politikai helyzet 
nem tette ezt lehetővé. Pe-
dig prominens személyisége-
ket kívántak volna meghívni 
a találkozóhely méltó emlék-
hellyé avatására. Az akkori 
szóbeli megkeresésekre nem 
volt pozitív visszajelzés. A 
kulturális alapból szeretné-
nek felújítási támogatásra pá-
lyázni, mivel önerőből nincs 
forrás, a folyamatosan romló 
állag jelenlegi megőrzése is 
nehézségekbe ütközik.
 Jó lenne, ha e szép kör-
nyezetben lévő kempingről 
lekerülne a lakat. Ha a ma-
jálison kívül nevezetes múlt-
ja is vonzhatna oda vendége-
ket, érdeklődőket. Jó lenne, 
ha – a negyedszázaddal ez-
előtti példa nyomán (remél-
hetően még hatásosabban is) 
– ismét össze tudnának ott 
jönni olyanok, akik így vagy 
úgy, de tenni kívánnak azért, 
hogy mindannyiunk élete ma 
is jobb lehessen. 

Bolcsó Gusztáv

Hetedik alkalommal rendezte meg a Kör-
nyezetvédelem Monorért Egyesület (KÖR-
ME) a változatos programokat kínáló Civil 
majálist. A szórakoztató színpadi progra-
mok mellett a nap fő eseménye az a ver-
seny volt, melyen évről évre egyre több 
csapat méri össze főzőtudományát. Az in-
duló 15 csoport, baráti társaság közül a 
Monori Fiatalok Fejlődéséért Egyesület 
vihette haza a győztesnek járó vándorfa-
kanalat, melybe hagyományosan beleége-
tik a nyertes csapat nevét. Annak ellené-
re, hogy ezen a napon volt a József Attila 
Gimnáziumban a ballagás, mégis minden 
várakozást felülmúlóan sokan voltak kíván-
csiak a Civil majálisra. 
 – A résztvevők egy kellemesen eltöltött 
napról számoltak be. A KÖRME köszö-
netet mond minden támogatónak, fellépő-
nek és résztvevőnek – mondta el lapunk-
nak Szilágyiné Spanyiel Éva.  

Majális

Tavaszköszöntés 

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

    Magócsi Ruhatisztító
 Plédek, hálózsákok tisztítása 
                júniusban 20% kedvezménnyel!

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű-tisztítás
Háztól házig szőnyegtisztítás, 

ingyenes szállítással

átMenetileg
Tiszta lett a Kistó környéke is

2010. április 14-én a gyömrői Tele-
ki kastélyban került megrendezésre 
a tanulásban akadályozott gyerekek 
XXXV. Megyei Komplex Tanulmányi 
Versenye. A Nemzetőr Általános Isko-
la Speciális Tagozatáról Oláh Erika, 
Dudás Krisztina, Plesóczki Nándor, 
Peczek Richárd és Farkas Zoltán fel-
sős tanulók képviselték iskolájukat és 
városunkat.
 A több tantárgyat (természeti isme-
reteket, történelmet, irodalmat, nyelv-
tant, informatikát, életvitelt, földrajzot) 
érintő versenyre hetek óta készültek, 
szaktanáraikkal folyamatosan gyako-
roltak. Felkészítő tanáraik voltak: Kele 
Jánosné, Szilágyiné Tóth Éva, Szilágyi 
Máté, Sajti Zoltánné, Vámos Ágota pe-
dagógusok. A megyei fordulót bonyolí-
tó iskola dolgozói szeretettel várták a 
versenyző gyerekeket, akik izgalommal 
álltak neki a feladatoknak. A legtöbb ál-
lomáson csoportmunka formájában vá-
laszoltak a kérdésekre, miközben a fel-
ügyelő nevelők figyelték viselkedésüket, 
és az arra érdemeseket dicséretben ré-
szesítették. A monori csapatból hárman 
kaptak ily módon elismerést. A verseny 
után megkönnyebbülten mentek ebédel-
ni, majd az eredményhirdetésen átvehet-
ték a gyömrői iskolától jutalmaikat. A 
városunkat képviselő gyerekek 4. helye-
zést értek el ezen a napon. 
 Becsületes, szép verseny volt, ahol ki-
emelkedő képességű gyerekek mutatták 
meg mit tudnak, mennyire képesek ide-
gen környezetben bizonyítani. 
 Köszönjük a szervező iskola dolgo-
zóinak, hogy lehetőséget adtak gyer-
mekeinknek a kulturált versenyzésre, a 
barátkozásra, a bizonyításra, a bemutat-
kozásra.
 Köszönjük tanulóinknak a fáradhatat-
lan akaratát, kitartását, szereplését.
 A Nemzetőr Általános Iskola 

Speciális Tagozat dolgozói

neMzetőr

Komplex  
tanulmányi verseny Rángattuk kifelé a rothadásnak indult pulóvereket és kabátmaradványokat 

a zsombékosból, a sörös dobozok tucatjait a térdmagas fű közül. 

Kora délelőtt műanyag 
kerti pavilont és bog-
rácsállványt állítgatott, 

asztalt, padot, tűzifát pakolt 
egy család a Kistó Puskin ut-
cai partjánál. A készülődést 
látva egy járókelő megkérdez-
te, mi lesz itt, mire elmond-
tam neki, amit tudtam: hogy 
az amott szorgoskodók annak 
a Vincze Istvánnak a család-
ja, aki csak úgy magánember-
ként a minap meghirdette a 
Kistó és közvetlen környéke 
kitakarítását, családi piknik-
kel egybekötve, azt remélve, 
hogy hozzá hasonlóan mások 
is a szívükön viselik ennek a 
tónak a sorsát.
 – Na, ilyen emberből kelle-
ne több! – sóhajtott fel a já-
rókelő, majd továbbállt, pedig 
akkor még nem lehetett tudni, 
hogy Vincze Istvánék maguk-
ra maradnak, vagy társakra 
is lelnek.
 Most már elmondható, hogy 
legalább harmincan csatla-
koztak hozzájuk aznap, s ta-
karították a Kistó partjainál 
felgyűlt rengeteg hulladékot. 
Majd’ azt írtam, hogy lelke-
sen, pedig lelkesen nem lehet 
szemetet szedni, legfeljebb el-
szántan.

 Elszántságban pedig nem 
volt hiány, a magam példájá-
val igazolhatom: eleinte nem 
akartam részt venni az akci-
óban, lévén, hogy egy békával 
ki lehetne kergetni a világból, 
aztán mégis ott találtam ma-
gam a békáktól hemzsegő ná-
dasban, kezemben – más cél-
szerszám nem akadván - egy 
villásvégű kiskapával és egy 
sittes zsákkal. Valahogy ma-
gával sodort a többiek lendü-
lete.
 Rángattuk kifelé a rotha-
dásnak indult pulóvereket és 
kabátmaradványokat a zsom-
békosból, a műanyagpalacko-
kat a ligetben a borostyánok 
indái alól, a sörös dobozok tu-
catjait a térdmagas fű közül. 
Korra, nemre és származásra 
való tekintet nélkül – jó volt 
látni, milyen sok a gyerek, és 
igen, azt is, hogy noha leg-
inkább őket szokás a szemét 
idehordásával meggyanúsíta-
ni, romák is voltak a takarí-
tó csapatban – úgy dolgoztak 
az önkéntesek, mintha szemé-
lyes közük lenne az ügyhöz. És 
tényleg így volt, aki még nem 
próbálta, tegye meg feltétlenül: 
ha az ember csak egy szeme-
tes zsákot is megtölt keser-
vesen összeszedett szeméttel, 
úgy érzi, neki ehhez a helyhez 
ezentúl igenis személyes köze 
van. S ha eddig csak indula-
tosan füstölgött a környezet-
szennyezők miatt, mostantól 
már elég rendesen rá tudna or-
dítani arra, aki a szeme lát-
tára hajítaná el itt a cigaret-
tás dobozát.
 Ez azonban alighanem csak 

átmeneti indulat. Hiszen a ta-
karító csapat – amelynek tag-
jai közt Rajki László képvi-
selő is ott szorgoskodott egy 
talicskával, de szót válthat-
tunk Kerepeszki Ildikóval, 
a városgazdálkodási osztály 
vezetőjével is, aki ugyancsak 
magával hozta a gyerekeit – 
épp csak némán nyelt egyet-
egyet, amikor azt kellett lát-
nia, hogy a horgászok rá sem 
hederítenek a munkálkodókra. 
Ők csak elvoltak a botjukkal, 
meg a szemetükkel.
 Amúgy előkerült a nádasból 
üres pénztárca, nejlonzsákba 
csavart állati tetem is, s a ta-
karítók innen küldik üdvözle-
tüket annak a honpolgárnak, 
akinek a kidobott csillárja ma-
radványait a fű közül szilán-
konként kellett összeszedni. 
 Délutánra elkészült Vincze 
Istvánék bográcsos krumpli-
paprikása, s miközben a gye-
rekek íjászkodtak és gyako-
rolták az ostorpattogtatást, 
egy csapatnyi felnőtt terve-
ket szőtt, mi mindent tehet 
még a jövőben a Kistó meg-
maradásáért. Ebben – amint 
Kerepeszki Ildikótól tudjuk – 
az önkormányzatban segítő 
partnerre talál minden civil 
kezdeményezés.
 Végül elkezdett szakadni 
az eső. 
 Ám a következő héten a 
Kistót átszelő ösvényen ösz-
szefutottam két „takarítótárs-
sal”, akik a újonnan összegyűlt 
szeméthalomra rámutatva azt 
kérdezték: na, mikor állunk új-
ból munkába?

Koblencz Zsuzsa

Nyílászárók gyártása Monoron
Közvetlenül a gyártótól

Portalu Kft.

Péteri úti major • www.portalu.hu • Nyitva:  H-P: 7-17
Tel.: 06-30-544-3817, Tel./fax: (műhely) 06-29-412-871

Alumínium és műanyag nyílászárók, 
üvegfalak, télikertek, garázskapuk 
gyártása, szerelése helyszíni 
felméréssel, rövid határidővel.

    Ingyenes felmérés  
                 és árajánlat-készítés.
Beépítés 50% kedvezménnyel!
Ajándék fix szúnyoghálók.

 Előkészületek a bográcsos 
 krumplipaprikásra
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A Vigadó nagytermében újszerű oktatási formában vettek részt a „Közös 
Út” Cukorbetegek Egyesületének tagjai május 7-én. A kiscsoportos 
foglalkozásokat ezúttal is szakképzett orvos és munkatársai segítették.
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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

Eljött hozzánk dr. 
Bandur Szilvia dia-
betológus szakor-

vos, Gyurcsáné Kondrát 
I lo na dietetikus, Sik And-
rea edukátor, Bojtor Ani-
kó, a Sanofi Aventis mun-
katársa, Kosztán Valéria 
szakasszisztens, valamint 
Jámborné Kécskei Ilona 
gyógytestnevelő.
 A kiscsoportos foglalko-
záson – megerőltető tanulás 
nélkül, szinte játékosan – a 
mindennapok során alkal-
mazható fontos és hasznos 
ismereteket sajátítottunk el. 
Az előadók felhívták a diabé-
tesz gondozásban részt vevő 
valamennyi érintett figyelmét 
a cukorbetegség megértésé-
nek, és a kockázat csökken-
tésének fontosságára. Még 
azok is sok új információ-
hoz jutottak, akik húsz éve 
szendvednek ebben a beteg-
ségben. Úgy kell naprakészen 

tartani ismereteinket, hogy 
megfelelően tudjuk alkalmaz-
ni azokat a gyakorlatban is. 
 Vidáman, szórakozva ta-
nultunk, így nagyokat de-
rültünk a gyakorlati felada-
toknál, amikor például meg 
kellett saccolni az élelmisze-
rek súlyát, szénhidráttar-
talmát és kalóriatartalmát 
(néha nagyon melléfogtunk). 
Jóleső, kellemes kikapcsoló-
dás volt a torna is, amibe 
minden résztvevő szívesen 
kapcsolódott be. Természe-
tesen nem maradt el a vér-
nyomás, a vércukorszint és 
a HbA1c mérése sem. 
 Összegzésként megállapí-
tottuk, hogy az 1-es típusú 
diabétesz megelőzésére egy-
előre nincs hatékony eszköz. 
A 2-es típusú diabétesz vi-
szont megelőzhető egészséges 
táplálkozással és a túlsúly 
csökkentésével, azaz test-
edzéssel és életmódváltással, 

így még a kialakult cukorbe-
tegségből is lehet visszaút.
 Kedves Klubtagok! Várunk 
benneteket a következő kis-
csoportos összejövetelünkre, 
amit negyedévente szeret-
nénk megtartani. Természe-
tesen szeretettel várunk min-
den új érdeklődőt is. 
 Köszönet Jámbor Miklósné 
Jutkának, az egyesület veze-
tőjének, továbbá segítőinek, 
hogy megszervezték ezt az 
újfajta tanulási lehetőséget, 
amit minden résztvevő si-
keresnek értékelt.

Fekete Jánosné

cuKorbetegeK
Közös úton – kiscsoportban Nyugdíjas tánctalálkozó

Június 6-án rendezzük meg Monoron a ha-
gyományossá vált VIII. Országos Nyug-
díjas Tánctalálkozót. 
 A zenés, népviseletes felvonulás fél 2-kor 
indul a Kossuth Lajos Általános Iskolától 
a fesztiválcsarnokba, ahol a vendégcso-
portok színes műsora következik. Műsor 
után tombolahúzás és nyugdíjasbál lesz. 

Új kéményseprő cég
A Pest Megyei Kéményseprő Kft. kémény-
seprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonat-
kozó jogosultsága 2010. március 26. nap-
jával megszűnt. A feladat ellátására 2010. 
május 1-jétől kezdődően a Somogy Megyei 
Kéményseprő Kft. (székhelye: 7400 Kapos-
vár, Petőfi tér 4.) jogosult és egyben köte-
les. Telefon: 82/314-419

RIXI
Fiú és lány ballagási alkalmi 

cipők már 1500 Ft-tól.
Nyári papucsok, szandálok akciós 

áron kaphatóak.

