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A májusi testületi ülésen történt
Önkormányzati hírek

Május 12-én tartotta soros, nyilvános ülését Monor Város képviselő-testülete.

Kihirdetett rendelet
Monor Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete megalkotta és kihirdeti 
az alábbi rendeletét:
 20/2011. (V. 24.) számú: Monor Vá-
ros Önkormányzat 2011. évi költségve-
téséről szóló 4/2011. (II. 18.) számú ren-
delet módosításáról.

„A hulladék-
gyűjtő szige-

teken csak 
a konténe-

rekbe és csak 
a szelektíven 
gyűjtött sze-
metet lehet 
elhelyezni.”

Folytatás a 4. oldalon

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve valamint a rendele-
tek szövege a Városi Könyvtárban meg-
tekinthető. A képviselő-testület nyilvános 
üléséről a GEMINI TV minden esetben 
felvételt készít, amelyet az ülést követő 
második szombaton a Williams TV csa-
tornáján figyelemmel kísérhetnek. Bővült 
a tájékoztatási lehetőségünk, így a rende-
letek egységes szerkezetbe foglalt szöve-
ge, a testületi és bizottsági ülések jegy-
zőkönyvei már olvashatók és letölthetők 
a www.monor.hu honlapról. Itt egyéb 
fontos felhívásról, tájékoztatásról is ér-
tesülhetnek.

A napirendi pontok el-
fogadása után szokás 
szerint az interpellá-

ciók következtek. Sinkovicz 
László felhívta a képviselő-
testület figyelmét, hogy a sze-
lektív hulladékgyűjtő szigetek 
körül, az előre megjósoltak-
nak megfelelően, mindenfé-
le más szemetet is elhelyez-
nek, így a kéthetente történő 
elszállításig lom- és szemét-
halmok keletkeznek. A szige-
tek környékén lakók valami-
lyen megoldást szeretnének a 
rendszeresen kialakuló áldat-
lan állapotokra.
 Pogácsás Tibor polgármes-
ter válaszában elmondta, 
hogy a szelektív hulladék-
gyűjtés egy 2001-ben, EU-s 
pályázatból finanszírozott be-
ruházás része. A pályázat 
írásakor a környezetvédelmi 
szakemberek még javasolták 
a szelektív hulladékgyűjtő szi-
getek létesítését, ma viszont 
már – a Monoron is kiala-
kult helyzetekből is tanul-
va – inkább a házhoz menő 
változatot részesítik előny-
ben. A pályázatban vállalt 
kötelezettségek miatt azon-
ban az önkormányzatnak öt 
évig még fenn kell tartani 
ezt a begyűjtési formát is. A 
probléma megoldása érdeké-
ben tárgyaltak a szolgáltató-
val a hulladékgyűjtő szigetek 
karbantartásáról és rendben 
tartásáról. A szolgáltató el-
mondta, hogy jelenleg napon-
ta fél teherautónyi szemetet 
visznek el a hulladékgyűj-
tő szigetekről, ezért azokat 
a helyszíneket, ahol hosz-
szú távon is fennáll a prob-
léma, be fogják zárni. A hul-
ladékgyűjtő szigeteken csak 
a konténerekbe és csak a sze-
lektíven gyűjtött szemetet le-
het elhelyezni. Ha valaki látja, 
hogy mellette raknak le hul-
ladékot, akkor azt jelezze a 
polgármesteri hivatalnak.

Szennyvíz az árokban

Pfundt Imre képviselő írásos 
interpellációjában hívta fel a 
figyelmet arra, hogy Gyáli 
1-es csatorna felé vezető rend-
szerbe torkolló árok, amikor 
a Klapka utcát eléri, nyitott 
csatornává válik, ahol a csa-
padékvíz felszínén szennyvíz 
úszik. 
 A polgármester válaszá-
ban hangsúlyozta, hogy ez 
a gond meglehetősen régre 
nyúlik vissza. Amíg fedetlen 
volt az árok, addig a probléma 
a Petőfi és a Dózsa György 
utca torkolatánál jelentkezett. 
Többször vizsgálták, honnan 
jöhet a szennyvíz. Így derül ki 
az is, hogy a régi posta épü-
letének szennyvizét a csapa-
dékvíz-elvezető csatornába 
engedték annak idején. Ezt 
megszüntették, de a Klapka 
utca utáni szakaszon időről 
időre ismét jelentkezik ez a 
probléma. A felderítése na-
gyon nehéz, de ennek ellené-
re az önkormányzat hivatalá-
nak, illetve a városüzemeltető, 
valamint a szolgáltató cégnek 
meg kell találni a szennyvíz 
eredetét, ha szükséges, akkor 
akár minden ingatlannál meg 
kell vizsgálni, hogy hová lett 
bekötve a szennyvíz. Az érin-
tettek türelmetlensége telje-
sen jogos. 

447 veszélyeztetett gyerek

Beszámolót fogadtak el az 
önkormányzat gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladata-
inak ellátásáról. A napirendi 
pont három beszámolót fog-
lalt magában, nevezetesen a 
Monor Városi Polgármesteri 
Hivatal jegyzői gyámhatóság, 
a Monor Városi Gyámhivatal, 
valamint a Kistérségi Család-
segítő és Gyermekjóléti Szol-
gálat éves értékelését. Az átfo-
gó értékelésből kiderült, hogy 

Monor lakónépessége 2010. ja-
nuár 1-jén 18 064 fő volt, eb-
ből a 0-18 éves korúak szá-
ma 3670 fő (20,3 százalék), 
közülük 0-14 éves gyermek-
korú 2755 fő, 14-18 éves fia-
talkorú 915 fő.
 A tankötelezettség 18 éves 
korhatárra történő módosítá-
sa több problémát is felvet. 
Egyrészt folyamatosan nö-
vekszik az iskolai mulasztá-
sok miatti szabálysértési fel-
jelentések és védelembe vételi 
eljárások száma, ugyanakkor 
a túlkoros tanulók képzésére 
a Nemzetőr Általános Isko-
la Speciális tagozatán csak 
16 éves korig van lehetőség, 
ezt követően két budapesti 
iskola fogadja a túlkoros fia-
talokat. Esetükben a Buda-
pestre történő utazás költsé-
ge anyagi terhet jelent, ezért 
a beíratást követően gyakran 
hiányoznak az iskolából. Eb-
ben a tanévben három túlko-
ros tanuló budapesti beisko-
lázására került sor.
 A városban a veszélyezte-
tett gyermekek száma 2010. 
december 31-én 447 fő volt, 
ez a 18 év alatti korosztály 
11,7 százaléka, és 188 csalá-
dot érint. 2010-ben összesen 
835 gyermek részére állapí-
tottak meg rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményt, 
közülük 10 gyermek volt tar-
tósan beteg vagy fogyatékos. 
A kedvezményezettek összesen  
8 874 000 Ft pénzbeli támoga-
tást kaptak. Rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatásban 88 
gyermek részesült, összesen  
371 000 Ft összegben, ez gyer-
mekenként 4216 Ft támoga-
tást jelent éves szinten.

Nő az agresszió  
a fiatalok körében

A helyi önkormányzat 
18/2003. (VII. 28) rendele-
te menzatérítési lehetőséget 

biztosít olyan gyermekek ré-
szére, akik olyan családban 
élnek, ahol az egy főre jutó 
jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 szá-
zalékát  (42 750 Ft). Menzaté-
rítésben tavaly 54 fő részesült. 
Erre a célra felhasznált összeg:  
1 137 315 Ft volt.
 Az önkormányzat 2010. jú-
nius 16-tól 2010. augusztus 
31-ig 154 gyermek részére biz-
tosított étkeztetést. Erre a cél-
ra összesen 5 074 920 Ft-ot 
használtak fel az állami tá-
mogatással együtt.
 Sajnálatos, hogy a gyer-
mekek iskolai magatartásával 
egyre több a gond. Növekszik 
az igazolatlan hiányzások szá-
ma, de egyre gyakoribb az is-
kolán belüli agresszív maga-
tartás is.
 A védelembe vételi eljárá-
sok során érzékelni lehet, hogy 
a szülő passzívan tudomásul 
veszi gyermeke helytelen ma-
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Önkormányzati hírek

Folytatás a 3. oldalról

Napirendi pontok júniusban
Monor Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete következő soros nyil-
vános ülését 2011. június 9-én 14 órai 
kezdettel tartja a városháza tanácsko-
zó termében. Tervezett napirendi pont-
jai a következők:
 1.) Interpellációk.
 2.) Általános iskolák heti óraszámá-
nak és álláskeretének meghatározása.
 3.) Pályázat kiírása „Monor Város 
Jó tanulója – Jó sportolója” cím elnye-
résére.
 4.) KMOP-5.2.1/B09-1f-2010-0008 
jelű pályázat megvalósítása – kivitele-
zési ajánlatok elbírálása.
 5.) Önkormányzati közalapítvá-
nyok (Segítő Támogató Közalapítvány, 
Monor és Környéke Mentés Ügyéért 
Közalapítvány, Monor és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítvány) ku-
ratóriumainak 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 2011. 
II. félévi munkatervének jóváhagyá-
sára.
 9.) Polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és in-
tézkedésekről, valamint a lejárt határ-
idejű testületi határozatok végrehajtá-
sáról.

gatartását, de fegyelmezése 
érdekében nem tesz semmit. 
Sajnos ezért is eredménytele-
nek a védelembe vételek.
 Az önkormányzat minden 
évben gyermekvédelmi fóru-
mot szervez, ahol megbeszé-
lik az aktuális kérdéseket. A 
civil szervezetek képviselői 
részt vesznek ezen a fóru-
mon, és javaslataikkal segí-
tik a gyermekvédelmi munkát, 
segítenek a városi rendezvé-

nyeken programok szervezésé-
ben, lebonyolításában. A civil 
szervezetek, a korábbi évek-
hez hasonlóan, a 2010. évben 
is aktívan közreműködtek a 
nyári napközis táboroztatás 
megszervezésében, amiért az 
önkormányzat tiszteletét és 
köszönetét fejezte ki.
 Külön napirendi pontban 
döntött a testület, hogy eb-
ben az évben is biztosítja a 
nyári szünidőben a rászoru-
ló gyermekek nyári étkezteté-
sét úgy, hogy a képviselő-tes-
tület pályázatot nyújt be 125 
fő szociálisan rászoruló gyer-
mek étkeztetésére, 55 nap idő-
tartamra. 
 Önerőből további 125 fő 
gyermek részére 55 nap idő-
tartamra biztosít étkezte-
tést.