Nyitva: K-P: 8-16-ig, Szo: 8-12-ig

Az Olcsó 
cipők boltja! 

Monor, Kiss Ernő u. 1. A Sport vendéglő mellett

A méregtelenítés ÚJ dimenziója: VitalDetox  
A VitalDetox vulkánport tartalmaz, amely salaktalanításra  
és méregtelenítésre alkalmas. 
A vulkánporban lévő  kén nélkül nem tudunk nehézfémet 
kivezetni a szervezetből. 

Ezek a nehézfémek (cink, higany, ólom és foszfor) 
táplálkozás során kerülnek be a szervezetünkbe, 
ahol kötődnek egy fehérjéhez, ebben a kötött 
állapotban pedig megülnek a zsírszövetben. Ezek a 
nehézfémlerakódások okozhatnak fejfájást, izületi 
bántalmakat, krónikus fáradtságot és nem utolsó 
sorban tartós túlsúlyt.

A Detox használatával ezekből a kötésekből ki tudjuk 
bombázni a nehézfémeket, így meglazul a zsírszövet 
és könnyedén tud távozni a szervezetből. A tekercselős 
eljárással azonnali hatást tudunk elérni, hiszen a pólyák, 
akár egy porszívó, felszívják a bőr felületére kiülő 
nehézfémeket, így azoknak nem kell keresztül menniük 
a vér csatornáin és a vesén sem. 

Egy 1 órás kezeléssel olyan hatást tudunk elérni, mintha 
150-szer mennénk el szaunázni, azzal a különbséggel, hogy 
nem hevül fel annyira test, így szívbetegek, érrendszeri 
betegek is tudják alkalmazni! 
(Alkalmazása kúraszerűen ajánlott.)

Várjuk érdeklődését: 
Gabica Szalon
Monor, Klapka u.11. 
+36 20 208 0851
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Monor kártya elfogadóhely!
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Hirdetés

öröM és üröM
Intés az őrzőkhöz

„Minden-
nek ellenére 
nyugtalaní-
tó, segélyké-
rő lakossági 

bejelentés ér-
kezett szer-

kesztősé-
günkhöz.”

Ha valakinek a fenti címről egy Ady-vers jut 
eszébe, jól emlékezik tanulmányaira. Akkor is, ha 
abból az a refrénszerűen ismétlődő sor idéződik fel 
memóriájában, hogy: „Őrzők: vigyázzatok a strázsán.”

Bennünk most azért 
keltek új életre ezek a 
szállóigévé vált szavak, 

mert a Strázsán jártunk. Tud-
juk – természetesen –, hogy 
már kisdiákként is nagy hibá-
nak számított szövegösszefüg-
géseiből kiragadva értelmez-
ni egy írói-költői gondolatot. 
Ady eredetileg – 1918-ban 
megjelent – versében „Az em-
ber Szépbe-szőtt hitét” sze-
rette volna őrizni, őriztetni 
a világháború, az emberte-
lenség időszakában. 

 Közismert, hogy Monoron 
az utóbbi években minden ed-
diginél nagyobb hittel – egye-
sületek és civil szervezetek 
összefogásával – fogtunk hoz-
zá a Strázsahegy örökölt érté-
keinek megőrzéséhez, jelenle-
gi állapotának kulturáltabbá 
tételéhez, megszépítéséhez.  
Lapunk legutóbbi számában 
is olvashatták, hogy példá-
ul március 28-án a Monori 
Borút Egyesület már má-
sodik alkalommal szervezte 
meg a strázsahegyi nagyta-

karítást; amihez – a civil la-
kosok mellett – kilenc szer-
vezet csatlakozott (a Kövál 
Zrt. és az EcoFact Kft. tá-
mogatásával). A közel nyolc-
van köbméter hulladék össze-
gyűjtése azt mutatta, hogy a 
résztvevők mindent megtet-
tek a Strázsa méltó természe-
ti környezetének megóvásáért, 
visszaállításáért.
 Az ottani közrend megerő-
sítéséért is történtek üdvöz-
lendő intézkedések. Kelemen 
József rendőrkapitány a feb-
ruár 11-i képviselő-testületi 
ülésen mutatta be Papp Jó-
zsef törzsőrmestert, mint ki-
nevezett strázsahegyi körze-
ti megbízottat. Április 15-i 
beszámolójában pedig már 
ottani munkájának pozitív 
visszajelzéseiről is tájékoz-
tathatott.
 Mindennek ellenére nyug-
talanító, segélykérő lakossági 
bejelentés érkezett szerkesz-
tőségünkhöz. A Strázsahegy 
turistaforgalom szempontjá-
ból igen frekventált helyén (az 
oda vezető fő útvonal mellett, 
az Orbán-szobor közelében) 
jó ideje olyan jelenséget vol-
tak kénytelenek elviselni a 
környékbeli telektulajdonosok, 
ami több szempontból is ká-
ros és elítélendő. Az eladásra 
hirdetett, bekerített üres te-
rületen olyan hulladékkupac 
éktelenkedik, aminek után-
pótlását rendszeresen forduló 
autók biztosítják. Bontott hű-
tőszekrények, fémalkatrészek, 
kábelek érkeznek leginkább. A 
kábelekről a műanyagborítás 
helyszínen történő leégetésé-
re (és az ezzel keltett bűzre!) 
nem fogadható el az a magya-
rázat, hogy csak a szúnyogok 
elriasztására végzik. Annál 
inkább nem, mivel a telken 
álló mérleg, és az időnkénti 
ottani jövés-menés az illegá-

lis fémkereskedés gyanúját is 
igencsak felkeltheti.
 Konkrét nevet és telket 
itt azért nem nevezünk meg, 
mert egyrészt pusztán a je-
lenségre, és az ellene való fel-
lépésre szeretnénk felhívni a 
figyelmet, másrészt pedig a 
felelősségre vonás a hatóságok 
feladata. A környezetszennye-
zés egyértelműnek látszik. De 
úgy tűnik, hogy a tulajdonost 
a fű levágásának, vagy a par-
lagfű irtásának kötelezettsége 
sem foglalkoztatja. Márpedig 
„Az én telkemen azt csinálok, 
amit akarok” felfogás a ha-
tályos előírások alapján nem 
fogadható el.
 Természetesen érdeklőd-
tünk ez ügyben a strázsahe-
gyi körzeti megbízottnál is. 
Ő elmondta, hogy a Cinka 
Panna környéke és a temetők 
mellett rendszeresen járőröz-
nek a Strázsán a két monori 
polgárőr egyesülettel.
 A beköltözőket is megfigye-
lik, bár az ideiglenes ott alvás 
időtartamát nehéz ellenőriz-
ni. Pincebetörést több alka-
lommal is sikerült megzavarni. 
Jó a napi kapcsolat és össze-
fogás a mezőőrökkel is. 
 Ha nem vágják le a telken 
a füvet, ők megteszik a fel-
jelentést az önkormányzat-
nál. Bár a tettenérés nehéz, 
valamennyi említett fél tud 
a gyanús fémlerakatról. Mi-
vel ennek szankcionálási le-
hetősége a vámosokra tarto-
zik, Papp József ez ügyben 
fel is vette a kapcsolatot il-
letékes pesti csoportjukkal. 
 Azt reméljük, hogy mire e 
cikk megjelenik, talán ez a 
sok ember szépítő igyekeze-
tét romboló szégyenfolt már 
el is tűnik. De hogy újabbak 
ne keletkezhessenek: „Őrzők, 
vigyázzatok a Strázsán”!

B.G.

Natura bolt
Ahol az egészség polcairól válogathat!

Monor, Piac tér   
Telefon: 06-20-424-3071

Fókuszban az egészség!
   Kínálatunkból:
•   Tartósítószer-, színezőanyag-, ízfokozó-mentes termékek
•   Tofu, szójavirsli, gabonaszalámik, növényi olaj pástétomok stb.
•   Durum, lisztek, -tészták stb.
•   Glutétnmentes lisztek, tészták stb.
•  Pi-víz
•  Lúgos víz (5 l) már 850 Ft-tól

20 000 Ft feletti vásárlás esetén az árut kérésre kiszállítjuk  
Monor vonzáskörzetében.
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szterényi
Iskolák építése nemzeti ügy
Május 19-én ünnepélyes keretek között adták át a Szterényi József Szakközépiskola 
és Szakiskola teljesen felújított gyakorlati oktatásnak helyet adó épületét.

„A kereske-
delmi és pin-

cértanulók 
szeptember-

ben vehe-
tik birtokba 

a gyakor-
lati oktató-
termeket.”

A munkálatokra azért volt 
szükség, mert 2006-ban 
életveszélyessé vált az 

épület, így nem használhatták 
tovább a benne lévő tanterme-
ket. Ezt követően az iskola 
elkészíttette a felújítás terve-
it, majd minden esztendőben 
pályázott a megvalósítás-
hoz szükséges pénzre, de saj-
nos mindig sikertelenül. Míg 
2008-ben megalakult az Or-
szág Közepe TISZK, melynek 
a Szterényi középiskola is a 
tagja lett. A szervezet segítsé-
gével sikeresen részt vettek egy 
olyan pályázaton, ahol mint-
egy 40 millió forintot nyert 
az intézmény a felújításra. Az 
55 millió forintos összköltségű 
beruházáshoz szükséges pénz 
fennmaradó részét Pest Me-
gye Önkormányzata, Monor 
Város Önkormányzata illetve 
az iskola pótolta. Így végül 
a 233 négyzetméter hasznos 
alapterületű épület két pálya-
orientációs gyakorlóteremnek, 

felszerelt konyhának, öltözők-
nek, vizes blokkoknak és rak-
tárnak ad helyet. Az épület a 
kor követelményeinek megfe-
lelően akadálymentesített, a 
melegvizet pedig napkollek-
torok állítják elő.
 – Nagyjaink már régen fel-
ismerték, hogy iskolákat épí-
teni, fejleszteni nemzeti ügy, 
még a legnehezebb időkben 
is – mondta el Dr. Szűcs La-
jos, Pest Megye Közgyűlése 
elnöke az átadón. – Telepü-
lések jövője múlik az elérhe-
tő és megfelelő színvonalú 
oktatáson, ezért mindennél 
fontosabb a pedagógusok el-
ismerése is. 
 – Nagyon sok bírálattal kel-
lett szembenéznem városve-
zetőként 1998-ban, amikor 
a képviselő-testülettel úgy 
döntöttünk, hogy a telepü-
lésnek szüksége van a két kö-
zépiskolára, ezért ahhoz, hogy 
fejlődésük biztosítva legyen, 
fenntartásra átadtuk Pest 

Megye Önkormányzatának – 
hangsúlyzta Pogácsás Tibor 
polgármester. – Ennek a lé-
pésnek kettős jelzése volt: egy-
részt az, hogy segítségre volt 
szükségünk az iskolák működ-
tetéséhez, másrészt biztosnak 
akartuk tudni az intézmények 
fejlődését. A Szterényi József 
Szakközépiskola és Szakiskola 
mostani bővítése is Pest Me-
gye és Monor Város Önkor-
mányzata közötti jó együtt-
működés eredménye, ami 
nagyon fontos az intézmény 
és a település szempontjából is. 
Ahhoz, hogy Monor az agglo-
meráció gazdagabb helységei 

 Családi vasárnap! 
 Minden vasárnap 12–18 óráig ételeink árából 
 kedvezmény!

Nicolette
             étterem – panzió

A hét minden napján változatos napi 
menüvel várjuk kedves vendégeinket!

Helyben fogyasztva: 580 Ft
Kiszállítás: +50 Ft

2200 Monor  
Ady Endre u. 38.  

Telefon:  
06-29/414-524

Nyitva tartás: 
H–Cs: 7–23, 
P, Szo: 7–24
V: 7–23

Fatál ételeink:
Selmeczi csülök 
fokhagymás,  
tejfölös burgo-
nyakarikával.
Sült kacsa-
comb tepertős 
hagymás 
törtburgonya 
vörösboros 
körtével.
Csípős 
csirkeszárnyak 
citromos 
salátaágyon.
Fanyűvő tál

Megújult kerthelyiséggel,  
long drink italokkal, koktélok-
kal, hűsítő fagylaltkelyhekkel 

és új ételkülönlegességeinkkel  
várjuk kedves vendégeinket.

-30%

Monor és Vidéke
TakarékszöVeTkezeT
közel 50 éVe sTabil alapokon!
Nálunk az Ön pénzügyi problémáira 
is van megoldás!

Várjuk Önt  Monoron, Ecseren, Maglódon, Üllőn, Sülysápon, 
Mendén, Vasadon, Gyömrőn, Vecsésen, Nyáregyházán, 

Úriban és Budapesten a XVIII., XVI. és VI. kerületben
 www.monor.tksz.hu

VALÓSÍTSA MEG VELÜNK LAKÁSCÉLJAIT!
TÁMOGATOTT LAKÁSHITEL  
MOST DÍJELENGEDÉSI AKCIÓVAL!
Új lakást vásárolna, építkezne vagy korszerűsíteni 
szeretné meglévő ingatlanát? 

Válasszon minket:
•  Állami kamattámogatás igénybevételével  

kedvezőbb kondíció érhető el
•  40% - 70%-os kamattámogatás 20 éven keresztül
•  Biztonságos, mert árfolyamkockázat nélküli  

forint hitelt nyújtunk
•  35 év alatti gyermektelen egyedül álló 

magánszemélyek is igénybe vehetik
•  Korszerűsítésre korhatár nélkül igénybe vehető

2010. AuGuSzTuS 31-IG BEfOGADOTT  
HITELKÉrELMEKNÉL A HITEL ELőKÉSzÍTÉSI 

DÍJAT ELENGEDJÜK!      

Hirdetés

között is versenyben maradjon, 
olyan fejlesztéseket kell gene-
rálni, amelyek miatt itt ma-
radnak vagy ideköltöznek az 
emberek. Olyan képet akarunk 
Monorról kialakítani, amely 
megmutatja az otthont kere-
sőknek, hogy érdemes itt le-
telepedni, hiszen a közlekedé-
sünk jó, köztereink szépek, az 
oktatásunk pedig magas szín-
vonalú – tette hozzá Pogácsás 
Tibor, aki elmondása szerint 
jelképesen, „papíron” még min-
dig az iskola pedagógusa. 
 A kereskedelmi és pincérta-
nulók szeptemberben vehetik 
birtokba a gyakorlati oktató-
termeket, melyeket az isko-
lának bútorokkal, megfelelő 
eszközökkel kell felszerelni. 
 – Mivel az elkészült he-
lyiségeket csak a vendéglá-
tó-idegenforgalom, illetve a 
kereskedelem-marketing szak-
mát tanuló diákok használ-
ják majd az őket tanító taná-
rok jelenlétében, bízom benne, 
hogy az épület sokáig ugyan-
ilyen szép marad. – mondta el 
kérdésünkre Hangyásné Far-
kas Ágnes, a Szterényi József 
Szakközépiskola és Szakisko-
la igazgatója.

Nagy Renáta
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Kultúra

Hatodszorra

borünnep

Hirdetés

Idén is tekerés-kavarás

Sikeres fesztivál után

A Monor Környéki Strázsa Borrend, Monor Város Ön  kor mányzata 
és a GiantGyömrő kerékpáros szakosztálya június 5-én immár 
hatodik alkalommal rendezi meg a Strázsahegyi Tekerő Amatőr 
Terep Kerékpárversenyt és a Kavaró Sütő-Főző Fesztivált.

Valószínűleg maradandó emléket hagyott a monori Strázsahegy 
mindazokban, akik május 22-én a kedvezőtlen időjárás-előrejelzések 
ellenére is ellátogattak a Szent Orbán tér környéki pincékbe.

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

A verseny megrendezésé-
vel egyik célunk a tö-
megsport népszerűsí-

tése, sportolókat, családokat, 
baráti társaságokat megmoz-
gató családi sportnap szerve-
zése – mondta Kugel György, 
a verseny szervezője. – A ha-
gyományainknak megfelelően 
több kategóriában indítunk fu-
tamokat, így várjuk az ama-
tőröket és a profi versenyző-
ket egyaránt. Másik célunk a 
monori Strázsahegy és a pince-
falu népszerűsítése, az ott ké-
szült kitűnő ételek és zamatos 
borok bemutatása, ezért idén 
negyedik alkalommal verse-
nyeznek az ízek is a Kavaró 
Sütő-Főző Fesztiválon.

 – Itt mindenki bemutathat-
ja a finom étkek elkészítésében 
való jártasságát a nagyközön-
ségnek és a szakavatott zsűrinek 
– folytatta Kugel György. – A 
hangsúly azonban itt nem a ver-
senyen van, hanem azon, hogy 
minden résztvevő jól érezze ma-
gát a családjával és barátaival, 
no meg a rendezvényre láto-
gató vendégekkel. Éppen ezért 
csak amatőr kukták jelentke-
zését várjuk, akik a szervezők 
által biztosított tüzelőanyaggal 
kemencében, bográcsban, cse-
répedényben, grillrácson vagy 
tárcsán bármit süthetnek-főz-
hetnek. Az ételt legalább 25 
főre kell elkészíteni, amiből 15 
adagot kóstolásra kell felaján-

VITI-VETŐ
VETŐMAGKERESKEDÉS

Ct.: VITÁLIS ISTVÁN

Monor, 
Kistói u. 88.

Telefon: 
06-29-412-469 

06-20-9-625-984
E-mail: vitiveto@monornet.hu

nagy választékban hazai és 
import zöldség- és virágmagok, 
növényvédőszerek, műtrágyák, 
kerti szerszámok.

Nyitva: H-P: 800-1700, 
Sz: 800-1200

VISzoNTeLadókNak kedVezméNy!
az aluljáró és a „víz“ nem akadály! Nyitva vagyunk!

Megrendelések megbízható, gyors teljesítése 17 éve működő üzletünkben.

Nevem a garancia: 
VITÁLIS = éLeTerőS

A monori helytörténeti kiállítás rendha-
gyó módon este is látogatható lesz jú-
nius 19-én, szombaton 20 órától 21.30-
ig. Az érdeklődőknek lehetőségük van 
foglalkoztató feladatlap kitöltésére. Az 
este folyamán kísérő programokkal is 
várjuk az érdeklődőket. Fél kilenctől 
kerékpáros csillagtúra indul a kiállítás-
tól, amelyen leírás alapján különböző 
helyszíneket kell sötétben megtalálni-
uk a túrázóknak. A kevésbé sportosok-
nak kilenctől filmvetítés lesz a könyvtár 
előtti területen. Nyolctól tíz óráig kép-
zőművészeti kiállítás várja a látogató-
kat a Strázsahegyen, a Kele-pincében. A 
csillagtúra utolsó állomása a strázsahe-
gyi kilátó. Itt zene, tűzgyújtás, tűzug-
rás várja a szerelmeseket. A táncos lá-
búak rophatják is!

Czibor Éva

prograMajánló

Múzeumok 
éjszakája 
Monoron

lani. Az étel receptjét, név és 
lakcím megadásával a jelent-
kezéssel együtt kell leadnia a 
nevezőknek június 3-ig a faxon 
a 06-29-619-201 számon vagy 
e-mailben a kerbor@monornet.
hu címen. Június 5-én a regiszt-
rációt követően a főzés 10 órá-
tól indul, az ételeket pedig 13 
órától zsűrizzük. Az elkészí-
tett ételeket különféle kategó-
riákban értékeljük.
 – Reméljük, idén ismét meg-
telik a Strázsahegy a monori 
és a környékbeli emberekkel, 
az ország különböző területe-
iről idelátogató kerékpárosok-
kal és családtagjaikkal – tet-
te hozzá a szervező.

JAP

György fotótárlatán keresztül megismerked-
hettek a Strázsahegy és Monor múltjával. 
 A jó bort kedvelő látogatók 18 pincében 
találkozhattak helyi, környékbeli és az or-
szág különböző részeiről érkező borászokkal. 
Kugel György birtoka (az egykori Kele pin-
ce) részben kézműves udvarrá alakul át, ahol 
többek között fafaragók, csuhékészítők, ko-
sárfonók munkáit, egyéb kézzel készült alko-
tásokat tekinthettek és vásárolhattak meg az 
arra járók. 
 Az élmények megőrzése és dokumentálása 
céljából fotókat is készítettünk a fesztiválról, 
melyek a www.monoriborut.hu oldalon te-
kinthetők meg.
 Köszönet mindazon cégeknek, civil szerveze-
teknek, magánszemélyeknek, valamint a Monor 
és Vidéke Takarékszövetkezetnek, akik támo-
gatásukkal és önzetlen munkájukkal hozzájá-
rultak a 2010-es Orbán-napi Vigasságok és a 
Strázsahegyi Pincék Fesztiválja sikeréhez!

Kaltenecker Andrea Jó bornak nem kell cégér – elég a jó borász is

A kora délutáni záport követően gyorsan 
megszaporodtak a rendezvény résztve-
vői, akik késő estig kitűnő időben, re-

mek programok mellett, kellemes hangulat-
ban kóstolhatták a borászok italait. 
 A rendezvény központjának helyet adó 
Szent Orbán téren fellépett a Borfolk, a Lár-
mafa zenekar, a Monori Strázsák Néptánc 
Egyesület, a Monori Dalkör, a Gombai Roz-
maring Tánccsoport és a Zsindelyes zenekar. 
A művészetek iránt elkötelezettek megcsodál-
hatták Pásztorné Borus Piroska művész-
tanár patchwork munkáit, Somogyi Márk 
fotóművész alkotásait, továbbá dr. Dobos 
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Monor kártya elfogadóhely!



 

Szépítőműhely  
                 és szolárium

Kozmetika  Fodrászat 
Műköröm, Pedikűr, 
Manikűr
Bejelentkezés: 
06-30/323-5010

06-29/610-391, 
06-30/218-1503

Gyógygomba  
kivonatok boltja

Csempék, padlólapok, 
kádak, kabinok, egyéb 
fürdő szoba-be ren de zé-
sek és kiegészítők. Hitel-
ügyintézés a helyszínen.

Tel.: 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 szerkezetkészen is megvásárolhatók nagy árengedménnyel.

ELADÓ-KIADÓ PARKOLÓHELYEK a sétány alatt találha-
tó 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

A Belvárosi sétány
nyári kínálata

SPÓROLJON  
AZ UTAZÁSSAL!
Szenzációs ajánlat!!!!
Fizesse be utazását 
nálunk 
2010.05.01. és 
2010.08.31. között  
és nyerjen egy  
kétszemélyes 
all inclusive nyaralást
Tunéziába
Tel./fax: 
29/415-425
www.unimonor.hu

   utazási iroda

Töltse fel nyári ruha-
tárát üzletünkben! 
Pólók, rövidnadrágok, 
szoknyák, fürdőruhák, 
szandálok, papucsok 
gyermekeknek, höl-
gyeknek és uraknak  
is nagy választékban.

Mindent egy helyen 
a belváros szívében!

Nyitva: H–Szo: 11–23, Vasárnap szünnap
Házhoz szállítás minden nap  
vasárnap kivételével 11–22-ig. 
Ingyenes kiszállítás Monor egész területén!
Rendelés: 06-29/610-390, 06-20/206-3788
Júniusi ajánlatunk: 
Tengeri halszelet rántva rizzsel és tartárral.
Gelato Italiano jégkrémek és fagyi desszertek!
Accor, Sodexho, Chèque déjeuner, utalványokat 
elfogadunk.

Hallo Pizza 
étterem és söröző

SZÁRNYAS ÉTELEINK
Mézes-mustáros csirkemell párolt rizzsel .....1.690.-
Hawaii csirkemell párolt rizzsel ..........................1.790.-
Görög töltött csirkemell hasábburg. ................1.890.-
Pulyka Cordon Bleu burgonya pürével ..............1.750.-
Kijevi pulykamell párolt rizzsel ............................1.750.-
Pulyka Brassói  .........................................................1.390.-
SERTÉSHÚSBÓL KÉSZÜLT ÉTELEINK
Cigány pecsenye hasábburgonyával .................1.490.-
Rántott szelet vegyes körettel  .........................1.490.-
Milánói sertésborda ................................................1.690.-
Sertésjava hentes módon, párolt rizzsel ....... 1.750.-
Sertésborda vadasan, spagettivel .....................1.750.-
Bakonyi sertésborda hasábburgonyával ..........1.690.-
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KiútKeresőK
Cigányok iskolai reményei

Közösség

Hirdetés

„Magyarország a többi kelet-közép-európai országgal együtt arra van ítélve, 
hogy a cigányság társadalmi integrációjára megoldást találjon. Ennek híján 
beláthatatlan végű, mélységű és tartalmú társadalmi krízissel kell számolnia.”

Monoron, a Forrás soron.

Rendelje meg Most

a BELIZo-ban!

Belizo Bizsu- és Ajándékbolt

Monor, Forrás köz 6. Telefon: 06-20/367-9854

Nyitva: H-P: 830 –1630, Szo: 730-1130

s  Bizsu ékszerek nagy választékban

s  Italos készletek, képkeretek, plüssáruk

s  Flaskák, cigarettatárcák, öngyújtók

s  Humorsarok

s Üvegdíszek és még sok minden más...

Üzletünkben gravírozást vállalunk  

fém, fa, üveg, műanyag felületre!

s  Digitális fotó 2 ill. 3 dimenziós formában  

üvegtestbe gravírozva

s  Fényképes ajándékok (bögre, puzzle, egérpad stb.)

HOBBI KUCKÓ
Kreatív HOBBI- és deKOráCIÓs BOlt

ÜzletÜnkben kreatív papír-, fa-, Üveg- és 
cserépáruk, hobbifestékek, ragasztók,  
szalvétatechnika-alapanyagok, termések, 
koszorúalapok, gipszfigurák, gyöngyök, 
művészkellékek kaphatók.

monor, petőfi sándor u. 8. (a szolgáltató házban)
Tel: 06-209-277-312 • www.hobbikucko.gportal.hu
NYITVA: H-P: 10-17, Szo: 8-12

Ez a fontos megállapítás 
– mindannyiunknak 
szóló figyelmeztetés – 

olvasható egy, az Osiris Ki-
adónál 2009 végén megjelent 
könyvben, melynek szerzője 
Takács Géza, városunk la-
kója, a Kossuth Lajos Álta-
lános Iskola pedagógusa. 
 Takács Géza műve „Kiút-
keresők. Cigányok iskolai re-
ményei” címmel a sokak által 
ismert „Magyarország felfede-
zése” sorozat 58. köteteként 
került kiadásra. Ez a soro-
zat olyan szociográfiákból áll, 
melyek irodalmi eszközökkel, 
kritikai szemlélettel mutat-
ják be a magyar társadalom 
egyes jelenségeit. 
 Takács Géza – a monori 
Kossuth Lajos Általános Iskolá-
ba érkezése előtt – sokféle hiva-
tást betöltött: népművelőként, 
önkormányzati és alternatív 
iskolákban tanító pedagógus-
ként, pedagógiai szakértőként, 
folyóirat-szerkesztőként, gyer-
mekotthon-vezetőként sokféle 
szempontból látta, átélte már 
a magyar pedagógia világát. 
Mindezek miatt a könyvében 
olvasható megállapítások, kö-
vetkeztetések nem a kívülál-

ló idegen véleményét tükrözik, 
hanem a magyar és a cigány 
gyerekek sorsáért aggódó pe-
dagógus; az iskolák megúju-
lásáért szurkoló, és az újító 
szándék elbukásán búsuló pe-
dagógiai szakértő; a megoldat-
lan cigánykérdés, a nyomor és 
az elmaradottság láttán aggó-
dó, felelős magyar értelmiségi 
hangján szólal meg.
 A szerző 2001-től kereste 
fel, és jegyezte le négy dél-ba-
ranyai, ormánsági – a cigány-
gyerekek iskolai nevelésében 
a rendszerváltástól új utakat 
kereső, kezdeményező – isko-
la utóbbi húsz évének történe-
tét. Arról a küzdelemről olvas-
hatunk a könyvben, ahogy a 
magyarmecskei általános isko-
lában, a pécsi Gandhi Gimná-
ziumban, a mánfai Collegium 
Martineumban, illetve az 
alsószentmártoni Szent Már-
ton Óvodában és "Számá dá 
noj!" Tanodában megpróbál-
ták az ormánsági – mára már 
szinte csak cigány népességű, 
a szegregáció, a leszakadás 
gondjaival küzdő falvakban 
élő – cigánygyerekek fejlesz-
tését, társadalmi beilleszkedé-
sét intézményi keretek között, 