Elfogadott beszámolók

Beszámolt a polgármester a 
Monor és Térsége Többcé-
lú Kistérségi Társulás 2010. 
évi tevékenységéről, pénz-
ügyi helyzetéről, a társulá-
si cél megvalósulásáról. Az 
egészben vagy részben önkor-
mányzati tulajdonú gazdasá-
gi társaságok is beszámoltak 
a 2010. évi gazdálkodásuk-
ról, így a Monor Város- és 
Uszoda Üzemeltető Nonprofit 
Kft., a Vigadó Kulturális és 
Civil Központ Nonprofit Kft., 
a Monori Városfejlesztő Kft. 
és a Monori Városépítő Kft. 
A gazdasági társaságok mun-
káját és gazdálkodását jónak 
ítélte a képviselő-testület, a 
beszámolókat elfogadták.

Önkormányzati  
tulajdonba került

A KÖVÁL Zrt. átalakításá-
val már hónapok óta foglal-
kozik a képviselő-testület, de 

most úgy néz ki, hogy pon-
tot tudnak tenni a folyamat 
végére. Elkészült a KÖVÁL 
Zrt. alapító okiratának ter-
vezete, amelyben csökken az 
igazgatóság létszáma és hatás-
köre, ezzel együtt nő az ön-
kormányzat mint tulajdonos 
beleszólása a cég ügyeibe. A 
döntések értelmében, 2011. jú-
nius 1-jétől a KÖVÁL Zrt. 100 
százalékban az önkormányzat 
tulajdonába kerül. A képvise-
lő-testület mint tulajdonos az 
igazgatóság tagjainak meg-
választotta Takács Endrét, 
Balogh Imrét és Rajki Lász
lót. A felügyelő bizottságba 
Sasinszki Imrét, Tóth Mi
hályt és Palkovics Károlyt 
választották be, a könyvvizs-
gálói feladatokkal Laki Csa
bát, a Consulting Audit Kft. 
munkatársát bízták meg egy-
éves időtartamra.

Az Év Bora Monoron

Döntöttek „Az Év Bora 
Monoron” cím adományo-
zásáról. A Strázsahegyi-
Szárazhegyi Hegyközség ja-
vaslatára a 2011. évi monori 
meghívásos borversenyen elért 
pontszámok valamint a kép-
viselő-testület 18/1991. (XI. 
21.) 12/a. § (2) bekezdésében 
megfogalmazott kritériumok 
alapján 2011-ben „Az Év Bora 
Monoron” címet a Lukácsy 
György által készített 2010-
es évjáratú Zweigelt szőlő-
ből készült rozé bornak ado-
mányozták. A elismerést az 
orbán-napi ünnepségen a pol-
gármester adja át.

Hat helyett hét  
első osztály indul

Elbírálták az általános isko-
lai elhelyezéssel kapcsolatos 
fellebbezéseket. A képviselő-

testület úgy döntött, hogy 
módosítja 85/2011. (III. 10.) 
számú határozatát, és a négy 
általános iskolában hat he-
lyett hét első osztályt indít 
a 2011/2012-es tanévben. Így 
a benyújtott fellebbezéseknek 
helyt adtak. A szavazási pro-
cedúra végén Pogácsás Tibor 
polgármester abbéli reményét 
fejezte ki, hogy a kisebb osz-
tályok kialakításával az okta-
tás színvonalában is érezhető 
lesz majd a javulás. 

Nagy a túljelentkezés 
 a bölcsődébe

A bölcsődéről több napiren-
di pontban is foglalkoztak 
az ülésen. Az intézmény ve-
zetője beszámolt a 2010. évi 
szakmai munkáról, amelyből 
megtudhatták a képviselők, 
hogy 2011. szeptemberében 
74-en szeretnének felvételt 
nyerni az intézménybe. Mi-
vel jelenleg még nincs tej-
konyhája, csak az egyéves 
kort betöltött gyermekeket 
tudják felvenni. A bölcsőde 
építése, átépítése és felújítása 
jól halad, a meglévő épületet 
felújították, részben megújult 
kívülről. A tetőcseréppel fe-
dett részt is felújították. 
 Kiderült, hogy bölcsőde 
telkére két magáningatlan 
is túlterjeszkedett, amit ren-
dezni kellett. Az egyik ingat-
lantulajdonossal területhasz-
nálati szerződést kötött az 
önkormányzat, a másiknak 
pedig engedélyezte a terüle-
ten lévő kút további haszná-
latát.

Nem jár mindenkinek lakókocsi

A lakás és egyéb ingatlan-
ügyek megtárgyalása után a 
testület elutasította a lakóko-
csikra beérkezett igényeket. 

Minőségi gránit sírkövek széles választéka kedvező áron.  
Minden egyedi igényt kielégítünk!

gránit ablakpárkányok 3 600,- Ft/m-től
gránit egyes síremlékek 250 000,- Ft/garnitúrától
gránit dupla síremlékek 350 000,- Ft/garnitúrától

   temetői felállítási költséggel

M Y S T I Q U E  S T O N E
INVESTMENT GROUP

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

Monorierdő, 4 sz. főút 42.

Kerítés fedlapok, konyhapultok készítése. Műkő síremlékek felújítása.
Sírkőbontás, betűvésés, lézergravírozás, porcelán fénykép készítése.

Hirdetés

Telefon: 06-30/47-57-823

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

3D 

látványterv

készítése

„2011. júni-
us 1-jétől a 
KÖVÁL Zrt. 
100 száza-
lékban az 

önkormány-
zat tulajdo-
nába kerül.”
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Önkormányzati hírek

Pogácsás Tibor polgármester 
elmondta, az önkormányzat-
nak esetenként kötelezettsé-
ge, hogy a természeti csapá-
sok miatt hajléktalanná vált 
családoknak átmeneti elhe-
lyezést biztosítson. Az ön-
kormányzati törvény nem 
írja elő, hogy az „átmene-
ti idő” mennyi lehet. Mivel 
a városban nincsenek szük-
séglakások, így a bajba jutott 
családoknak lakókocsit biz-
tosítanak. A benyújtott há-
rom lakókocsi iránti kérelmet 
a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság is elutasításra java-
solta a képviselő-testületnek, 
mivel nem alakult ki olyan 
élethelyzet, amely ezt indo-
kolttá tette volna. 

Igazgatási szünet  
augusztusban és decemberben

Meghatározta a képviselő-
testület a Monor Városi Pol-
gármesteri Hivatal igazgatási 
szüneteinek időpontjait. En-
nek alapján ebben az évben 
augusztus 15-től augusztus 
19-ig, valamint december 27-
től december 30-ig tart zár-
va a hivatal. Ezen időszak 
alatt sürgős (anyakönyvi 

vagy egyéb) ügyekben a tele-
fonügyelet működik, amely-
ről később tájékoztatják a 
lakosságot. 

Egyéb döntések

Tájékoztatót fogadtak el az 
önkormányzat 2011. első ne-
gyedéves gazdálkodásáról. 
Az írásos anyagban vannak 
olyan sorok, ahol időarányos 
a teljesítés, de vannak olya-
nok is, ahol elmaradás vagy 
többletteljesítés mutatkozik. 
Ez a kiadásokra és a bevé-
telekre egyaránt vonatkozik. 
Kiemeli a tájékoztatás, hogy 
adóbevételek teljesítésénél is 
elmaradás mutatkozik, amely 
az adófizetési morál romlá-
sát mutatja.
 Módosította a testület  
Mo nor közbeszerzési tervét. 
A városközpont rehabilitációs 
pályázaton 700 millió forin-
tot nyert az önkormányzat, 
ezért a városnak a szükséges 
bonyolításhoz közbeszerzése-
ket kell kiírnia, így évközben 
is több módosítás várható. 
 A védőnői álláshelyre be-
érkezett pályázatok elbírálá-
sa után a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság javaslatára 

Kampflné Thámm Veroni
kát nevezték ki a VI. számú 
területi védőnői álláshelyére 
határozatlan időre 2011. má-
jus 13-tól.
 Pogácsás Tibor polgármes-
ter tájékoztatta a képviselő-
testületet, a szennyvíztisztító 
telep bővítésével kapcsolatban, 
hogy ha a szükséges nyilat-
kozatok megszületnek, akkor 
jó eséllyel indulhatnak a pá-
lyázatokon.
 A borrend és a borút egye-
sület pályázaton pénzt nyert, 
de ezt az összeget meg kell 
előlegezni. A két egyesület 
képviselői megkeresték a vá-
rosvezetést, szeretnék, ha va-
lamilyen módon segítene az 
önkormányzat és a garancia-
nyújtásban is szerepet vál-
lalna. A képviselő-testület 
támogatta a két egyesület 
elképzeléseit.
 Módosították Monor Vá-
ros Önkormányzat 2011. évi 
költségvetési rendeletét, ami 
az ilyenkor szokásos, jogsza-
bályi előírásoknak megfelelő-
en a tavalyi évi költségveté-
si maradványok és feladatok 
összesítése volt, ezek kerültek 
be az eredeti rendeletbe. 