új módszerekkel, új szervezeti 
formákkal segíteni. Sajnos a 
könyvben nem csak sikertör-
ténetekről, hanem kudarcok-
ról is olvashatunk. Sok ma is 
működő, nagyszerű kezdemé-
nyezés mellett nem volt életké-
pes sem a kívülről szerveződő 
– lelkes értelmiségiek, pedagó-
gusok által indított – kezdemé-
nyezés, de nem volt elégséges 
a cigánygyerekek társadalmi 
helyzetének javításához a he-
lyi erők elszántsága sem. 
 Újra bebizonyosodott, hogy 
a cigányság beilleszkedésének 
megoldásához az iskola, az ok-
tatásügy kevés: fel kell ismer-
niük a probléma súlyát, kiutat 
kell keresniük a jelenlegi hely-
zetből az ország vezetőinek és 
az érintett települések döntésho-
zóinak is, ha nem akarjuk, hogy 
a nyomor, az elmaradottság erő-
szakhoz vezessen akár a cigány, 
akár a magyar oldalon.
 Mivel a könyvben tárgyalt 
téma városunk életének is 
egyik meghatározója, a monori 
Városi Könyvtár a témával 
kapcsolatos beszélgetéssel egy-
bekötött könyvbemutatót tar-
tott 2010. május 19-én. 
 A beszélgetésen – a szerzőn 
és nagy számú érdeklődőn túl  
– részt vett Orosz István esszé-
ista, Farkas Zoltán, a monori 
polgármesteri hivatal főtaná-
csosa, Kiss Dávid, a Máltai 
Szeretetszolgálat monori mun-
katársa, Oláh József család-
gondozó, illetve jómagam is, a 
monori Kossuth Lajos Általá-
nos Iskola igazgatójaként.

Marunák Ferenc

Az idei év legnagyobb monori adomány-
gyűjtő akciójában május elejéig 570 ezer 
forint gyűlt össze defibrillátor vásárlására, 
amelyből egy készüléket már meg is vásá-
roltak, és üzembe is helyeztek a szervezők 
a monori uszodában. 
 – Főként helyi mikro-, és kisvállalkozá sok, 
valamint monori polgárok és civil szerve-
zetek adták össze a pénzt a defibrillátorra 
– mondta Balogh Péter, a gyűjtési akció 
kezdeményezője. – Jelenleg a második ké-
szülékre gyűjtünk, ebben még jobban szá-
mítunk a monori lakosok közreműködésére, 
akik a város különböző pontján elhelyezett 
gyűjtőedényekbe adakozhatnak, de akár át 
is utalhatják támogatásukat a Monor Város 
és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. szám-
laszámára: 11742056-20020574, defibrillátor 
megjegyzéssel.
 Május 28-ig a következő személyek és szer-
vezetek vettek részt az adakozásban: A-6 
Postagalamb egyesület, Ajtai Minerál Kft., 
B&K Kft., Bajári János, Balogh és Fiai 
Kft., Baptista Gyülekezet, Bekker László 
Esztergályos, Bicskei Róbert Autóvillamos-
ság, Csepp-Diszkont, Czövek Bt., Dóczy 
Károly, dr. Rácz Gyuláné, Duchaj Sándor, 
EcoFact Kft., Expert Tóth Kft., Gábor At-
tila, Gáspár László, Giricz Péter, Gyémánt 
Sziget ékszerüzlet, Homoksori Kft., Hübel 
Gyula, Ivánszki Zoltán képkeretező, Kampfl 
János, Katanna Bt., Katica kávéház, Ker-
Bor Kft., Kocsis pékség, Kofa 2000 Kft., Ko-
vács Autóház Kft., László Béla, László Éva, 
Lászlóné Gyarmati Gyöngyi, Lions Club, 
Magócsi András, Magyar Posta Zrt., Mé-
hész János, Monor Környéke Strázsa Bor-
rend, Monor Roncs Bt., Monor-Mosó Kft., 
Nagy László és Társa, Nyerges Hotel Kft., 
Pál Istvánné Marika virágbolt, Panning pék-
ség, Péter József, Református Egyház, Ré-
gió Lapkiadó Kft., Rigolettó fagyizó, Rima 
Divatáru Üzlet, Somodi Szikvíz, Start Au-
tós Motoros Iskola Kft., Szabó László ipar-
cikk kereskedés, Szánthó Gábor, TO+UR 
Kft., Tóth György, Tóth karosszériajavító, 
VI-BA Kereskedőház Kft., Vízvári Anna-
mária, ZS-NÉ, dr. Zsédely Ferenc.

defibrillátor

Újabb esélyt az életre!
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Beszélgetés Horváth Eri-
kával, a Benks független 
pénzügyi tanácsadó vál-
lalkozás monori képvise-
lőjével.

– Úgy hallottam, egyre ne-
hezebb hitelhez jutni. Igaz, 
hogy nagyon magas ön-
erőre van szükség ingat-
lanvásárláskor?
 – Forint alapú hitel ese-
tében ma is elég 25 százalék 
önerő egy lakásvásárláshoz. 
Pótingatlan bevonásával 
pedig önerő sem kell.

– Ez akkor azt jelenti, 
hogy ma már csak forint 
alapon érdemes, vagy le-
het hitelhez jutni?
 – Még mindig vannak 
nagyon jó svájci frank vagy 
euró alapú devizahitelek a 
piacon. Kevesebb, mint ré-
gen, viszont mivel a ban-
koknak érdeke a hitelezés, 
ezért megjelentek az olcsó, 
forint alapú hitelek. Akik a 
biztonságos, kiszámítható 
törlesztőrészleteket keresik, 
most kifejezetten jó ajánla-
tok között válogathatnak.

– Igaz az, hogy a jövőben 
csak azok kapnak hitelt, 
akik magas jövedelmet 
tudnak igazolni? 
 – A jövedelemigazolásnak 
nagyon sokféle módja léte-
zik. Történhet bankszám-
la, APEH-igazolás, vélel-
mezett jövedelem, vagyoni 
helyzetből kiinduló vélel-
mezés, meglévő törleszté-
sek fizetése, nyugdíj, gyed, 
gyes, vállalkozói számlafor-
galom, valamint ezeknek a 
személyre szabott kombiná-
ciója alapján. Mindenképp 
érdemes bejönni hozzánk és 
utánajárni, hogy kinek és 
milyen lehetőségei vannak, 
hiszen az itt felsoroltakat 
nagyon sok bank, nagyon 
sokféleképpen értelmezi.

– Lehet-e a megdrágult 
hiteleket olcsóbbra cse-
rélni?
– Jelenleg vannak ban-
kok, amelyek kifejezetten 
a rossz hitelek olcsóbb-
ra váltásában érdekel-
tek. Tehát nem új ügy-
feleket keresnek, hanem 
meglévő hitellel rendelke-
ző személyeket keresnek 
meg kedvező ajánlataik-
kal. Itt tényleg nem ritka, 
hogy 15 százalékot meg-
haladó mértékben csökken 
a törlesztőrészlet. Ráadá-
sul az ügyfelek csábítása 
érdekében nagyon sok az 
olyan akció, amelyben el-
engedik a kezdeti költsége-
ket, vagyis tényleg ingyen 
kaphatunk a jelenleginél 
jobb hitelt.

– Ha még mindig van lehe-
tőség jó hitelekhez jutni, 
akkor mi az oka, hogy a 
hitelközvetítő irodák sor-
ban bezárnak?
 – Ebben a szakmában 
sok visszaélés volt, ezért 
2010-ben nagyon sok és 
komoly szigorítás lépett 
életbe. Ma már nem nyit-
hat bárki hitelirodát. Meg-
követelik a szakirányú fő-
iskolai végzettséget vagy 
képesítést, az igazolható 
szakmai múltat. Ugyanígy 
kötelező lett a díjmentes 
ügyintézés, továbbá ösz-
szehasonlító ajánlatokat is 
kell készítenünk, amelyben 
több bank szerepel. Termé-
szetesen ezek a megkötések 
számunkra nem új dolgok, 
hiszen ezeknek mi eddig is 
megfeleltünk.

Benks
A bankvilág idegenvezetője
Cím: Monor, Petőfi Sándor u. 12.
Telefon: 29-414-279, 
06-20-399-0550, 
06-70-932-4152

Hirdetés

A jó hitel nem tűnt el,  
csak átalakult

Apa és három fia
A fa a legősibb, az egész világon elterjedt növényszimbólum: az 
örök fejlődés és megújulás jelképe. Noha a fa Rojcsik Mihály 
családjának életében nagyon is gyakorlatias formában van jelen, 
azért a szimbolikus tartalom is óhatatlanul fel-felbukkan. 

A családtörténet első epizódjai-
ban ugyanúgy rátalálni, mint 
a későbbiekben, alkalmasint 

megmagyarázhatatlan, különös ér-
zésekkel kísérve.
 Mert hogyan is lehetne racioná-
lis feleletet találni például arra, hogy 
Rojcsik Mihály évekig kereste édesap-
jának azt az ifjúkori fényképét, ame-
lyen – erre pontosan emlékezett – a 
papa nyereg nélkül, mezítláb üli meg, 
ugratja a lovát. Az elveszettnek hitt 
kép azonban egyszer csak, egy pad-
lástakarításkor kifehérlett a tetőgeren-
da mögül, teljes épségben. Már az is 
csodaszámba ment, hogy előkerült, de 
hogy éppen egy fagerenda mögé rejt-
ve, arra nehezen akad magyarázat. 
 Azóta ez a kissé megkopott, elhal-
ványult fotó bekeretezve, méltó helyen 
- a többgenerációs Bem utcai csalá-
di ház egyik szobájának falán – kép-
viseli múlt és jelen egybetartozását, 
a folyamatosságot. Mint maga a ház 
is, ami eredetileg minden ízében pa-
rasztporta volt, amelynek meleg tej – 
és istállószaga, léckerítése, a padlás-
feljáró alatti szecskavágó nyikorgása, 
az ajtón kilépő nagymama fejkendő-
je a gyerekkori emlékekből bármikor 
felidézhető. Csakúgy, mint a szom-
szédság téli zarándoklata a pótha-
raszti erdőbe, ahonnan kézikocsival, 
háti batyuban, szánkóval cipelte ha-
zafelé a szegénység a tűzre való galy-
lyat, s micsoda öröm volt, ha idősebb 
Rojcsik Mihály – népszerűsége révén 
mindenkinek per Misi – megjelent az 
úton a lovas szekérrel, s felpakolta galy-
lyastól, szánkóstól, akit csak tudott. 
 Noha ifjabb Rojcsik Mihály csa-
ládjában apai és anyai ágon is gazdál-
kodó volt mindenki – s a férfiak vala-
mennyien a Mihály nevet viselték –, ő 
maga már egészen mást akart. Ipart 
vinni. Kereskedni. Lehetőleg fával. 
 Mire 18 éves lett, már „ipara” volt: 
fenyőrönköket árult, szőlőkarókat fű-
részelt, tűzifával kereskedett. Idővel 
elkezdhette felújítani, átépíteni a szü-

lői házat, ahová az ő első fia már Ri-
chárd néven érkezett. A Mihályokhoz 
szokott család úgy érezhette, végképp 
megbomlik a folyamatosság – pedig 
dehogy. Megmaradt az, csak belezök-
kent a megújulásba. Amihez persze – 
miként minden vállalkozáshoz – jó-
kora szerencse is kellett.
 Rojcsik Mihály egyik szerencsé-
je a párválasztása: olyan asszony a 
társa, aki tanult szakmáját, vezetői 
beosztását az elsőszülött mellé érke-
ző ikerfiúk megszületésével fel tudta 
cserélni az anyai hivatásra, a család-
dal való kizárólagos törődésre. A fel-
újított, kibővített családi ház általa 
válhatott olyan meleg otthonná, ahol 
több generáció él együtt, s ahonnan 
senki nem kívánkozik máshová. 
 A másik szerencse az üzleti élet-
ben érte Rojcsik Mihályt, egy mind-
máig hálával és szeretettel emlegetett 
erdész révén, aki éppen megtehette 
volna, hogy a kezdő, pénztelen, fiatal 
vállalkozó partnerkeresési kísérletét 
egy kézlegyintéssel elintézi. Ehelyett 
segített, s az ő révén megszerzett üz-
let tette sikeressé és stabillá a fake-
reskedést.
 Azóta – a közben felnőtté lett há-
rom fiú bekapcsolódásával – ismét 
megújult a vállalkozás: a Rojcsik Kft. 
építőipari és ingatlanforgalmazó te-
vékenységgé bővült. Több száz épü-
let – lakó-és üzletházak, középületek 
– szolgál négyük sikeres tevékenysé-
géhez referenciaként. 
 A fához nem lettek hűtlenek: a há-
rom Rojcsik fiú közül ketten kitanul-
ták az ács szakmát is. Aki nem, az 
viszont kiváló üzleti képességeit ka-
matoztatja a vállalkozásban.
 A dinasztia folytatója, a kis unoka 
pedig – aki ugyan megint csak nem 
Mihály, hanem Ricsi – 17 hónaposan 
magától értetődő természetességgel ül 
a ló nyergében, és legújabb kedvenc 
játéka egy apró, berregő motoros fű-
rész. 

(x)
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A  bank v i l á g  ide ge nve ze tő je

Hozzon biztos döntést a bizonytalan  
pénzügyi helyzetben! – BENKS

Minden szolgáltatásunk díjmentes.  
Megtaláljuk a személyes pénzügyi igényeinek 

legmegfelelőbb ajánlatot. 
Több, mint 26 bank ajánlatai egy helyen:

Vállalati tanácsadás: 
Széchenyi Kártya •  Forgóeszközhitel •  Faktoring

Lízing konstrukciók
Lakossági tanácsadás:

Személyi hitelek •  Autófedezetes személyi hitel
Autóvásárlási hitel •  Autó- és lakás lízing

Lakáshitelek •  Hitelkiváltás •  Szabad felhasználású 
hitelek

Legjobb hitelkamatok:
Személyi hitel 20% (21,94% THM)  

1000000 Ft már havi 22206 Ft
Lakáshitel 5,49% (6,33% THM)  
10 millió Ft már havi 57167 Ft

Szabad felhasználású jelzáloghitel
6,50% (7,1%THM) 10 millió Ft már havi 62040 Ft

Hitelkiváltás 5,2% (5,72% THM) 5,2% (5,72% THM)
10 millió Ft már havi 56581 Ft

Sok szeretettel várjuk kedves meglévő és leendő ügyfeleinket!
Iroda: 2200 Monor, Petőfi Sándor u. 12. Tel/Fax: +36 29 414 279
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VisszateKintés

A monoriak viselt dolgai XXVI. 
A központi elemi iskola újjászületése
Az összes iskolaépületek megtekintése után, a központinak nevezett 167 esztendős 
portát tekintette meg a tanfelügyelő, a bérbe vett beltagokkal egyetemben. 
A tanfelügyelő megállapítása: „no ez igazán pajta, tarthatatlan állapot”.

 A központi ál-
lami elemi iskola

„»Megüt-
közéssel ta-
pasztaltuk, 
hogy a II-
VI. osztály 

együtt tanít-
tatik egy szo-
bácskában, 
egy tanító 
által tanít-
va 100-110 
gyermek.«”

Elköltöztünk: 
Monor, Katona József u. 37.

Ha betörik az ablak, javíttassa nálunk! 
Biztosítók által is elfogadott számlát  adunk.

Ivánszki Zoltán Üveges és képkeretező

Új helyen a megszokott  
választékkal és a régi árakkal!
Képkeretezés több, mint 600 féle keretmintából. 

Tel.: 06-30/214-7167, 06-29/769-076
Web: www.uvegeskepkeretezo.hu

Cikksorozatunkban már 
írtunk arról a nagy-
szerű kezdeményezés-

ről, melyet Molnár Sándor 
lapszerkesztő fogalmazott 
meg 1905 márciusában: „1-2 
év alatt emelje, díszítse vá-
rosunkat három palota, me-
lyek hirdessék a tudás, az ész, 
az erő és akarat győzelmét a 
közérdek gyilkos ellensége, a 
tudatlan nembánomság fe-
lett.” Az igazságügyi palota, 
egy nagy szálloda, illetve har-
madikként „egy központi kul-
túrpalota a mai állami iskola 
helyén két emelet magasban, 
hogy abban helyet találjon a 
II-ik emeleten a polgári isko-
la.” A tanintézet megszületé-
séről a lapunk előző számá-
ban beszámoltunk.
 1906-ban a monori köz-
gyűlés ünnepélyesen köszön-
tötte Gülner Gyula Pest me-
gyei főispánt megválasztása 
alkalmából. S felbátorodva a 
reményt keltő személyi válto-
záson, Huppert Sándor köz-
ségi képviselő indítványozta: 
Szemere Huba országgyűlési 
képviselő vezetésével menjen 
deputáció a kultuszminisz-
terhez a központi elemi isko-
la építésének megsürgetésére. 
E közgyűlésen jegyzőkönyv-
ben is rögzítették: „a közpon-
ti állami iskolánál a főutcá-
ra néző nádfedeles épület oly 
rozoga, sőt majdnem veszé-
lyes a benne tanuló gyerme-
kekre nézve, hogy kívánatos 

az államnál az újbóli felépí-
tés iránt a szükséges lépések 
megtétessenek.” A telekrész 
azonban kérdéses, ugyanis az 
evangélikus-református egy-
ház tulajdonát képezte, az 
állam pedig idegen telekre 
iskolát nem épített. A köz-
gyűlésen felkérték az elöljá-
rósági presbitereket, hassa-
nak oda, hogy az egyház a 
kérdéses telekrészt az állam-
nak átadja.
 A központi iskola ügyére 
kedvező fordulatot jelentett, 
hogy Monoron járási főszol-
gabíróvá Födváry Bertalant, 
szolgabíróvá pedig Némethy 
Jenőt nevezték ki. Az új szol-
gabíró az iskolai ügyek „lel-
kes barátja”, s a község elöljá-
róságától szigorú vizsgálatot 
és jelentést kért az elemi is-
kola épületéről. Ebben olvas-
hatjuk: „az úgynevezett alsó 
városi iskola épülete a 136 
esztendei fönnállása alatt any-
nyira elkorhadt, hogy teljesen 
hasznavehetetlen iskola célok-
ra, … szégyene községünk-
nek, … amely épületet a mai 
törvény baromállásnak sem 

engedne, mivel annak tető-
szerkezete teljesen összetör-
ve van és minden pillanatban 
rászakadhat a gyermekeink-
re. … Jelentjük továbbá, hogy 
ugyancsak az állami iskolák 
által bérelt vityillók, 200 cm 
magas (bel méretű) paraszt-
házak, éppen ilyen gyalázatai 
a községünknek. … Megszem-
léltük továbbá a felsővárosi 
állami új iskolát (Őr utcai), 
melyet kifogástalannak ta-
láltunk. … Vizsgáltuk a rom. 
kath. iskolát, ahol megütkö-
zéssel tapasztaltuk, hogy a 
II-VI. osztály együtt tanít-
tatik egy szobácskában, egy 
tanító által tanítva 100-110 
gyermek.” E jelentés után fel-
gyorsultak az események.
 1906 decemberében – 
Szemere Huba országgyű-
lési képviselővel az élükön 
– Palcsik János bíró és az elöl-
járóság tagjai ünnepélyesen 
fogadták dr. Petri Mór kir. 
megyei tanfelügyelőt a monori 
vasútállomáson, ahonnan az 
iskolához hajtatott az „egész 
seregből álló” vegyes bizott-
ság. Az összes iskolaépületek 

megtekintése után, a közpon-
tinak nevezett 167 esztendős 
portát tekintette meg a tan-
felügyelő, a bérbe vett belta-
gokkal egyetemben. A tan-
felügyelő megállapítása: „no 
ez igazán pajta, tarthatatlan 
állapot”. A helyi sajtó tudósí-
tása szerint: „két órás tárgya-
lás után elhatároztatott, hogy 
építtetünk az állam számlá-
jára a régi iskola helyére egy 
emeletes épületben elhelye-
zett 10 tantermet és megfe-
lelő mellékhelyiségeket, hogy 
így a földszintes mai jó épü-
lettel lenne a központba 15 
tanteremmel bíró iskola”.
 Végül a képviselő-testület 
1907 májusában hozott ha-
tározatot arról, hogy felépít-
teti a központi iskolát, mivel 
a közoktatásügyi miniszter – 
az iskola fönntartására adott 
évi járulékokból – az építés-
re 80 ezer koronát engedélye-
zett. A központi állami elemi, 
új egyemeletes iskola építé-
sét 1908 júliusában kezdték 
el Herczeg Zsigmond (1848–
1914) tervei alapján. A kivi-
telezést Bartha Mór kir. fő-
mérnök felügyelte, építette ifj. 
Gulyás János kecskeméti vál-
lalkozó. A tantestület 1910. 
január 15-én tartotta meg 
az új iskolaépület felavató 
ünnepélyét. A műsorszámo-
kat Tajthy Boriska, Szalay 
Etel és Szabó Károlyné ta-
nítónők rendezték.
 Fe l h í v á s :  Ke re s sü k 
Lukácsovits Alajos (1840–
1914) monori asztalosmes-
ter harmadik nemzedékének 
leszármazottait!
 Forrás: Széchényi Könyv-
tár Bp.; Monorkerületi La-
pok 1901–1914; Monor 
községi elöljáróság jk-i. 
1898–1921.

Dr. Dobos György, 
a helytörténeti kör elnöke
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Széles borválasztékkal,  
különleges röviditalokkal,
egyedi névre szóló ajándékokkal,  
ajándékkosarakkal és minden héten 
új akciókkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Béka Italdiszkont
Különleges italok üzlete
Monor, Bajcsy-Zs. u. 6. (az udvarban)

Nyitva tartás: H–P: 8–18, Sz: 8–13

Monor kártya elfogadóhely!
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70 ezer diáK
Monoron járt a Muzsikás együttes
A Kossuth-díjas és Magyar Örökség Díjas Muzsikás együttes rendhagyó 
énekórát tartott a város általános iskolás diákjainak a Vigadóban.

Márkafüggetlen, 
új típusú mûszaki vizsga

Hatósági díj: 16 290 Ft
Kötelezô  
átvizsgálási díj: 0 Ft

Akciónk: 2010. június 1-jétôl 2010. június 30-ig,  
illetve visszavonásig érvényes.  
Részletekrôl érdeklôdjön márkakereskedésünkben!

Tóth Autóház Kft.   Monor

Tóth Autóház Kft.
2200 Monor, Vasadi út 1. 
Tel.: 06-29/412-121
www.opel-toth.hu 

25 éV tanúi
A kegyelmet hirdetik
2010-es magyarországi turnéjuk utolsó előtti állomásaként adott 
koncertet a monori fesztivál csarnokban a holland Shirchadasj & Band.

A több mint harminc éves múltra visz-
szatekintő társulat kis gospel kórus-
ból fejlődött egy komplett zenei színi 

társulattá. Huszonöt éve turnéznak hazánk-
ban, május 7-én pedig immár ötödik alka-
lommal örvendeztették meg a monori és a 
környékbeli településekről érkező mintegy 
ötszáz érdeklődőt. 

 Grace (Kegyelem) című egész estés műso-
rukkal a Magyar Református Gyermekvédel-
mi Szolgálat Nevelőszülői Hálózatán keresz-
tül a családvesztett gyermekeket támogatták. 
– Óriási változásokat láttunk Magyarországon 
az elmúlt 25 év alatt. Egyetlen dolog van, ami 
nem változott, ez pedig az, amiről a mi üze-
netünk is szól. Bármely formában is adjuk át, 

mindig Jézus szeretetéről, Isten kegyelméről 
szól dalunk. Grace, vagyis a kegyelem örök-
ké visszatérő téma életünkben. Ezért járjuk 
10 napon keresztül az országot, és szolgálunk 
együtt a Magyar Református Nevelőszülői Há-
lózattal – üzente a hazai közönségnek Bert 
Leeuwis, a Shirchadasj & Band vezetője.  
 – A kórus és zenekar, valamint az őket 
segítő technikai személyzet, közel kilencven 
ember, egy éjszakát töltött Monoron a helyi 
vendéglátó egységekben, valamint harminc 
családnál elszállásolva – tájékoztatta lapun-
kat Schaller Tamás, a Monor-Nagytemplomi 
Református Egyházközség lelkipásztora.

NR

sen ingyen. Ennek és a legna-
gyobb hazai olajipari vállalat 
támogatásának köszönhetően 
250 település közel 70 ezer di-
ákjához jutottak el eddig. 
 Ennek az énekórának a 
lebonyolításában segédke-
zett a „Vigadó” Nonprofit 
Kft. május elején. A kon-
certen volt hangszerbemu-
tatás, csujogatás és egy vi-
déki lakodalmat is felidéztek. 
Az előadást több mint 400 
monori kisdiák hallgatta vé-
gig. Reméljük, találkozunk 
velük az elkövetkező zenei 
programokon is!
 GÁLZ 

Az együttes fontosnak 
tartja, hogy megis-
mertesse a jövő nem-

zedékével a népzenét. Ezért 
évekkel ezelőtt nagyszabású 
országjáró körútba kezdtek. 
Ennek keretében minden év-
ben vállalják, hogy ötven is-
kolában tartanak rendhagyó 
énekórát a lehető legtöbb gye-
rek közreműködésével, telje-

MEMO HOBBI ÁllatElEdEl
és fElszErElés szaküzlEt

MOnOr, ady EndrE út 47–49.

ÖN JÁRT MÁR NÁLUNK?
Szaküzletünkben egyedülálló, széles választékkal várjuk 

kedves vásárlóinkat, ahol mindent megtalál kedvence  
részére, és már bankkártyával is rendezheti számláját.

Célunk, hogy Ön elégedetten lépjen ki üzletünkből!
nE UtazzOn, VÁsÁrOlJOn HElyBEn!

Monor kártya elfogadóhely

MEMO-FOOD Kft. 
Tel./fax: 06-29/411-050

Nyitva tartás 
a nyári időszámítás 

ideje alatt:
Hétfő–Péntek: 730–1900 

Szombat: 730–1400  

Vasárnap: zárva

Monor 
Ady Endre út 47–49.

tel./fax: 06-29/411-050

Nyílászáró bemutatóterem

•90mm beépítési mélység
•középtömítés vízgáttal
•háromszoros gumitömítés

5-6 légkamrás (”A„ kategóriás)
Műanyag nyílászárók

•Fa nyílászárók •Redőnyök •Garázskapuk
Június www.galcehkft.hu

-40%
Beépítés, helyreállítás garanciával!
Ingyenes HelyszínI felmérés! 