Összeállította: Nagy Lajosné

Hirdetés

Amennyiben házi kedvencét szeretné 
kényeztetni eledelekkel vagy 

felszereléssel, keressen fel bennünket!

Ha kerékpározni szeretne, de nincs 
kerékpárja, vagy van, de javításra szorul, 

nálunk megoldást talál!

Egyedülállóan széles választékkal várjuk 
kedves vásárlóinkat áruházunkban!

Nyitva tartás:  
H-P: 7:30–19:00, Szombat: 7:30–14:00

NÁLUNK A MINŐSÉG AZ ELSŐ!

Dr. Zsombok László képviselő június 6-án, 
hétfőn 19 órakor tart fogadóórát a monori 
Fidesz irodában (Deák F. u. 2.). A kép-
viselő telefonon és e-mailben is várja a 
monoriak észrevételeit: (06-70) 779 3252, 
laszlo.zsombok@upcmail.hu.
 Szőnyi Sándor képviselő minden hónap-
ban, a testületi ülés hetében, keddi napon 
17 és 18 óra között tartja fogadóóráját a 
monori Fidesz irodában.

információ

Képviselői fogadóórák

Megemlékezés a trianoni döntésről
Június 4-én 16 órától a Gera kertben 
tartanak megemlékezést a trianoni dön-
tés évfordulójáról. Emlékbeszédet mond 
Vladár István református lelkipásztor. 
Közreműködnek:
 Deo Volente református kórus, Monori 
Dalkör, Hajdu Márton – szavalat, Kiss 
Zsolt – gitár.

Álláspályázat
Monor Város Kossuth Lajos Óvodája fel-
vételt hirdet óvodapedagógusi munkakör 
betöltésére. További tájékoztatás a 06-
29-410-739 telefonszámon kapható.

Monor,  
Ady Endre u. 87.   

06-30-7130-733 
info@opartmonor.com  
www.opartmonor.com

OP-ART
ÉTTEREM és PANZIÓ

Különleges limonádék és koktélok 390 Ft-tól
Perte kávé (jeges kávé, kávé krémlikőrrel) 290 Ft

nyári ajánlatai

Konyhafőnökünk hetente  
új különlegességet kínál  

a nemzetközi konyha világából
Billiárd asztal 300 Ft/félóra, minden 

2. óra játék után félóra ajándék játék!

Házias menü mindennap 650 Ft-ért!

Minden nyári hónapban torkos csütörtök!   50% 
kedvezmény az ételek árából június 9-én, július 7-én és augusztus 4-én.

SZOLÁRIUM 
a monori uszodában

Nyitva: hétköznap 8–21, 
hétvégén 10–21 óráig

Telefonos bejelentkezés:
06 20/454 3826

Új, biztonságos  

EU csövekkel  

és változatlanul  

alacsony árakkal  

várjuk!



6  |  Monori Strázsa 2011. 05. 31.  |   Június

Közösség

Zenei évfordulók 
2010-ben Erkel Ferenc születésének 200. 
évfordulóját ünnepelte az ország sok-sok 
rendezvénnyel, vetélkedősorozattal. Egy 
ilyen vetélkedőre jelentkeztek a Nemzet-
őr Általános Iskola tanulói felkészítő taná-
rukkal még 2010 májusában. A felkészítő 
tanárnő, Cili néni (Szentirmay Cecília) 
nem engedte a lazítást. Sokat dolgozott és 
a gyerekeket sem kímélte. Életrajz, zenei 
felismerés, operák szövegkönyve és sok-sok 
gyakorlás. Elődöntő, középdöntő, majd a 
döntő. Nem gondolták volna, hogy eljut-
nak odáig, de sikerült. A Monori Roman-
tikusok így maguk mögé utasított több 
művészeti és ének-zene tagozatos isko-
lai csapatot. Végül 2010. november 5-én 
a döntőben 1 pont különbséggel a 2. he-
lyen végeztek. Iskolájukban mindenki örült, 
mindenki büszke volt rájuk. A csapat 
tagjai, Bánszki Csenge, Izmán Regina, 
Kaldenecker Julianna 7. osztályos, vala-
mint Mózner Vanessza, Otrokocsi Petra 
és Szabó Rebeka 5. osztályos tanulók már 
a szívükbe zárták Erkel zenéjét. 
 Nem íródott volna meg ez a cikk, ha 
nem rendez a városi könyvtár is egy ze-
nei vetélkedőt Liszt Ferenc születésének 
200. évfordulója alkalmából. A vetélke-
dő a monori iskolák között zajlott. Az öt 
csapat közül első helyen végzett a Nem-
zetőr Általános Iskola csapata. A csa-
pat tagjai (póttagokkal): Bánszki Csen-
ge, Izmán Regina, Kaldenecker Julianna, 
Mózner Vanessza, Otrokocsi Petra, Sza-
bó Rebeka és Zsombok Péter volt.
 Gratulálunk a gyerekeknek és a felké-
szítőjüknek mindkét eredményért!

Nyugdíjas-találkozó 
„Az öregedés az egyetlen módja annak, 
hogy sokáig éljen az ember!” – áll a IX. 
Országos Monori Nyugdíjas Tánctalál-
kozó meghívóján. A rendezvényt június 
5-én rendezik a monori fesztiválcsarnok-
ban, amelyet ilyen alkalmakra a piactér-
ből alakítanak át. Ide érkeznek délután fél 
kettőtől a Monor utcáin jelmezesen, ze-
nével felvonuló nyugdíjasok, majd a cso-
portok bemutatják táncaikat az érdek-
lődő nagyközönségnek. A rendezvényt 
bál zárja. 

Hirdetés

Üveges és képkeretező
Ivánszki Zoltán

Bármilyen üvegezési munka,
biztosításra is!

Képkeretezés, gobelinek, fonalak 
nagy választékban.

A nálunk vásárolt gobelinek keretezéséből 
10 % kedvezményt adunk.

Üzlet: 2200 Monor, Katona József u. 37.
 Tel.: 06-30/214-7167,  Tel./Fax: 06-29/415-874

Dr. Biró Péter Gábor állatorvos
2220 Monor, Ady Endre út 27.

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

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

tok, parazitológiai laboratórium, EKG, ultrahang, RTG.

A veszettség elleni 
immunizálás 

rendelőnkben 
folyamatos!
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Akció! 

Minden hónap 10-től 15-ig! 

15% kedvezményt adunk 

a könyvekre és a CD-kre! 

Ha könyvet szeretne,  

nálunk keresse!

Dohányáru is kapható.

Tel.: 06-29/413-724
Monor, Bajcsy-Zs. u. 4. 

A tavasz utolsó hónapja nagy 
örömünkre nyugodt éjszakai 
szolgálatokat, viszont an-
nál izgalmasabb, színesebb 
nappali programokat tarto-
gatott a monori polgárőrök 
számára. 
 Mindenekelőtt szeretnénk 
köszönetet mondani azoknak, 
akik jelentkeztek a Monori 
Strázsa újságban megjelent, 
vasgyűjtéssel kapcsolatos fel-
hívásunkra.  A lomtalanítás 
előtti napokban lebonyolított 
akciónk igen eredményesen 
zárult. Felhívjuk mindenki 
figyelmét, hogy a későbbi-
ekben is elszállítjuk a feles-
legessé vált fémhulladékot.
 Nagy büszkeséggel számo-
lok be arról, hogy az Ady Úti 
Általános Iskola előtt foly-
tatott jelzőőri tevékenysé-
günk március 22-e óta töret-
lenül zajlik, polgárőr társaink 

minden reggel kint vannak 
az iskola előtti gyalogátke-
lőhelynél, ezzel biztosítva a 
diákok biztonságos közleke-
dését. Külön köszönet azon 
tagjainknak, akik naponta 
vállalják ezt a feladatot.
 Továbbra is képviseltet-
jük magunkat minden egyes 
szombati MSE focimeccsen, 
legalább 5-6 tagunkkal. Pró-
báljuk biztosítani a szórako-
zás és a játék biztonságát. 
 Májusban igen sok városi 
rendezvényre kaptunk meghí-
vást. Csak felsorolásszerűen: 
részt vettünk az Alma Együt-
tes és a Csík Zenekar koncert-
jén, az Ady Úti Általános Is-
kola polgárvédelmi napján, a 
Strázsahegyi Tekerőn és a Vá-
rosi Gyermeknapon is. 
 Éjszakai szolgálataink so-
rán továbbra is folytatjuk a 
város kiemelt területeinek 

Mozgalmas május

Emlékkiállítás

fokozott ellenőrzését, több-
ször megfordulunk a vasút-
állomás, a buszpályaudvar, a 
sportpálya, a sétálóutca és 
a kilátó környékén is. Ebben 
a hónapban nyugodt éjsza-
kai szolgálatokat tudhatunk 
magunk mögött, rendkívü-
li eseményről nincs hírünk. 
Az egyesület telefonszáma 
a szolgálatok alatt műkö-
dik, ide várjuk észrevétele-
iket, bejelentéseiket. 
 Mint látható, igen sok dol-
gunk van éjjel-nappal, így 
szívesen látunk új tagokat 
csapatunkban. Megtalál-
nak minket minden héten 
19 és 20 óra között egyesüle-
ti irodánkban (Monor, Deák 
Ferenc utca 12.), illetve je-
lentkezni lehet a következő 
telefonszámon: 70/339-9511. 
Lakossági bejelentés, jelent-
kezés: monoripolgarorseg@
gmail.com. A szolgálat elér-
hetősége: 06-70/459-7073.