•Monor, Kossuth Lajos út 110. (Bramac bemutatóház) Tel.: 29/417-333
Tel.: 70/633-6201
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Monor kártya elfogadóhely!
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Tavaly a következő rendezvényeink vol-
tak belépődíjasok: Tihanyi Vándor-
színpad, Berecz András, Keresztes Il-

dikó, Bartos Erika, HOBO, Mocsári Károly, 
Erdő Krisztina, Jókai Anna, Tártai Tibor, 
Weiner Kamarazenekar, Operett Voisis, 
Járvás Katalin, Lévai Joli, Bogányi Ger-
gely, Hevesi Tamás, Csík Zenekar, Csor-
dás Klára, Budapesti Utcaszínház, MÁV 
Szimfonikus Zenekar.
 Tavaly is helyet adtunk a Pest Megyei 
Ifjúsági Hangversenysorozatnak, amelyen 
fellépett a Pest Megyei Szimfonikus Zene-
kar, a Kolompos együttes és az Állami Ba-
lettintézet növendékei. Alkalmanként 250 
gyermek vett részt az előadásokon.
 Kiemelt, nagy sikerű rendezvényünk volt 
a Pest Megyei „Ki mit tud?” vetélkedősoro-
zat Érd, Gyál, Gödöllő települések közmű-
velődési intézményeinek együttműködésével, 
melyet teljes egészében Pest Megye Önkor-
mányzata finanszírozott.
 Első alkalommal ádventi ünnepségsoro-
zatot, valamit városi karácsonyi ünnepséget 

beszáMoló

A „Vigadó” Nonprofit Kft. 
2009. évi tevékenységéről
A „Vigadó” Nonprofit Kft. közhasznú tevékenységének ellátásához 
a  Kossuth L. u. 65-67. és a Bocskai u. 1. szám alatt található 
ingatlant Monor Város Önkormányzata a társaság üzemeltetésébe 
adta; ezeket igyekszünk minél hatékonyabban hasznosítani. 

szerveztünk civil szervezetekkel és az egy-
házakkal együttműködve; továbbá aktívan 
közreműködtünk a város díszkivilágításá-
nak megvalósításában.
 Megszerveztük az állami és nemzeti ünne-
peket, megemlékeztünk Monor várossá ava-
tásának 20 éves évfordulójáról, a házasság 
világnapjáról, idősek világnapjáról, a kom-
munista diktatúra és a világháborúk áldo-
zatairól. Ünnepséget szerveztünk a pedagó-
gus és Semmelweis napon.
 Ismeretterjesztő előadásokat szerveztünk 
természetgyógyászat és helytörténet téma-
körben. A helytörténeti előadássorozat vé-
gén az általános iskolák részére vetélkedőt 
szerveztünk. Továbbá hagyományosan meg-
rendeztük a városi sakk kupát.
 Gondoltunk a legkisebbekre is.  Játszóhá-
zat, kézműves foglalkozást több alkalommal 
is megvalósítottunk (húsvét, őszi szünet és 
karácsony előtt), melyeket minden esetben 
összekötöttük gyermekszínházi előadással.
2009-ben első alkalommal, nagy sikerrel 
hirdettük meg a művészeti napközis tábort. 
Egy héten keresztül minden nap 2-2 mű-
vész tartott foglalkozást a gyermekeknek 
különböző művészeti ágakban, illetve a 24 
gyermekkel látogatást tettünk a szentend-
rei skanzenben, a népművészet tanulmá-
nyozása céljából. 
 Harmadik évadához érkezett a Strázsa 
újság, a Gemini Tv és a „Vigadó” Nonprofit 
Kft. szervezésben zajló „Közös nevező” ki-
állítás-sorozat, melynek keretében 12 térsé-
günkben élő és dolgozó művész mutathatta 
meg munkáit egy-egy hónapon keresztül a 
Vigadó galériájában. 
 A művelődési házban állandó kiállítást 
rendeztünk be, Monor civil szervezeteinek 
és egyházainak elmúlt 100 évét bemutatva.

 A Vigadó saját csoportjaként működik 
a felnőtt színjátszó csoport, a Merlot Tár-
sulat. Tavaly volt első, egész estét betöltő 
nagy sikerű bemutatójuk. Szintén a Vigadó 
falai között alakult meg a Monori Kamara-
zenekar, akiket októberben ismerhetett meg 
a közönség.
 Szakköri jelleggel működik a nyugdíjasok 
számára szervezett internet és elektronikus 
levelezés oktatás, szakképzett oktató meg-
bízási szerződéssel történő alkalmazásával.
 A 2009-ben a következő szervezeteket fo-
gadtuk rendszeresen együttműködésünk ke-
retében: Őszirózsák tánccsoport, Szivárvány 
nyugdíjas klub, Borzsák Endre Egyesület, 
Monori Galamb- és Kisállattenyésztők Egye-
sülete, Vasutas nyugdíjas klub, Pedagógus 
nyugdíjas klub, Városi nyugdíjas kör, Nap-
raforgócska gyermek-néptánc csoport, Sakk 
klub, Díszmadár- és kisállattenyésztők klub-
ja, Baba-mama klub, Idősek klubja, Monori 
Strázsák Néptánc Egyesület (tavaly ősszel 
megalakult a Strázsák utánpótlás csoport-
ja, „Kisstrázsák” néven), Monori UFO klub, 
Zichy Mihály rajziskola, Monori Mozgáskor-
látozottak Egyesülete, „Közös út” Cukorbe-
tegek Egyesülete, Nagycsaládosok Monori 
Egyesülete. Emellett igény szerint bárme-
lyik bejegyezett monori egyesületnek bizto-
sítunk helyet. 
 Helyi szervezetekkel folyamatosan jó kap-
csolatot tartunk, igyekszünk kölcsönösen 
segíteni egymás munkáját. Programjaik-
ban, rendezvényeikben igény szerint segít-
séget nyújtunk, együttműködünk egymással. 
(pl.: Népzenei és néptánc találkozó, Orszá-
gos nyugdíjas kulturális találkozó, Szüreti 
sokadalom…)
 Terembérleti díj ellenében a következő cso-
portok működnek rendszeresen (heti egy, vagy 
két alkalommal): Akrobatikus Rock & Roll, 
Hastánc, Zenebölcsi, Jóga, Társastánc.
 Szolgáltatásunk bővült a Ticketportal in-
ternetes jegyiroda működtetésével. Ennek 
segítségével a székhelyünkön tudunk több 
száz országos, illetve külföldi rendezvény-
re, színházakba, koncertekre, fesztiválokra 
is belépőjegyet árusítani, valamint ugyan-
ezen az értékesítő rendszeren keresztül a Vi-
gadóban megrendezésre kerülő, belépődíjas 
programokra is bárhol az országban lehet 
jegyet vásárolni.
 A Vigadó emeleti termeiben történik a 

Öcsi Lángos 
                                 

                    a monori Tesco áruház előtt

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 Ftsima lángos 200 Ft
sajtos-tejfölös 390 Ft
baconos lángos 450 Ft
hamburger 450 Ft
hot-dog 260 Ft
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házasságkötés is. Ennek tárgyi és szemé-
lyi feltételeit a Vigadó biztosítja. 2009-ben 
összesen 80 esküvőt szerveztünk. 
 Különböző termékbemutatókhoz – kizá-
rólag olyanokhoz, amelyek egészségmegőr-
ző célt szolgálnak – bérbe adtuk a termeket, 
valamint több alkalommal konferenciáknak 
is helyet adtunk.  A Vigadó épületében tart 
ügyfélszolgálatot a Démász, a Közép Magyar-
országi Regionális Egészségbiztosító Pénz-
tár, a Strázsahegyi-Szárazhegyi Hegyközség 
és az áldozatvédelmi iroda, valamint szin-
tén itt működik a TÖKT, a Strázsa újság 
szerkesztősége és a Régió Lapkiadó Kft.
 Társaságunk igyekszik minden pályázati 
lehetőséget kihasználni. Az elnyert támoga-
tások összege a 2009-ben összesen 550 ezer 
forint volt. Sajnos az Európai Uniós támo-
gatásra (TÁMOP 3.2.3.) beadott pályáza-
tunkat és több hazai pályázatot is pénzke-
ret hiányában elutasítottak.
 Kapcsolatot tartunk a település és a kis-
térség nevelési–oktatási intézményeivel, a 
térség közművelődési intézményeivel, a he-

lyi és környékbeli médiával. Rendezvénye-
inkről folyamatosan tájékoztatjuk őket. 
 A két épület karbantartása, állagának 
megóvása is komoly feladatot jelent társa-
ságunknak. Tavaly a mindennapos kisebb 
javításokon kívül az alábbi karbantartási 
munkákat végeztük el, nagyrészt saját mun-
katársaink, és az együttműködő civil szer-
vezetek segítségével: a Vigadó épületében a 
lépcsőház és két iroda festése, szökőkút ja-
vítása, beázások miatti javítások (tető, szi-
getelés, festés), díszterem színpadvilágításá-
nak bővítése. A Művelődési Házban: teljes 
belső festés, nagykapu cseréje, nyugdíjas te-
rem energiaátviteli kábel cseréje, szintén a 
nyugdíjas terem bejárati ajtójának cseréje, 
ajtó belépőhöz előtető készítése, hangosítá-
si kábelek felújítása, szükség szerinti cseréje, 
belső kerítés áthelyezése, ereszcsatorna ja-
vítása, beázások miatt tetőjavítás, szigete-
lések pótlása.  A meglévő eszközkészletün-
ket is igyekszünk folyamatosan bővíteni. 
 Társaságunkról, programjainkról, tevé-
kenységeinkről további, naprakész infor-
mációk találhatóak honlapunkon, a www.
vigadokft.hu címen.
 Ezúton is köszönöm kollégáim önzetlen 
munkáját, Monor Város Önkormányzatának 
bizalmát és anyagi támogatását, továbbá 
valamennyi segítőkész, jószándékú szerve-
zet, cég, intézmény, egyház és magánsze-
mély segítségét, amellyel egész évben hoz-
zájárultak ahhoz, hogy városunk kulturális 
életét gazdagabbá tehessük.      

Hanzelik Andrea, ügyvezető igazgató

A Vigadó pénzügyi helyzete
Saját tőke: 6 195 E Ft
Jegyzett tőke: 3 000 E Ft
Összes közhasznú tevékenység bevéte-
le: 51 664 E Ft
Összes ráfordítás: 52 406 E Ft
Adózás előtti eredmény: -742 E Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával,   
az Európai  Szociális Alap  
társfinanszírozásával valósul meg.

Várjuk az általános iskolai 
végzettséggel rendelkező 
fogyatékos személyek és / vagy 
megváltozott munkaképességű 
munkanélküliek jelentkezését 
az alábbi helyszíneken.

Üllő, Pesti út 124. • Telefon: 06-29/321-876 
 Ügyelet: H-P: 8.30–15.30
Monor, Kossuth Lajos u. 65–67. földszinti iroda 
 Telefon: 06-29/321-876
 Ügyelet: H: 8–14, Sz: 8–16, P: 8–12
Vecsés, Károly u. 2. Telepi úti üzletsor
 Telefon: 06-29/321-876
 Ügyelet: H, Cs: 8–12, Sz: 12–16

Akkreditált 
képzési lehetőségek
irodai asszisztens, takarító, 
park fenntartó  
-ingyenes tanfolyam.
Sikeres vizsga után munkalehetőség  
a települési önkormányzatok intézményeiben.

„Közösen a  megváltozott munkaképességűekért” 
Befogadó munkahelyek, 
befogadó önkormányzatok 
TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. programban

Civil 
munkaközvetítő
iroda

Ez év május 7-én döbbenten hallottuk a 
hírt és vettük tudomásul, hogy szeretett 
kollégánk, Balogh Józsefné, Ani súlyos 
betegség és szenvedés után, 48 évesen 
végleg búcsút vett tőlünk.
 Harminc éve kezdett az óvónői pályán 
dolgozni a monori Kossuth Lajos Óvodá-
ban. Munkáját becsületesen, lelkiismerete-
sen végezte, a gyermekszeretet és -nevelés 
melletti elkötelezettséggel, hivatástudattal. 
Nagy szeretettel, gondoskodással nevelget-
te, tanítgatta a rábízott gyermekeket.
 Mi, kollégák nehezen tudjuk elhinni 
a megmásíthatatlan tényt, hogy ezután 
nélküle kell élnünk, nélküle kell folytat-
nunk munkánkat.
 Az égi óvoda ugyan gazdagodott az-
zal, hogy távozott a földről, de mi, bará-
tai, munkatársai, az óvodások és szüleik 
pótolhatatlanul szegényebbek lettünk.
 A vele együtt töltött napok, események, 
a közösen átélt élmények szívünkben, em-
lékeinkben örökre megmaradnak.
 „Az emlékezéshez nem emlék, hanem 
szeretet kell, és akit szeretünk,
azt nem felejtjük soha el.”
 Búcsúznak a Kossuth Lajos Óvoda 
dolgozói, óvodások, szülők.

KossutH oVi

Drága kollégánk  
emlékére
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15 éVeseK
Csak így tovább, „Strázsák”!
Tudunk olyan rendezvényről, ami egyetlen plakát kitétele nélkül 
zsúfolásig meg tudta tölteni a Művelődési Ház nagytermét? 

Ismerünk olyan egyesületet 
(csoportot), amelyik Monor 
és tágabb környezete szin-

te minden közösségi, ünne-
pi eseményén, az év bármely 
időszakában, folyamatosan és 
szívesen hajlandó szereplésé-
vel élményt szerezni közönsé-
gének? És van olyan, amelyik 
az utóbbi évtizedben több elis-
merést szerzett, nem csak vá-
rosának, hanem egyszersmind 
országának is? A Monori Strá-
zsák Néptánc Egyesület (éppen 
15 éves múltja alapján) mind-
ebben – valószínűleg – egye-
dülálló nálunk.
 Április 24-én évfordulós ün-
neplésre jött össze a bevezető-
ben említett közösség, e hagyo-
mányőrző művészeti ág lelkes, 
nagy családja. A Művelődési 
Házban a bemutatott szebb-
nél szebb táncok sora – ritmu-
sa, lendülete – egyre forróbb 
hangulatot teremtett. Versre 
írt koreográfián kívül volt még 
szatmári és székely verbunk, 
valamint kalotaszegi legényes 
is. Ezek után már Laza István 
is nehezen találta a szavakat 
örömteli visszaemlékezésében.
 Nagy szeretettel fogadta a 
közönség a csoport régi isme-
rősének, erdélyi barátjának, 
a székelyudvarhelyi Kovács 
Imrének és Laza István széki 
vendégeinek igazán autentikus 
fellépését. Jelentősen hozzájá-
rult a sikerhez az élő zene is. 
Az együttest kezdetektől kí-
sérő Kóborzengő zenekar (Er-
délyi Klára vezetésével) ezút-
tal a Gondűzővel kiegészülve 
húzta a talpalávalót. Az ün-
nepi műsor kedvéért összeállt 

velük a „Ki Mit Tud?”-jainkon 
megkedvelt (és a tánccsoport-
hoz szintén ezer szállal kötődő) 
Csereforgó (a Laza és Kiss test-
vérekkel, továbbá Dudinszky 
Gergellyel), illetve a legfiata-
labbakat kísérő Zsindelyes ze-
nekar (Farkas Zoltán vezetésé-
vel). A együttesek muzsikáját 
Takács Etelka és Pásztor And-
rea éneke tette tökéletessé. A 
hangulat az utolsó számmal – 
a Galgamenti tánccal és a rá-
adással – hágott tetőfokára. A 
végén felsorakozott táncosokat 
a hálás közönség (a vastaps 
mellett) előkészített meglepe-
téssel – egy szép erdélyi kö-
szöntődal eléneklésével – lep-
te meg.
 1995-ben, amikor a Jó-
zsef Attila Gimnázium egyik 
szalagavató táncának sike-
re nyomán, Laza István ve-
zetésével megalakult a JAG 
Néptáncegyüttes, még a leg-
merészebb álmokban sem me-
rülhetett fel, hogy a később 
Monori Strázsák Néptánc 
Egyesületre keresztelt tánc-
csoport ilyen szép eredménye-
ket ér el. Laza István több 
mint egy évtizeden keresztül 
volt az együttes művészeti ve-
zetője és koreográfusa. Bár 
ő továbbra is segíti e mun-
kát, ezen feladatokat ma már 
más látja el: Roik Róbert el-
nök, Andrási Zsolt alelnök és 
Valach Gábor művészeti veze-
tő (aki egyúttal tánctanár, a 
Honvéd Táncegyüttes táncosa, 
tánckarvezetője, szólistája és 
koreográfus). Több koreográ-
fiát köszönhetnek Varga Zol-
tánnak, akit Laza István a 

Bartók Táncegyüttes művé-
szeti vezetőjeként ismert meg 
(amikor maga is e neves együt-
tesben táncolt). De láthattuk 
e jubileumi táncünnepen pél-
dául ifj. Rónai Lajos koreog-
ráfiáját is, aki az utolsó orszá-
gos „Ki Mit Tud?” szólótánc 
kategóriájának győztese volt.
 A két alapító tag – Roik Ró-
bert és Bársony Attila – je-
lenleg is táncol a csoportban. 
Első nagy sikerüket (József 
Attila versére, Sebő Ferenc 
zenéjére és Varga Zoltán ko-
reográfiájára fel is idézték ott 
és akkor). Egyúttal tudato-
san építkeznek is folyamatos, 
korosztályos képzéssel. Bukai 
Tibornénak köszönhető, hogy 
a kiscsoportosok hosszú évek 
óta eljuthatnak a nagyokig. 
Petneházy Kata az utánpótlás 
csoport, a „Kisstrázsák” veze-
tője. A felnőtt együttes művé-
szeti vezetőjének asszisztense, 
aki szintén a Honvéd Tánc-
együttes táncosa, Baranyai 
Barbara.
 Az önálló vezetésű egyesület 
azért jött létre, hogy a táncon 
kívül a népi kultúrát is megis-
mertessék és közvetítsék a saját 
szervezésű kulturális progra-
mok révén. Négy éve rendeznek 
rendszeresen táncházakat, je-
les napokhoz fűződő kézműves 
foglalkozásokat, ünnepi műso-
rokat. Monor közélete ma már 
szinte el sem képzelhető nél-
külük. A Szüreti sokadalom, 
az Orbán- és a Márton-nap, a 
legkülönfélébb városi műsorok 
és néptánctalálkozók állandó, 
sikeres fellépői. Külföldi útja-
ik pedig különösen emlékeze-

tesek maradtak. Többszörös 
erdélyi szereplésüktől kezdve 
Hollandiától Montenegrón át 
Görögországig, illetve – leg-
utóbb – Berlinig. És ezeket az 
évfordulós kiállításuk képei és 
a Művelődési Ház tablói is fel-
idézték.
 Az egyesület – az eddig fel-
sorolt személyeken kívül – kö-
szönetét fejezte ki Monor Város 
Önkormányzatának: a műkö-
dés feltételeinek biztosításáért, 
az erkölcsi és anyagi támoga-
tásért. Ugyancsak köszönettel 
emlékeztek arra is, hogy az el-
múlt években – közös szerve-
zésű rendezvényeken – kitűnő 
kapcsolatuk alakult ki a „Vi-
gadó” Nonprofit Kft.-vel. Kö-
szöntötték és ünnepi beszéd-
re kérték Megyeri Istvánt, aki 
jólesően idézte vissza azt, hogy 
a gyökerek a JAG-ba nyúlnak 
vissza, és az utánpótlást ma is 
elsősorban az ott tanuló diá-
kok jelentik. Ezt az egyesület 
mai vezetői is jól tudják, ezért 
nyitottak a gimnáziumban ki-
állítást a tánccsoport múlt-
járól, és rendeztek ott május 
17-én kedvcsináló, tagtoborzó 
műsort. De aki látta az ápri-
lis 24-i táncparádéjukat, annak 
már nem is nagyon kellett ked-
vet csinálni. Különösen, ha ott 
maradtak az akkori előadást 
követő – éjfélig tartó – tánc-
házban.
 Csak így tovább, „Strá-
zsák”!

Bolcsó G.

 Aki látta a 
Monori Strázsák 
táncparádéját, 
annak már nem 
is nagyon kellett 
kedvet csinál-
ni. Különösen, 
ha ott marad-
tak az akko-
ri előadást köve-
tő – éjfélig tartó 
– táncházban.

„Az önál-
ló vezeté-

sű egyesü-
let azért jött 
létre, hogy a 
táncon kívül 
a népi kultú-
rát is megis-
mertessék és 
közvetítsék a 
saját szerve-
zésű kultu-

rális progra-
mok révén.”

Hirdetés

Új társasházi 
lakások 
eladók,

azonnali költözéssel  
Monor frekventált  

részén

Teljeskörű hitelügyintézés, MOST: díjelengedési akcióval!
Vegye igénybe a kedvező, biztonságos, forint-alapú  lakásvásárlási hitelt!
Példa: 20 éves futamidő esetén: 10 MFt.  69 000.- /hó
 5 MFt. 36 000.- /hó

Hívja a részletekért a  06-30/548-5462 
              telefonszámot!

Gránit és márvány sírkövek,
 egyéb termékek nagykereskedelmi áron az importőrtől.

gránit ablakpárkányok 3 600,- Ft/m-től
gránit egyes síremlékek 250 000,- Ft/garnitúrától
gránit dupla síremlékek 400 000,- Ft/garnitúrától

   temetői felállítási költséggel

Quality • Design • Reliability • Style • Innovation

Mystique stone
investMent group

web: www.granitsirko.hu
Telefon.: 06-30/431-5858

Monorierdő, 4 sz. főút 42.
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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

Minőség, 
megbízhatóság,     
           jó árak!
             Csak Monor 
                     kártyával-25% kedvezmény 
        lengéscsillapítókra!

először Monoron
Halász Judit fellépése

Hirdetés
 

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.

Halász Judit meghívá-
sa illeszkedik abba 
a programkínálatba, 

amit idén kimondottan a 
gyermekeknek és családok-
nak szervezünk – mondta a 
rendezvényről Hanzelik And-
rea, a koncertet szervező Vi-
gadó Kulturális és Civil Köz-
pont vezetője. – Az utóbbi 
egy hónapban járt nálunk 
a Kolompos együttes, a 100 
Folk Celsius zenekar, a Mu-
zsikás együttes. Mind-mind 
nagyon jó hangulatú, telthá-

A gyerekek és felnőttek méltán népszerű kedvence, Halász Judit június 11-
én délután öt órától Monoron a piac- és fesztiválcsarnokban ad koncertet.

zas koncertek voltak. Gyerek-
napon a Bojtorján együttes, 
júniusban pedig Halász Ju-
dit lesz a vendégünk. A mű-
vésznő Csiribiri című élő kon-
certje talán az idei év egyik 
legnagyobb szabású gyermek-
rendezvénye. 
 – A tavalyi évtől kezdődő-
en rendezvényeinken a nagy 
családdal érkezőknek sem 
kell mélyen a zsebükbe nyúl-
niuk – folytatta az ügyve-
zető. – Jelen esetben ez azt 
jelenti, hogy aki három gyer-

mekkel jön a koncertre, an-
nak felnőttként nem szüksé-
ges jegyet váltania. A jegyek 
árusítása több hete megkez-
dődött. Vendégeink folyama-
tosan érdeklődnek és vásá-
rolják a belépőket. Ezért is 
kérjük a koncert iránt ér-
deklődőket, hogy keresse-
nek minket elérhetőségein-
ken vagy honlapunkon, hogy 
biztosan ott lehessenek ezen 
a kellemesnek ígérkező pén-
tek délutánon!

Makai Ádám

Maurice F leuret 
f ra nc ia  z enetu -
dós javasolta, hogy 

a nyár első napját a vilá-
gon mindenütt zenével kö-
szöntsék. A zene ünnepét 
1982-ben tartották meg 
először Franciaországban.  
Mára a zene ünnepe európai, 
sőt világméretűvé vált, több 
mint száz országban rende-
zik meg június 21-én. 
 A zene ünnepének előest-
éjén, június 20-án 17 órától 
várjuk önöket ismét az év leg-
nagyobb koncertjére a Fesz-
tiválcsarnokba (Piaccsarnok). 
A tavaly nagy sikert aratott 
elképzelés, mely szerint Mo-

Az év leghosszabb napján fellép a MÁV 
Szimfonikus Zenekar. Közreműködik Hauser 
Adrienne és Mocsári Károly. Műsoron: 
Chopin: f-moll zongoraverseny, Liszt: Esz-
dúr zongoraverseny. Vezényel: Kollár Imre

csári Károly és a teljes MÁV 
Szimfonikus Zenekar együtt 
játszanak, idén új elemek-
kel bővül. Chopin születé-
sének 200. évfordulója al-
kalmából, Hauser Adrienne 
zongoraművész tolmácso-
lásában hallhatjuk a szer-
ző f-moll zongoraversenyét, 
valamint Mocsári Károlytól 
Liszt egyik zongoraversenyét, 
a teljes, több mint 60 tagú 
MÁV Szimfonikus Zenekar-
ral közös előadásban.
 Jegyek elővételben 600 fo-
rintért, a koncert napján 600 
és 1000 forintért válthatóak 
a Vigadó elérhetőségein.

Gál Zoltán

Június 4. 14:30, Vigadó 
 Pedagógus nap
Június 6. Fesztiválcsarnok
 Országos nyugdíjas tánctalálkozó
 Zenés, népviseletes felvonulás 13.30-tól 
a református nagytemplomtól.
 Színpadi műsorok 14 órától.
Június 7. 18 óra, Vigadó galéria
 Közös nevező kiállítás-sorozat
 Reisz Ilona festőművész kiállításának 
megnyitója
Június 11. 17 óra, Fesztiválcsarnok
 Halász Judit Csiribiri című élő 
koncertje
Június 12. 13 óra, Művelődési Ház
 Nemzetőr Gála a Nemzetőr Általá-
nos Iskola szervezésében
Június 15. 15 óra, Vigadó, díszterem
 Zeneiskola évzáró koncert a vá-
rosi zeneiskola szervezésében
Június 16., Művelődési Ház
 Véradás a Magyar Vöröskereszt szer-
vezésében
Június 20. 17 óra, Fesztiválcsarnok
 Az év leghosszabb napján, az év 
legnagyobb koncertje
 A MÁV Szimfonikus Zenekar koncertje. 
Közreműködik Hauser Adrienne és Mo-
csári Károly. Műsoron: Chopin: f-moll 
zongoraverseny, Liszt: Esz-dúr zongora-
verseny. Vezényel: Kollár Imre
Június 26., Művelődési Ház
 Egészségnap az ÁNTSZ Monori Kis-
térségi Intézete szervezésében
Június 26. 14 óra, Művelődési Ház
 Közös Út Cukorbetegek Egyesületé-
nek összejövetele
Július 2. 15 óra Vigadó
 Semmelweis nap 

Információ, jegyrendelés:
06-29/413-212-es vagy
a 06-30/655-55-41-es telefonszámon.
E-mailben a vigado@vigadokft.hu címen.
További információk honlapunkon:
www.vigadokft.hu

2010. június

A Vigadó  
programajánlója

sziMfoniKusoK
Szuperkoncert Trianoni megemlékezés

Monoron 2010. június 
3-án hármas megemlé-
kezésre készülünk: 90 éve 
történt a trianoni béke-
diktátum;  75 éve avatták 
Monoron az országzászlós 
trianoni emlékművet,  10 
éve avatták újra az em-
lékművet.
 A megemlékezés prog-
ramja: 18 órától Takaró 
Mihály irodalomtörténész 
előadása a Vigadó dísz-
termében, majd 19 óra-
kor emlékmenet indulá-
sa a Kossuth-szobortól a 
Gera kertig, utána 19.30-
tól megemlékezés a Tri-
anon emlékműnél, ahol 
beszédet mond Pogácsás 
Tibor, Monor város pol-
gármestere, országyűlési 
képviselő és Gulyás Lász-
ló, városunk díszpolgára.
 Mindenkit szeretettel 
várnak a szervezők!

Monor kártya elfogadóhely!