Oberst Marietta

Két évvel halála után család-
ja, barátai és ismerősei em-
lékkiállítást rendeztek Dará
zsi Erzsébetnek május 2-án 
a Vigadó dísztermében.
 – Darázsi Erzsébet Monor 
egyik kiemelkedő és szenve-
délyes lokálpatriótája volt – 
mondta beszédében Ölvedi 
Krisztina. – Hatvanévesen 
hunyt el, de haláláig még nagy 
betegen is fáradhatatlanul dol-
gozott. Nyomdájában sok-sok 
könyv, verseskötet, helytör-
téneti kiadvány, prospektus, 
meghívókártya, névjegykár-
tya és reklámanyag született. 
Ő nyomtatta sokáig a Monori 
Strázsát is, de egy tíz évig lé-
tező saját újságot is teremtett 
Monor és Vidéke címmel, ké-
sőbb pedig Üzletkötő néven 
adott ki reklámújságot. 2000-
ben megalapította a Monor és 

Vidéke Alapítványt, amelynek 
segítségével elkezdett művé-
szeket és tehetséges kezdő al-
kotókat pártfogolni. Az ala-
pítvány 2003-ban, vágott bele 
az Alkotói Antológia szer-
kesztésébe. 2009-ig tizenhá-
rom kötet jelent meg, amely-
ben 394 alkotót mutatott be, 
közülük 115-tel itt találkoz-
hatott először a nagyközön-
ség. A Vigadó Művészkávé-

ház galériájának megszűnése 
után elkezdett kiállításokat, 
vándorkiállításokat szervez-
ni a köréje csoportosuló al-
kotó embereknek, akiket így 
a monori közönségen kívül 
Budapesten, Pilisen, Üllőn 
és Vecsésen is megismerhet-
tek. Családja, barátai, isme-
rősei, pártfogolt művészei em-
lékét örökké őrizni fogják.

NFO
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Hirdetés

Tabac 
Dohány, ajándék
 cigaretta, dohányok
 töltők, sodrók  
 cigarettahüvelyek, -papírok 
 szűrők széles választéka

Öngyújtók, cigarettatárcák 
gravírozását vállaljuk!
Monor, Deák F. u. 2.

ÁLLÁSHIRDETÉS
MONORI MUNKAHELYRE

 

2200 Monor, Vasadi út 1.  
Tel.: 06/29-412-121
Fényképes önéletrajzokat  
a hirdetes@opel-toth.hu címre várjuk.

RIXI

Ny.: K-P: 8-16-ig, Szo: 8-12-ig

Az Olcsó cipők boltja! 

Nyári szandálok, papucsok, 
ballagásra alkalmi cipők

Új helyen!
Monor, Kiss Ernő u. 3.

1500 
Ft-tól

Akadt, aki „jegyzőkönyvön kívül” meg-
osztotta velünk, miszerint sokallja a 
használtan árusított, szerinte fertőt-

lenítéssel szalonképessé tett kukák árát. Mi-
vel neki, valamint jó néhány ismerősének a 
csekély jövedelméből nem is telt rá, fizethe-
ti a magasabb szemétdíjat – mondta – így 
ne csodálkozzunk, ha nem örül és nem is 
nyilatkozik. Találkoztunk olyan járókelő-
vel is, aki arra emlékezett – neve említésé-
nek mellőzését kérve – mint csörömpöltek 
városszerte a kevésbé tehetős, autóval nem 
rendelkező helybeliek, gyalogszerrel maguk 
után húzva az újonnan vett gyűjtőedénye-
ket a vásártérről a város valamelyik túlfelére. 
Némi, nem egészen ok nélküli éllel hozzátet-
te: talán lehetett volna szerencsésebb módot 
találni a kukák cseréjére, bár a kézi szállí-
tás kétségkívül a leginkább környezetkímé-
lő megoldás volt. 
 Répásné Vidovenec Angélával és hozzá 
hasonlóan fiatal szomszédaival, Babarczay 
Annával és Dénes Zsolttal a Kossuth Lajos 
utcán váltottunk szót. A velük lévő kisgyere-
kek láttán úgy gondoltuk: minden bizonnyal 
válogatva gyűjtik a szemetet, már csak ami-
att is, hogy a kicsik ezt látva később majd 
szinte automatikusan ugyanezt tegyék.
 Gyűjtenék ők szelektíven – válaszolták – 
csakhogy a Strázsahegyen laknak, ahová 
nem jár fel a gyűjtőkocsi. Így tehát nincs 
miről beszélgetnünk – mondták –, pedig 
nem bánnák, ha nekik is lennének tapasz-
talataik a szelektív gyűjtésről.
 Az Ady Endre úton megszólított Szelei 
Enikő ezzel szemben úgy válaszolt: jó dolog, 

Júniusi kérdésünk nem aratott osztatlan sikert a megszólítottak körében. Többen úgy 
vélték, ez valamiféle számonkérés lehet, emiatt inkább elhárították érdeklődésünket. 

körkérdés
Válogatva gyűjti már a hulladékot?

hogy a szelektív hulladékgyűjtést bevezet-
ték. Náluk két kuka áll az udvaron, egyik-
be a válogatott, másikba a válogatásra al-
kalmatlan hulladék kerül. Nem vettek új 
gyűjtőedényt, mert tapasztalatból tudják: 
a százhúsz literes így is, úgy is megtelik. 
 Szelei Enikő úgy látja, az ő utcájukban 
mindenki kihasználja a szelektív gyűjtés le-
hetőségét, minden szállításkor tele van az 
utca zsákokkal.
 Csányi László mást tapasztal. Szerin-
te sokan nem mentek el megvenni a kisebb 
kukát, mert megszokták a régi, nagyobb 
edényt, és az azzal járó „kényelmet”: öm-
lesztve bele lehet zúdítani mindent. Ez lus-
taság – ismerte el –, de ő maga sem válo-
gatja a szemetet. Pedig zsákokat is kapott 
a szállítóktól.
 A Csokonai utcában lakó Plavecz Lász
lóné – mint elmesélte – mindig is nagyon 
haragudott azokra, akik szanaszét hajigál-
ják a műanyag hulladékot. Az utcájukban 
lévő, nagy forgalmú közkút mellett is ren-
geteg a pillepalack. Volt, hogy már-már 
rászánta magát, összeszedi a más szeme-
tét, de aztán jöttek az iskolások, akik meg-
tették, helyette is. Nagyon meg is dicsér-
te őket. Azt pedig természetesnek tartja, 
hogy a saját háztartásának hulladékát vá-
logatva gyűjtse.
 Bódi László némiképp szégyenkezve is-
merte el: ő bizony nem gyűjt válogatva. Sőt, 
úgy látja, a házuk környékén élők sem él-
nek ezzel a lehetőséggel. Talán, mert nincs 
erre elég idejük – szabadkozott – a régi ku-
kába csak bele kell „zuttyantani” az akár-

milyen szemetet. Válogatni, netán előtte 
még ki is mosni a műanyag edényeket, kü-
lön rakosgatni a papírt, hát hol van ilyes-
mihez elég idő?
 Vas Gábortól viszont azt tudtuk meg, 
hogy őt már tizenöt évvel ezelőtt is borzasz-
tóan idegesítette a műanyag hulladék sorsa. 
Ezért már akkor összegyűjtötte – nem csak 
otthon, hanem a szomszédainál is – a ki-
ürült palackokat és mindenféle nejlont. Be-
rakta a kocsija csomagtartójába, és felvitte 
Pestre, az ottani gyűjtő konténerekbe. Ez 
így ment évekig, most azonban, hogy hur-
colni már nem kell sehová, örömmel gyűjti 
külön zsákba, s teszi a kapuja elé a szállí-
tási napokon. Egyedül a papírt nem: az jól 
elég fűtési szezon alatt a kazánban.
 Miközben kérdezősködtünk, észrevettük, 
hogy az Ady utcai élelmiszer áruházak par-
kolója sarkában álló konténereket egy fia-
talember a nála lévő kulccsal sorra nyito-
gatja, majd tüzetesen szemügyre veszi a 
tartalmukat. Érdeklődésünkre magyarázni 
kezdte: nem hivatalból teszi, csak amolyan 
elővigyázatos civilként. Ha valami vissza-
élést tapasztal – mondta – azt azonnal je-
lenti az illetékeseknek. Nemrégiben is így 
előzött meg egy gyújtogatást.
 Hogy honnan van kulcsa a hulladékgyűj-
tő konténerekhez, arra már nem felelt, és 
egy pillanat alatt úgy elviharzott a bicikli-
je kormányára akasztott szatyrokba pakolt 
papírkötegekkel, hogy csak bámultunk utá-
na a bennünk rekedt kérdésekkel: vajon a 
papírt hová viszi? Csak nem eladni?

Koblencz Zsuzsa

 Répásné Vidovenec 
Angélával  Szelei Enikő  Csányi László  Plavecz Lászlóné  Bódi László  Vas Gábor
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Mindenki számára elérhető szakképzési lehetőség esti és nappali 
tagozaton a Mihály Dénes Szakképző Iskola monori telephelyén.  

Akár több szakmát is szerezhet!

Mihály Dénes  
a TELEHOR feltalálója. 1919-ben született meg a 
„Telehor”, egy szeléncellával és húros oszcillográ�al 
működő szerkezet, amely már akkor alkalmas volt 
állóképek közvetítésére akár több kilométerre is.

Telehor = távolbalátó

Alapfokú
Irodai asszisztens

Szeretné megtartani a munkahelyét?
Irodában szeretne dolgozni?
Szeretné megtanulni a számítógép 
használatát?  Ez az Ön szakmája!

Középfokú
Informatikai

rendszergazda – CISCO
Válassza ezt a szakmát, ha mindent
tudni akar a hálózatokról, a 
számítógéprendszerekről, 
biztonságról!

Ügyviteli titkár
Legyen Ön a cég lelke! Informatika, 
gépírás, protokoll egy szakmán belül.  

 Jelentkezzen!

Vállalkozási ügyintéző
Egy vállalkozásnak szüksége van 
olyanokra, akik tisztában vannak azzal, 
hogy milyen feladatokat kell elvégezni 
a cég működésének érdekében.

Felsőfokú
Pénzügyi szakügyintéző
– Társadalombiztosítási
és bérügyi szakelőadó

Vállalkozásoknak, szervezeteknek 
szüksége van olyan munkatársakra, 
akik jártasak a számvitelben, ismerik 
a pénzügyi fogalmakat, esetleg a 
bérszámfejtésben is jártasak.

Nappali tagozat:
Statisztikai és gazdasági ügyintéző  
(1 tanév) Közreműködik a vállalkozások 
létesítésével, működésével, pénzügyeivel 
kapcsolatos döntések előkészítésében, 
a statisztikai adatok gyűjtésében, 
rendszerezésében. A számvitel területén 
is jártassággal bír.

A pénzügyi-számviteli ügyintéző (1,5 
év) Biztos megélhetésre számíthat, és 
lehetősége lesz akár a vállalati, akár az 
állami szektorban való elhelyezkedésre. 
Ha pedig továbbtanul mérlegképes 
könyvelő tanfolyamon, akkor akár saját 
könyvelőirodát is működtethet!

Szükséges feltételek:

Alapfok esetén: 10. (az 1998/99 előtt végzetteknek 8 általános) évfolyam 
elvégzése. Közép és felsőfok esetén: érettségi vizsga.

A részletekről és a feltételekről érdeklődjön a 06 (70) 933-6300 telefonszámon!  
Jelentkezni lehet Szojár Magdolnánál a 06 (70) 605-2621-os telefonszámon illetve 

személyesen június 27-én (hétfőn) 9-18 óráig  Cím: 2200 Monor, Kossuth L. u. 98.

Hirdetés

ŐszTŐl indul
Megújul a városközpont
Ahogy előző számunkban rövid hírben beszámoltuk róla, Monor Város 
Önkormányzata 733 millió forintos támogatást nyert a városközpont 
fejlesztésére, amely a teljes beruházási érték 79 százalékát teszi ki.

 – A pályázatokat kezelő Pro Regio ügynök-
ségtől már megkaptuk a hivatalos iratokat ar-
ról, hogy milyen dokumentumokat kell összeál-
lítanunk a támogatási szerződés megkötéséhez 
– mondta Rajki László, a projekt végrehajtá-
sáért felelős Monori Városfejlesztő Kft. ügyve-
zetője. – A közbeszerzések kiírásával azonban 
nem szeretnénk megvárni a szerződés aláírá-
sát, hiszen már rendelkezünk támogatási ha-
tározattal, készen vannak a kiviteli tervek, és 
úgy gondolom, minden monorinak fontos, hogy 
minél hamarabb megújuljon a városközpont. 
Így szeptemberben akár már nyertest is hirdet-
hetünk néhány közbeszerzésben, ősszel pedig 
megkezdődhetnek a munkák. Természetesen 
itt első sorban olyan feladatokra kell gondolni, 
amelyeket a téli rossz időjárás nem befolyásol 
érdemben. Tehát valószínűleg az épületek belső 
felújításával vagy a Dobó István utca rekonst-
rukciójával indulnak majd a munkák. Jövőre 
viszont számítani lehet arra, hogy az építke-
zés miatt átmenetileg a forgalom egy részét el 
kell majd terelni a városközpontból, de teljes 
lezárásra nem kell készülniük a monoriaknak. 
A Kossuth Lajos utcán lévő üzletek és egyéb 
intézmények gyalogosan továbbra is megköze-
líthetőek maradnak majd. 

 – Amikor a városvezetés döntött a város-
központ környéki parkolók építéséről, már szá-
mításba vette, hogy eredményesek leszünk a 
pályázaton – tette hozzá Rajki László. – Töb-
bek között ezért épültek parkolók a Dózsa 
György út mindkét oldalán. Ezek a piactéri 
és egyéb parkolóhelyekkel kiegészülve ki tud-
ják majd szolgálni a városközpontba érkező 
autósokat abban az időszakban is, amikor a 
felújítás miatt nem lehet majd a Kossuth La-
jos utcában megállni. Jövőre megújul a vá-
rosközpont növényzete is, amit részben mi 
magunk is sajnálunk, hiszen idős fákat kell 
majd kivágni. De hosszú távon szeretnénk 
látványossá és funkcionálissá tenni a város-
központot, ezért elkerülhetetlen, hogy a tel-
jes növényállományt egy ütemben kicseréljük 
– tette hozzá az ügyvezető.
 Papp János

A projekt legfontosabb elemei a közterü-
letek fejlesztését szolgálják, így meg-
újul a Kossuth Lajos utca Arany Já-

nos és a József Attila utca közötti szakasza, 
valamint a Bajza és a Dobó István utca. A 
vonzó városkép kialakulásán kívül a forga-
lomcsillapítás, a közlekedési helyzet javítása 
is kiemelt cél, mely a forgalom átszervezé-
sén felül egy, a Kossuth Lajos, Deák Ferenc 
és az Ady Endre utca kereszteződésében ki-
épülő körforgalmi csomópont kialakításával 
valósul meg.
 A városközpont gazdasági aktivitásának nö-
velése érdekében a régi posta épülete (Petőfi 
Sándor utca 4.) gazdasági szolgáltató házzá 
alakul át, a Petőfi Sándor utca 12. sz. alatti 
társasházban pedig egy üzlethelyiséget ala-
kítanak ki.
 Közösségi élet fejlesztése céljából felújí-
tásra kerül az Evangélikus templom kert-
je, a Szent István tér és a Kálvin tér park-
ja, valamint a zeneiskola külső homlokzata, 
amelynek udvarán őrzött játszótér is épül. 
Mindezek mellett a monori civil szerveze-
tek által szervezett különböző rendezvények, 
programok színesítik a jövőben a városban 
lakók életét.

Lakossági fórum a központról
Az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával megvalósuló 
5.2.1/B-09-2f Pest megyei település-
központok fejlesztése – Integrált te-
lepülésfejlesztés Pest megyében című 
pályázat Monor integrált városközpont 
fejlesztése projektjének lakossági fóru-
mára június 14-én 17 órakor kerül sor 
a monori Vigadó dísztermében (Kos-
suth L. u. 65-67.)
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CSATLAKOZZON MAGÚJULÓ SÉTÁNYUNK CSAPATÁHOZ!
 Kiadó üzlethelyiség 26 m2  Irodhelyiségek 30-100 m2  
 Kossuth L. u 77.szám alatt kiadó-eladó gépkocsi beállóhelyek sorompóval lezárt parkolóban

VÁSÁROLJON LAKÁST KOCKÁZATMENTESEN  
azonnal költözhetően a belváros szívében!

 3 szintes liftes társasházban 37-80 m2 közötti KULCSRAKÉSZ LAKÁSOK
 ELADÓKIADÓ PARKOLÓHELYEK a sétány alatt található mélygarázsban.

Információ:  06-29/572-782

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

Nyári kollekció!
Kibővített árukészlet!

Szépítőműhely  
             és szolárium

Belvárosi 
sétány

Újdonság 

Monoron!          

Lágyfagylalt

Helyben sütött friss pékáruval, 
szendvicsekkel, süteményekkel, 
lágyfagylalttal várja kedves  
vásárlóit a hét minden napján  
6–20 óráig.

HALLÓ  
SÖRÖZŐ 
és PIZZÉRIA
Június 10-én  
ismét zenél  
a HAPPY 5 zenekar!

 
      új helyen a  

 Belvárosi Sétányon  
     (Németh Á. u. felől)
           változatlan kínálattal és  
nyitva tartással várja vásárlóit!
Hétfőtől péntekig: 7:30-18 óráig
           szombaton:  8-12-ig.

ÁTKÖLTÖZÜNK!

INTELLEKTŰR
Július 4-től 

az
(régi hely: Kossuth L. u. 76.)

Az új generáció  
biztosítója
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Hirdetés

Ha virágillat lengi be az egész épületet, ha a folyosókon és az udvaron 
mozdulni sem lehet a nagy tömegtől, és ha kora reggeltől díszítési 
lázban ég mindenki; az a József Attila Gimnázium és Közgazdasági 
Szakközépiskola legnagyobb ünnepnapja. Mint minden évben – ahogy most 
április 30-án is –, a szélrózsa minden irányából nagy számban érkeztek 
a rokonok, ismerősök, barátok a végzős diákok ballagására. Ezúttal az 
évfolyam öt osztályának 175 tanulója kapta meg a jelképes tarisznyát, 
és járta végig nosztalgikus sétával ott töltött éveinek színtereit.

búcsú az iskoláTól
Elballagtak a JAG-osok     

 Ballagók egy csoportja

A hetedikesként idekerü-
lő G-sek hat, a nyelvi 
A osztály öt, a humán 

B, a reál C és a szakközépis-
kolás E osztályok pedig négy 
év emlékeit idézhették fel bal-
lagásukon. Megyeri István 
igazgató beszédében hangsú-
lyozta, hogy hazánk ezer kö-
zépiskolája közül az utóbbi 
húsz évben elért versenyered-
mények alapján az első ötven 
közé, a továbbtanulási felvételi 
arányt tekintve pedig az első 
harmadba tartozik a JAG. A 
hivatalos statisztikát támasz-
tották alá a most végzők is, 
akik közül örvendetesen so-
kan értek el az iskolai köve-
telményeknél magasabb szintű 
eredményt a legkülönbözőbb 
szaktárgyi területeken. Jelen-
leg például már 59-en rendel-
keznek közülük középfokú-, és 
hárman felsőfokú nyelvvizsgá-
val (a nyelvi  osztálynak pedig 
már mind a 34 tagja letette 
idegen nyelvből az előrehozott 
érettségi vizsgát).
      Megtörtént az osztályon-
kénti legjobb eredmények el-
érőinek nyilvános elismerése, 
az osztályfőnökök és a szak-
tanárok munkájának megkö-
szönésével.
       A nevelőtestület legna-
gyobb kitüntetését, a Signum 
laudis (a dicséret jele) plaket-
tet is ezen a napon vehették 