22  |  Monori Strázsa 2010. 06. 01.  |  Június

Sporthírek

Hirdetés

Hirdetés

Áprilisi úszóversenyek
Április 24-én Százhalombatta adott ott-
hont a csapatbajnokság első fordulójának. 
Ugyanezen a napon Baján rendezték meg 
az Emel kupát, ahol csapatunkat egy fő 
képviselte. Másnap, április 25-én Hajdú-
szoboszlón az Árpád kupát, ahol a Monor 
SE öt fővel képviseltette magát.
 A Pest megyei csapatbajnokság eredmé-
nyei: Bokros Blanka 1. hely ( 50 m gyors 
és 100 m vegyes), Kovács Eszter 7. hely 
(50 m gyors), 6. hely (100 m vegyes), Var-
ga Bernadett 6. hely (50 m pille és 100 m 
hát), Verebélyi Sára 5. hely (50 m pille), 
6. hely (100 m hát), Bacskai Csilla 4. hely 
(100 m vegyes és 200 m gyors). Ponyi Pat-
rik 3. hely (100 m vegyes), 8. hely (50 m 
gyors), Fenyvesi Roland 4. hely (100 m ve-
gyes és 50 m gyors), Kovács Patrik 4. hely 
(100 m vegyes), 7. hely (50 m gyors), Leé 
Ádám 1. hely (100 m vegyes és 50 m pille), 
2. hely (200 m gyors), Ponyi Péter 6. hely 
(100 m vegyes és 50 m pille), 5. hely (200 
m gyors), Séllei Gergő 4. hely (100 m pil-
le), 2. hely (100 m mell), 3. hely (400 m 
gyors)
 Emel kupa eredménye: Bacskai Attila 
3. hely (100 m vegyes), 2. hely (100 m pil-
langó és 100 m mell)
 Árpád kupa eredményei: Bokros Blanka 
1. hely (100 m pille), 4. hely (200 m mell), 
Bacskai Csilla 8. hely (200 m pille). Ponyi 
Patrik 6. hely (200 m mell), Bacskai Attila 
1. hely (200 m pille), 8. hely (200 m mell), 
Ponyi Péter 2. hely (200 m mell).

MSE úszószakosztály

Három európa bajnoki 
cím Svédországból
A svédországi Skövde városa adott otthont 
a 25. felnőtt és 15. Junior ITF Taekwon-
do Európa Bajnokságnak  április 30. és má-
jus 2. között. A megmérettetésen 29 ország 
476 versenyzője, köztük a magyar válogatott 
soraiban három monori sportoló vett részt. 
Lódi Vivien, és Rigó Pál 2. dan mesterek, 
valamint Bokros Tamás 1. dan mester.
 E rangos eseményeken csak mester fo-
kozatúak, és azon belül is csak a legjobbak 
kapnak esélyt országuk képviseletére.
 A kemény, több hónapos felkészülés és a 
kitartó munka soha nem látott magasságba 
emelte a monori taekwon-dót. Mind három 
sportolónk európa bajnokként tért haza, va-
lamint Vivien az arany mellé még egy ezüst 
éremmel is gazdagította a Monori Sportegye-
sület taekwon-do szakosztályának nemzet-
közi eredményeit.
 Gratulálunk sportolóinknak!

Lódi István

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

 

Autós-Motoros IskolA kft.
tanfolyam indul:

június 9-én és 14-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

Kettős győzelemmel 
a Pest megyei döntőbe! 
Az első mérkőzésen szerzett 22 pontos hát-
rány ellenére (37-59) sem adta fel a küz-
delmet a mindig győzelemre éhes Gödöllő, 
így jó mérkőzést láthattak a nézők. Hiába 
szakadt az eső, a leglelkesebb monori szur-
kolók remek hangulatot varázsoltak, csa-
patunk meg tette a dolgát. A 7. percben 
Gerda kosara után 10-7-re vezetett Monor. 
A vendégek azonban nem adták fel és Piffkó 
Eszter kosarával 16-17-re átvették a veze-
tést a 14. percben. Ez azonban mégsem a 
Monort, mint inkább a játékvezetőket za-
varta meg, akik rengeteg hibát követtek el 
mindkét fél kárára. Az edzők nem hittek a 
szemüknek, és jogos reklamációk után egy-
egy technika lett a jutalmuk. Közben Né-
met Ágnes kosaraival 19-22-ről 27-22-re 
fordított egyletünk. 
 Fordulás után beindult a henger. Az egy-
re reménytelenebb Gödöllő ellen Mészáros 
Andrea kosárparádét mutatott be, így a 29. 
percben már 51-35-re járt előrébb az MSE. 
Az utolsó negyedben már nem változott a 
különbség, a mérkőzés hajrájában a szurko-
lók vastapsa mellet ért véget 62-46-os ered-
ménnyel a találkozó. 
 Gödöllő csapat sportszerűen sok sikert 
kívánt csapatunknak és a nézőknek a foly-
tatásra, szép volt Gödöllő!
 Csapatunk 121-83-al került a PMK dön-
tőjébe kettős győzelemmel, ott a Tatát verő 
Gyöngyös lesz az ellenfél.

Szalai Zsolt

Nem szabadulunk 
a vásárhelyi átok alól
Labdarúgás NBIII Alföld csoportjának 23. 
fordulójában a Hódemzővásárhellyel mér-
kőzött csapatunk idegenben. A monoriak 
már-már mumusként tekintetnek a vásár-
helyiekre, mivel eddig soha nem sikerült ná-
luk nyerni. Ezen a napon is hiába játszott 
csapatunk mezőnyfölényben, a 24. percben 
megszerezte a vezetést a hazai gárda. For-

dulás után tovább nőttek a nehézségek, hi-
szen Rácz újabb góljával kettőre nőtt a ven-
déglátó előnye. Innen már kockáztattunk, 
és védő helyet támadó érkezett csapatban, 
amelynek hamar meglett az eredménye: a 
68. percben Gálhidi révén szépítettünk. A 
gól után mindkét edző cserélt. Nálunk újabb 
támadó érkezett a padról, azonban ez már 
nem változtatott az eredményen.
 Ezzel tovább tart a vásárhelyi átok, csa-
patunk úgy látszik tényleg képtelen nyerni 
Hódmezővásárhelyen.

- SZZS -

Monor, Kistói u. 86. Az aluljáróval szemben!

Tel.: (29) 413-255

Nyitva tartás: K–V: 9–20  Hétfő szünnap

        
                  Terasszal, saját parkolóval!                  
Szeretettel várjuk kedves vendégeinket! 
Helyben készült  
cukrászsütemények,  
torták, sós és édes sütemények,  
főzött fagylalt, kávé, üdítő  
nagy választékban kapható!
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Eladó Monoron a Strázsahegyen egy 900 m2-
es panorámás telek. Irányár 400 ezer Ft.
Tel.: 06-20 454-44-85

Kiadó! 60 m2 házrész albérletnek kiadó, vas-
úthoz közel, fűtése konvektoros. 
Érdeklődni lehet: 06-30-275-5689

Homoksori üzletnél 100 m2-es 
üzlethelyiség kiadó vagy eladó.
Érd.: 06-70-317-69-77

Monoron építési telek eladó 
2500 Ft/m2 áron. 
Tel.: 06-30-637-31-89

Monoron eladó a Csokonai utcában
egy 1400 m2-es sarki építési telek.
Teljesen körbekerített, víz, villany
van. Tel.: 06-20-454-4485

S.O.S. Dugulás elhárítás és lefolyó rendszerek 
tisztítása. Tel.: 06-30-292-56-44

Redőnyök legolcsóbban a gyártótól. Alumí-
nium és műanyag redőnyök, napellenző, relu-
xa, mobil és fix szúnyogháló ajtók. Újdonságok. 
Azonnali felmérés, 30 éves tapasztalat. 
Garancia. -10% nyugdíjas kedvezmény. 
Tel.: 06-30-401-1029

Talpmasszázs, Shiatsu masszázs a testi-leki 
harmónia megteremtéséhez. Házhoz megyek. 
Horváth Andrea: 06-20-382-96-38

Dohányzás leszoktatás Monoron a piacté-
ren, a Natura boltban. Érdeklődjön személye-
sen a helyszínen.

Elveszett egy Döme névre hallgató 3 éves 
bulldog keverék kutya. A megtaláló jutalom-
ban részesül. Tel.:  06-30-559-7508

4267 m2-es telek eladó Monoron.
József Attila u. (Gombai úton) a sorházakkal 
szemben. Közművek az utcán.
Tel.: 06-20-338-33-29

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
szeretett férjem, édesapánk 

Léé József 
temetésén részt vettek, fájdalmunkban osz-

toztak, valamint virágot helyzetek sírjára.
Külön köszönetet mondunk Zsédely doktor-

nak és a monori mentőszolgálat dolgozóinak 
áldozatos munkájukért.

A gyászoló család

Apróhirdetés

Ajánló

Köszönetnyilvánítás
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

Elköltöztünk a piactérről!
örömmel értesítjük meglévő és  

új ügyfeleinket, hogy irodánk megújult 
környezetben a város központjában 

változatlan nyitva tartással áll  
az Önök rendelkezésére.

Új címünk: 2200 Monor, Kossuth L. u. 93.

Az Aegon Magyarország Monori Irodája 
2 fő munkatársat keres. 
Elvárás: minimum érettségi

Önéletrajzokat az alábbi címre kérjük:
vigh.melinda@chello.hu 

ElérhEtőségEink:
 aEgon iroda: 06-29/413-925
 VEzEtők:  
 Nagy Zsuzsanna: 06-30/343-7225
 Máthé Lajosné: 06-30/919-7183
 Mészáros Csaba: 06-30/825-6294

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

LCD TV: 110 000 Ft

• Pénztárgép eladás – javítás – szerviz
• Vonalkódolvasók • Kereskedelmi szoftverek

20 éves tapasztalattal várjuk kedves vásárlóinkat!

Laptop: 70 000 Ft

 • 6000 termék • személyes átvétel vagy futáros 
kiszállítás • számítógép javítás, karbantartás

GPS: 16 000 Ft 

A képek 
illsztrációk

Monor

Akciónk keretében 
minden kedves vásárlónk 
annyi kedvezményt kap a 
dísznövények árából, 
ahány fok a hőmérséklet!

Itt a nyár! 

Oázisunk
 csak 

 önre vár!
Hűsítő árak 
kertészetünkben!
Június 4., 5. és 6-án

Minimum kedvezmény 24%
Várunk minden kertbarátot!

Oázis Monor 4-es főút 32 km.
Nyitvatartás:
H-Szo.: 8-18-ig, Vas.: 8-16-ig

Tel.: 06-70/610-4112

25

20

35

30



Irodai asszisztens (alapfokú)
„Az EU követelményeknek megfelelő, modern vezetők munkájuk 

segítőjeként irodai asszisztenseket 
alkalmaznak, akik biztonságosan eligazodnak 

a számítástechnika útvesztőiben, a klaviatúra virtuózai, 
szakmai felkészültségükkel nagymértékben 

hozzájárulnak a kis- és középvállalatok vezetőinek sikereihez.” 
Csóréné Bene Mária

Média technológus (felsőfok)

Képes a kép, a hang és a videotechnika eszközeivel bemutatókat, 
oktatási segédanyagokat, előadásokat elkészíteni, vagyis a multimédiás 

alkalmazásokat tudja úgy alkalmazni, hogy profi módon közvetítse a 
partnerek felé a legfontosabb információkat.

FIGYELEM   FIGYELEM
A Mihály Dénes Szakképző Iskola 

Gyömrőn a 2010/2011-es tanévben is elindítja 
TANDÍJMENTES  OKJ-s képzéseit.

Érdeklődni: 29/331-234, Szojár Gáborné (Magdi)-nál 70/605-2700-as 
telefonszámon munkaidőben, 

illetve az iskolában: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/b
Szükséges feltételek: 

Alapfok esetén: 10. (az 1998/99 előtt végzetteknek 8 általános)  
évfolyam elvégzése. 

Közép és felsőfok esetén: érettségi vizsga

Költségek: 25 000 Ft beiratkozási díj.
Jelentkezés: személyesen, más időpont előzetes egyeztetést igényel. 

Szojár Gáborné (Magdi)-nál
Beiratkozás: 2010 június 25. 900-1800-ig, illetve június 21-24-ig 1600-1900

Informatikai 
rendszergazda 

(középfok)
Az első évfolyam 

elvégzése, és a pontos 
szakirány kiválasztása után a 

választott 
szakmájától függően:

•   képes biztosítani a hálózati 
infrastruktúra biztonságos 
üzemeltetését, 

•   biztosítja a cég arculatának 
webes megjelenését és 
menedzseli azt, 

•   ellátja számítógépes hálózatok 
működésével kapcsolatos 
további feladatokat 

A cég legfontosabb 
bizalmi embere

Pénzügyi 
szakügyintéző 

(felsőfok)

„A pénzügyi szakügyintéző
 a gazdálkodó 

szervezeteknél 
(legyen az vállalkozás, 

vagy társadalmi szervezet) 
eligazodik a jogszabályok 

útvesztőiben, azzal együtt, 
hogy munkájával 

- mely az információgyűjtéstől 
a szabályozási és elemzési 

feladatokon át egészen 
a számvitelig 

széles spektrumon mozog -
 elősegíti a szervezetet 

céljai elérésében.” 

Újfalusi Éva

Ügyintéző titkár (középfok)
„Magas szinten sajátítják el az irodai ügyvezetéshez szükséges tudást, 
nélkülözhetetlen munkatársai a közép- és nagyvállalatok vezetőinek, 

képesek önállóan működtetni az irodát, irányítani 
beosztott munkatársaikat, a cég rendezvényeit szervezik, 

irányítják lebonyolításukat, teljes körű képzést kapnak az iroda 
vezetéséhez szükséges képességek elsajátításához.” 

Csóréné Bene Mária

Kőbe vésve örökké élünk
Sírkő-bemutatókert Monoron, 

a 4-es főút 34-es kilométerénél a Tesco mellett

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!

Váza, mécses, alap, járda, és állítás az árba belefoglalva. Szállítás 30 km-en belül ingyenes. 

Paradiso dupla 
sprengelt
Brazil gránit

Nero Memorial
Zimbabwe, 

Afrika

Aurora India
Indiai 
gránit

Cobra dupla
Indiai 
gránit

970 000 Ft

750 000 Ft 880 000 Ft

650 000 Ft 620 000 Ft

480 000 Ft 690 000 Ft

570 000 Ft

Monor kártya elfogadóhely!