át a legkiválóbbak. Ezúttal öt 
végzős diák Borsai Szandrát 
(12.C), Fehér Józsefet (12.G), 
Honti Kingát (12.G), Petrá
nyi Andreát (12.C), és Ren
dek Ádámot (12.G) érte ez a 
megtiszteltetés. Ők nem csu-
pán tanulmányi és viselkedé-
si szempontból voltak példa-
mutatóak, hanem országos 
(pl. irodalmi, történelmi, ma-
tematika, földrajz, bibliatör-
téneti valamint sport) ver-
senyeken szerzett díjaikkal, 
helyezéseikkel, továbbá a tu-
dományos kutatómunkában, 
illetve közösségi tevékenysé-
gükben is. Mindezekkel szé-
les körben növelték iskolájuk 
jó hírnevét. Rájuk is utalva 
fogalmazta meg Megyeri Ist-
ván líraian: „Ahogy a tava-
szi kikelet virágszirmai alatt 
már az ősz gyümölcsei mutat-
koznak, úgy látjuk most ün-
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06-29/411-135
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-18, szombat: 8-12

    Magócsi Ruhatisztító
Függöny, szőnyeg tisztítás  
ingyenes háztól házig szállítással!

Június 18-án Monoron is megrendezik a 
Múzeumok Éjszakáját a városi könyvtár 
szervezésében.
 A helytörténeti kiállítás termei 18 és 22 
óra között tartanak nyitva az érdeklődők 
előtt. Óránként tárlatvezetés indul. Lehe-
tőség van feladatlap kitöltésére. A helye-
sen megoldók között könyvet sorsolnak ki. 
A helytörténeti kiállítás előtti területen me-
sefilmek vetítése 21 órától, aszfaltrajz, va-
lamint a Nemzetőr Általános Iskola fotó 
szakkörének munkái láthatók.
 Helyszín: Monor Kossuth L. u. 84.
 Idén is lesz csillagtúra, vagyis kerékpá-
ros felfedezőút a városban. Regisztráció 21 
órától, majd indulás a helytörténeti kiállí-
tás termeiből. A kerékpárosok feladatlap 
kitöltése során ismerik meg jobban váro-
sunkat. Az utolsó állomás a Strázsahegyi 
kilátó, ahol tábortűzzel, harapnivalóval, ze-
nével várják a megfáradt felfedezőket. A tú-
rázók között ajándékokat sorsolnak ki.
  József Attila emléktábla avatása a 
Monorért Baráti Kör szervezésében 17.30-
kor, az Alkotmány u. 2. számnál.
 Kiss Júlia, Balázs Béla díjas fotóművész 
munkáiból láthatnak ízelítőt az érdeklődők 
a Kugel-pincében 18-tól 22 óráig. 
Perforium 2011 – Mai Magyar Performance 
élőben és videón a Monar Galériában (Kiss 
Ernő u.17.) 18-tól 22 óráig. 
 A Szabó-pincében VárosVázlatok – Ki-
állítás kísérlet a városról, avagy mustra 
pincemozival címmel Varga Virág, Kiss 
Adél és Pethő Anikó festőművészek reflekciói 
láthatók Monorról 18-tól 22 óráig.

Hajdú Zoltánné

nepelt gyermekeinket. Őket, 
akik a jövő ígéretét hordoz-
zák”. Ezzel és az alapító igaz-
gató – Oláh István –, valamint 
Kölcsey és Madách megszív-
lelendő, örökbecsű erkölcsi in-
telmeivel bocsátotta útjára ta-
nítványait.
       Az emelkedett hangu-
lat után a búcsúztató 11-esek 
műsora nagy sikerrel – eredeti,  
szellemes tükröt tartva – mu-
tatta fel Az ember tragédiá-
ja frappánsan aktualizált pa-
rafrázisaként a közösen átélt 
diáklét fekete (luciferi) és fe-
hér (ádámi) jellemzőit.
        A végzősök képviselői 
dalban köszöntek el. Zászló-
átadásukkal pedig egyszer-
smind az iskola éppen 60 éves 
hagyományainak folytatását 
is várják az őket követő ge-
nerációktól.

Bolcsó G.

Múzeumok éjszakája Monoron

Edit: 06-70/636-9179

Szeretettel várom 
szakszerű gyógy masszázsra, 

relaxációs harmónia 
masszázsra, talpmasszázsra  

és csontkovácsolásra 
vendégeimet Monoron. 

Kérésre házhoz megyek Monoron és környékén.

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

amelyek továbbra is a legjobb minőségű bőrből készülnek.  
Továbbra is lábegészségügyi, lábkényelmi szempontok  
határozzák meg termékeink fejlesztésének fő irányait. 

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

Boltunkban rendkívül kedvező, gyári áron vásárolhatja meg kiváló minőségű termékeinket!
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Komplex tanulmányi verseny 
A 2011. évi XXXVI. Országos Komplex 
Tanulmányi Verseny megyei fordulóját is-
mét Gyömrőn rendezték.
 2011. április 15-én Gyál, Kiskunlacháza, 
Gyömrő, Abony és Monor tanulásban aka-
dályozott diákjait négyfős csapatok képvi-
selték.
 A monori Nemzetőr Általános Iskola 
Speciális Tagozata Oláh Erika, Farkas 
Zoltán, Kolompár Tibor, Seres Gábor és 
Kolompár Melinda tanulókat készítette fel 
a többfordulós versenyre, ahol végül a har-
madik helyen végeztek. Az elért eredmény 
felkészítő tanáraik, Kele Jánosné, Sajti 
Zoltánné, Vámos Ágota, Szilágyiné Tóth 
Éva, Szilágyi Máté munkáját is dicsérte. A 
tavalyi negyedik helyezést figyelembe véve 
az eredmény újabb előrelépést mutat.

Harmath Károlyné asszisztens

száz önkénTes
Megszépült a Strázsahegy!
A Monori Borút Egyesület harmadik alkalommal hirdette meg a 
tavaszi strázsahegyi nagytakarítást április 30-ára. A kezdeményezést 
a Kövál Zrt. karolta fel azzal, hogy ezen a napon térítésmentesen 
vette át a rendezvény keretében összegyűjtött hulladékot.

Közösségi hirdetés

FolkStock napja   és a   

Muzsikás együttes  
 koncertje

Információ, jegyrendelés:
Vigadó Nonprofit Kft
2200 Monor, Kossuth L. u. 65-67.
vigado@vigadokft.hu
06-29/413-212
www.vigadokft.hu

2011. június 25. 
Művelődési Ház

A Monori Strázsák Néptánc Egyesület 
tagjai szervezésében az egész napot 
a népzenének, a néptáncnak és a népi 
hagyományoknak szenteljük. 

 13 órától  
Játszóház és kézműves foglalkozás népi 
alapanyagokból a gyerekek részére. 
Egész délután népzenei koncertek, 
tánctanítás és népművészeti kirakodóvásár. 

 18 órától
A világhírű Muzsikás együttes koncertje, 
közreműködik Petrás Mária népdal énekes.

 20 órától 
Közös séta a Strázsa-hegyre, majd sötétedés 
után Szent Iván napi tűzugrás a kilátónál.

Belépőjegyek elővételben 1200, a helyszínen 
1500 forintért válthatók.
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A gyülekezőket Szent 
Orbán várta a kis té-
ren, ahol már 9 óra-

kor szép számban jelentek 
meg a tiszta, rendezett kör-
nyezet iránt elkötelezett ak-
tivisták. A csoportok kiala-
kítását követően mindenki 
elindult a maga területére, 
és hozzálátott az illegálisan 
összehordott hulladékkupa-
cok felszámolásához. A Bere-
ki-dűlő és a Vágóhídi pincék 
környékét a monori bankok 
szövetségéből jelentkező ön-
kéntesek tisztították meg – a 
munka oroszlán részének fel-
vállalásával. 
 Egy kisebb csapat – idei új 
feladatként – a turistaút és a 
tanösvény útvonalának kör-
nyezetét tette rendbe. Meg-
történt a pinceüregek (tan-
ösvény 11. állomása) körüli 
tavaszi fű- és bozótirtás, va-
lamint a Strázsahegyen átha-

ladó utak turistajeleinek lát-
hatóvá tétele is. 
 Örömmel tapasztaltuk, 
hogy az előző évek munkája 
eredményesnek bizonyult. A 
hegy belső részein ugyanis 
érzékelhetően kevesebb sze-
metet kellett összeszednünk 
a tavalyinál. Ám a külső te-
rületeken voltak erősen sze-
metes részek is.
 A különböző helyszíneken 
mintegy száz ember dolgozott 
a városrész megszépítéséért. 
Lényegében az egész hegy 
megtisztult. Az összegyűj-
tött szemetet – az 5,5 ton-
nányi, 35 m3-es hulladékhal-
mot  – Assenbrenner Sándor, 
Radácsi Ede, Herda Tibor, 
Csuzi Szabolcs, és Hanzelik 
Lajos segítői szállították el a 
hulladékudvarba. 
 A jól végzett munka öröme 
piroslott az arcokon, amikor 
a megérdemelt ebédre gyüle-

keztek a Vállalkozók Monori 
Szervezetének pincéjében. A 
Mikla család keze által készí-
tett ízletes gulyásleves igazi 
sikert aratott. Köszönet érte! 
Köszönjük továbbá a Rábai 
pékségnek a friss kenyeret, 
az egyesület tagjainak pe-
dig a szomjoltó borokat!
 A civil lakosok mellett 
részt vettek az eseményen: 
Budapest Bank, CIB Bank, 
K&H Bank, Raiffeisen Bank, 
Monor és Vidéke Takarékszö-
vetkezet, Erste Bank, Nyug-
díjas Vasutas Klub, Strázsa-
hegyi Polgárőr Egyesület, 
Nagycsaládosok Monori 
Egyesülete, Vöröskereszt Te-
lepi Szervezete, Monori Gyer-
mekotthon. 
 Köszönjük a cégek, szerve-
zetek támogatását, valamint 
az önkéntes polgárok példa-
adó szorgalmát, kitartását!

Kaltenecker Andrea

Modern és antik 
bútorok javítása, 

felújítása.

Autó-,  
ajtókárpitozás.

Ingyenes  
felmérés és  

szállítás.
Viszkok István
Liliom u. 70/a

viszkok@monornet.hu
www.v-karpitos.hu

06-20/33-78-205

Kárpitos  
műhely 

Monoron

         
         

       M
egnyílt!

Hirdetés

Hirdetés

4 év felett

Tóth Autóház Szervizek
2 telephelyen, ISO 9001 szerint tanusítva

Műszaki  
vizsga 16 290 Ft-tól

AKCIÓS SZERVIZMŰVELETEK  MUNKADÍJ
Hátsó kipufogódob csere 5 000 Ft
Fékbetét csere 4 800 Ft
Féktárcsa csere 6 000 Ft
Fékpofa csere 6 800 Ft
Fékfolyadék csere 3 000 Ft 
Levegőszűrő csere  900 Ft
Üzemanyagszűrő csere (külső) 2 500 Ft
Utastérszűrő csere 3 000 Ft

  KIS SZERVIZ
Olaj és olajszűrő csere, valamelyik egyéb szűrő cseréje, megbontás nélküli át-
vizsgálás, fényszóró állítás; külső-belső takarítás.  Munkadíj:  6 000 Ft

  NAGY SZERVIZ
Olaj és olajszűrő csere, valamennyi szűrő cseréje, átvizsgálás, féktisztítás, valamilyen 
egyéb folyadék cseréje, fényszóró állítás; hibakód olvasás, külső-belső takarítás. 
 Munkadíj:  15 000 Ft

MÁRKAFÜGGETLEN SZERVIZ
SZERVIZ MONOR:  06 29 412 121
SZERVIZ BUDAPEST:  06 1 347 5030
KÁRÜGYINTÉZÉS:  06 1 347 5034
sérülés, biztosítási káresemény bejelentése

Akciónk 2011. június 1-jétől június 30-ig ill. visszavonásig érvényes. Szervizszolgáltatásaink személygépkocsira 
és 3,5 tonnáig kisteher gépkocsikra vonatkoznak, magánszemélyek és kisvállalkozók részére. Áraink bruttó árak  
a felhasznált alkatrészeket nem tartalmazzák! A hirdetésben szereplő tartalom nem minősül közvetlen ajánlat-
tételnek. Részletekről érdeklődjön szervizeinkben!

2 telephelyen!
www.opel-toth.hu

2200 Monor, Vasadi út 1.
1191 Budapest, Üllői út 194.
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irodalom
A költő hazalátogatott
Költő és olvasói találkoztak április elején a Monori 
Helytörténeti Kör – Közművelődés Egyesület 
„irodalmi szalonjában”.  Baranyi Ferenc két legújabb 
verseskötetének, s Laczkó András irodalomtörténész 
Baranyiról szóló monográfiájának bemutatása szolgált 
az esemény apropójául. Baranyi Ferenc nemcsak 
vendégségbe érkezett Monorra – gyermek- és ifjúkorának 
emlékezetes, többször is megénekelt helyszíneire –, 
hanem hazajött. Akik szeretik, úgy is fogadták.

Hirdetés

„ Igaz, Kos-
suth-díjas, 
és földi is e 

költő, de ak-
kor is, hát ki 
mert volna 

ilyet remélni 
e vers nélkü-
li időkben?”

 Baranyi Fe-
rencre olyan so-
kan voltak kíván-
csiak Monoron, 
hogy sokak-
nak még álló-
hely sem ju-
tott a teremben

A költő a monori kala-
posmester, Baranyi 
Sándor unokája. Ezt, 

a meghívó első oldalán ta-
lálható információt, részint 
amiatt fontos tudni, mert a 
közönséggel való találkozást 
az iparosok helyi székházába 
szervezte a helytörténeti kör. 
Másfelől pedig, amikor Do
bos György, a kör elnöke fel-
olvassa Baranyi Ferencnek 
e kalapos nagyapáról szóló 
emlékezését, az ipartörténe-
ti kiállítás egyik fotográfiá-
járól maga a kalaposmester 
nagyszülő pillant vissza a je-
lenlévőkre. 
 Hadák késessel együtt jár-
ta Baranyi kalapos a kör-
nyékbeli vásárokat – derül 
ki a történetből – s a viciná-
lissal zötyögtek éppen, ami-
kor Hadák késes a békésen 
szalonnázó kalapostól meg-
kérdezte, tőle származik-e 
a bicskája, majd a nemleges 
válasz után kidobta barátja 
kését az ablakon, mondván: 
ezt érdemli, aki nem támo-
gatja a hazai ipart. Válaszul 
Baranyi Sándor afelől érdek-
lődött, vajon Baranyi-féle 
kalapot hord-e iparos társa. 
Mivel erre is nemleges volt 
a válasz, ő a kalapot suhin-
totta ki a vicinálisból. Nem 
álltak szóba ezután egészen 

karácsonyig, amikor viszont 
egy-egy remekkel lepték meg 
egymást: Hadák késes a leg-
különb bicskájával, Baranyi 
kalapos egy kiválóan elké-
szített fejfedővel.
 A közönség nevet, hátra-
dől, jól érzi magát. Pedig 
szűk a terem, nem is jut min-
denkinek hely, a falak mel-
lett is ácsorognak. A teraszon 
álldogálók a tárva hagyott 
ajtón kiszűrődő hangokból 
próbálják követni az esemé-
nyeket, s amikor a sokadik, 
a rendezvényre be nem férő 
érdeklődő távozása után egy 
csapat gimnazista is csaló-
dottan hagyja el a helyszínt, 
valaki megjegyzi kint: „jó lett 
volna egy kivetítő”.
 Kivetítő. A poétával való 
találkozáshoz. Igaz, Kossuth-
díjas, és „földi” is e költő, de 
akkor is, hát ki mert volna 
ilyet remélni e vers nélküli 
időkben? 
 Baranyi Ferenc korábban 
elmondta már, hogy éppen 
Fónyad Dezső nagytisztele-
tű úr volt az, akinek könyv-
tára jóvoltából a népi írók-
kal megismerkedett, s aki a 
kezébe adta Illyés Gyulától 
a Puszták népét, minekutá-
na elmondhatja: „engem egy 
református pap kezdett bal-
ra tolni”.

 Fónyad Dezsőről Monoron 
azóta utcát neveztek el. Most 
pedig az ajtóból, több érdek-
lődő közé szorulva nézem, 
amint a két, köztiszteletnek 
örvendő, nyugalmazott utó-
da – Gulyás István és Feke
te János lelkész – elmosolyo-
dik: a költő épp felolvasott 
írásából az derül ki, hogy 
ugyan nem hívő, mégis sze-
retne olyan fényes lélekkel 
járni néha, mint amilyennel 
nagyapja indult annakidején 
a templomba. 
 Olasz dalokat dúdol ez-
után a közönség az előadók-
kal, közben Simon Gyulát, 
a gimnázium egykori igaz-
gatóját, az olasz irodalom 
és kultúra szerelmesét figye-
lem – aki Ariosto Eszeve-
szett Orlandójának két köte-
tét, ezerkétszáz oldalt betöltő 
negyvenhat énekét Magyar-
országon elsőként lefordítot-
ta – látom, Itália „jelenlétén” 
ő is mosolyog.
 Egyáltalán: a terem han-
gulata egyre otthonosabb, a 
költő pedig – akiről egy he-
lyütt azt olvasom, különösen 
a ’60-as években volt népsze-
rű, s „versei fontos, jellemző 
történeti dokumentumai egy 
azóta letűnt időszak és nem-

zedék életérzésének” – talán 
megilletődöttségét palástol-
va, egy anekdotával köszöni 
meg a teremben érezhetően 
jelen lévő rokonszenvet. 
 S a „letűnt nemzedék” – 
közöttük egészen ifjak is – 
mit sem törődve azzal, hogy 
már letűnt, néma csendben 
konstatálja a rég született 
versek aktualitását.
 Azután megint nevetés. 
Hogy is ne, amikor a talál-
kozót záró írásból kiderül, 
miszerint a református kis-
templomban, ahol Baranyi 
Ferenc Ferkó korában, 16 
évesen kántori feladatokat 
látott el, Ondó Pista bácsi, 
a harangozó fújtatott az or-
gonához. S ezt olykor ami-
att hagyta abba, hogy ráki-
álthasson az esketés alatt a 
hátsó sorban viháncoló gye-
rekekre: „Elmentek onnan az 
anyátok valagába!” Ilyenkor 
kis időre abbamaradt a cere-
mónia, aztán ment minden 
tovább. A béketűrő tisztele-
tes úr még afelett is hajlandó 
volt szemet hunyni, ha Ferkó 
a Porgy és Bess dallamaival 
búcsúztatta istentisztelet vé-
geztével a templomból kifelé 
vonuló hívőket. De azt már 
nem nézhette el, hogy hús-
véthétfőn, a locsolkodás so-
rán kissé becsiccsentett ifjú 
összekeverte a zsoltárokat, 
minekutána mást játszott az 
orgonán, mint amire a hívők 
épp rázendíttek.
 Hát, ez nagyon jó volt 
– osztja meg véleményét a 
terasz hűvösében álldogá-
lókkal a benti melegtől fel-
hevült hölgy, aki versesköte-
tekkel a kezében tart kifelé 
a teremből.
 Bent még hosszú sor ka-
nyarog: Baranyi Ferenc de-
dikál, egyre csak dedikál.

Koblencz Zsuzsa

www.nyilaszaro-monor.hu monor@nyilaszaro-monor.hu

NYÍLÁSZÁRÓK

B2 C2 E2

Fenstherm Brill „A” kategóriás műanyag nyílászárók
típus szél. mag. nettó ár/db bruttó ár/db

bukó-nyíló

60 60 7 920,- 9 900,-
90 120 15 120,- 18 900,-
90 150 16 720,- 20 900,-

120 150 20 720,- 25 900,-

kétsz. bukó-nyíló
150 120 26 320,- 32 900,-
150 150 29 520,- 36 900,-

B2 bejárati ajtó 100 210 55 200,- 69 000,-
C2-E2 bejárati ajtó 100 210 63 200,- 79 000,-

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!
BEÉPÍTÉS, helyreállítás garanciával!

Monor, Kossuth Lajos út 110.
(Bramac bemutatóház) 
Tel.: 29/417-333, Mobil: 70/633-6201
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Szeretne találkozni Janicsák Vecával, Vastag Csabával és 
Vastag Tamással Monoron? Jöjjön el július 1-jén 19.30-kor a 
fesztiválcsarnokba (piactérre), és személyesen hallhatja előadásukat!

szTárok
X-Faktorosok Monoron

Június 3., Vigadó
Pedagógusnap

Június 4., Művelődési Ház
Nemzetőr gála

Június 4., Gera kert
Trianoni megemlékezés

Június 5., Fesztiválcsarnok
Országos Nyugdíjas Kul-
turális Találkozó

Június 6., Vigadó emeleti galéria
Közös nevező kiállítás-sorozat
Laczkó Szilágyi Imre festőmű-
vész kiállításának megnyitója

Június 17., Művelődési Ház
Véradás

Június 18., Művelődési Ház
Hastánc gála

Június 19. 18 óra, Fesztiválcsarnok
Az év leghosszabb napján az 
év legnagyobb koncertje
Mocsári Károly és a teljes MÁV 
Szimfonikus Zenekar koncert-
je. Műsoron Liszt Ferenc 
legnépszerűbb művei. Vezé-
nyel Takács-Nagy Gábor.

Június 25., Művelődési Ház
FolkStock Napja és a Mu-
zsikás Együttes koncertje

Július 1.
Az X-faktor sztárjai
Janicsák Veca, Vastag Csa-
ba és Vastag Tamás koncertje

A programok részleteiért látogasson 
el honlapunkra: www.vigadokft.hu

Információ, jegyrendelés: 
29/413212es telefonszámon vagy 
a vigado@vigadokft.hu email címen.

2011.  június

A Vigadó programjai

Janicsák Veca több te-
hetségkutatón részt 
vett, számos énekver-

senyt megnyert, de a nagy-
közönség a 2007-es Csillag 
Születik műsorban ismerhet-
te meg először. 2010-ben is-
mét a televíziók képernyőjén 
láthattuk, hiszen elindult az 
X-faktor című produkcióban. 
Veca a 4. helyig jutott a mű-
sorban. Első válogatáslemeze 
Az első X címmel jelent meg, 
mely 10 dalt tartalmaz az élő 
X-Faktorból. 
 Vastag Csaba kezdetben 
az énektanulás ellen volt, 7–8 
éves korában járt pár trombi-

taórára is, de szerinte a leg-
őszintébb dallam az emberből 
fakad. A 2008-as év magyar 
zenész TOP 100-ban a negye-
dik helyezést érte el. Ő volt 
2008 legnépszerűbb musical-
énekese. 2010-ben öccsével, 
Tamással indult az X-faktor 
nevű tehetségkutató műsor-
ban, ahol bekerült a legjobb 
három közé. A műsor finálé-
jában 2010. december 19-én 
ő nyerte meg a versenyt.
 A 2010-es X-faktorba je-
lentkezett a testvérpár és az 
elődöntő során Vastag Ta-
más elkápráztatta a zsűrit, 
aki bejutott a 12 legjobb éne-

kes közé. A 2010. december 4-i 
adásban a két Vastag testvér 
párbajozott, és Csaba jobb-
nak bizonyult, így Tominak 
kellett hazamennie.
 Tamás karrierje azonnal 
elindult. A kiesést követően 
leszerződött Tabáni István 
és Varga Viktor menedzse-
rével. Az RTL Klub támoga-
tásával pedig megjelent első 
lemeze, az Első X, amelyen 
az X-faktorban elhangzott da-
lai hallhatók. 2010 decembere 
óta folyamatosan jár fellépni 
a többi döntőssel. 2011 tava-
szán jelent meg első saját klip-
je, ami a 3x3 címet kapta.

Pincék közöTT
Újabb strázsahegyi terv

Az egyetemisták május 
20-án, a Vigadóban 
mutatták be az ér-

deklődőknek terveiket, ame-
lyeket Vladár István strá-
zsahegyi telkeire terveztek. 
Adler Emese, Barna Kata
lin, Dénes Katalin, Fehér 
Andrea, Gacsályiné Rédai 

Erika, Gyenes Gábor, Nagy 
Orsolya és Sellei Anna mun-
kája meggyőzte a jelenlévő-
ket arról, hogy bőven van-
nak még fejlesztési lehetősége 
a Strázsahegyen. 
 Koncepciójukban egy olyan 
helyszínt álmodtak meg, amely 
azon kívül, hogy bemutatja a 
Strázsahegy jellegzetes építé-
szeti megoldásait, újabb kö-
zösségi helyet teremt. Az el-
képzelés szerint a bemutató 
területen szőlőművelési módo-
kat bemutató ültetvény kap-
na helyet, továbbá a strázsa-
hegyi pincék öt alaptípusából 
is épülne egy-egy, illetve csősz-

ház, kamra, kunyhó és jégve-
rem is kialakításra kerülne. 
A területre egy fa- vagy tég-
latornyú templomot is álmod-
tak, amely egyrészt szakrális 
tájelem lenne, másrészt kilá-
tóként is szolgálna. Mivel első 
sorban gyermekeket várnának 
a helyszínre, ezért játszótér és 
foglalkoztató épület is létesül-
ne, a többnapos kirándulások-
hoz pedig sátorhelyeket bizto-
sítanának. A területet cserjés 
és gyümölcsös venné körbe.
 A terv részleteiről és esetle-
ges megvalósulásáról Vladár 
Istvántól kaphatnak részletes 
tájékoztatást az érdeklődők.

A Budapest Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának tanára, 
Ilyés Zsuzsanna és a kar nyolc hallgatója, eleget téve Vladár 
István református lelkész kérésének, pince-falumúzeumot, 
ifjúsági központot és templomot terveztek a Strázsahegyre.

Az év leghosszabb napján, június 19-én 18 órától rendezik meg Mocsári 
Károly zongoraművész és a MÁV Szimfonikus Zenekar koncertjét.

az év leghosszabb naPján
Jubileumi Liszt koncert

Ahogy az elmúlt évek-
ben, idén is nagysza-
bású műsorral örven-

dezteti meg a klasszikus zene 
kedvelőit a MÁV Szimfoni-
kus Zenekar és Mocsári Kár
oly  a monori fesztiválcsar-
nokban.Hatvanöt fős, teljes 
szimfonikus zenekar érkezik 
a városba. A koncert során 
a Svájcban élő világhírű kar-
mester, TakácsNagy Gábor 
vezényel. Mint azt Mocsári 
Ká roly, a rendezvény ötlet-
gazdája lapunknak adott ko-
rábbi interjújában elmondta, 
a Szent Iván éjjel megrende-

zésre kerülő nagy szimfonikus 
zenekari koncert egyedülálló 
a térségben. 
 Az idei műsorral Liszt Fe
renc születésének 200. évfor-
dulójára emlékeznek. Nagyze-
nekari kísérettel a zeneszerző 
négy zongoraversenyét hall-
hatja a közönség Mocsári 
Károlytól, akit Liszt Ferenc 
darabjainak egyik legkiválóbb 
előadójaként tartanak szá-
mon. A fesztiválcsarnokban 
az Esz-dúr és Á-dúr zongo-
raverseny, a Haláltánc vala-
mint a Magyar fantázia csen-
dül fel.

– Amikor Monoron koncerte-
zünk, olyan, mintha haza men-
nénk. Érezzük a monori közön-
ség szeretetét, örülünk, hogy 
minden alkalommal olyan so-
kan jönnek el, hogy meghall-
gassanak minket – mondta 
Lendvai György, a MÁV Szim-
fonikus Zenekarának ügyveze-
tő igazgatója. – Gyakran okoz 
problémát, hogy egy városban 
nincs akusztikailag alkalmas 
hely, ahol felléphetnénk, de a 
monori fesztiválcsarnok meg-
felelő koncerthelyszín, mindig 
szívesen játszunk ott.

Már Anna



14  |  Monori Strázsa 2011. 05. 31.  |   Június

Sporthírek

Hirdetés

Szeretem a focit! És Ön?

 

AUTÓS-
MOTOROS 

ISKOLA Kft.

JÚNIUS 27-én 10 órakor
INTENZÍV KRESZ TANFOLYAM INDUL 
DÉLELŐTTI ELFOGLALTSÁGGAL.

DIÁKOK 
FIGYELEM!

Érdeklődni lehet: 
TABAC dohány- és ajándékbolt, 

Monor, Deák F. u. 2.
Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708

www.startmk.hu

Számítógépes  
felkészítés  

KRESZ-vizsgára,  
részlet�zetési lehetőség, 

díjmentes elsősegély-
nyújtó tanfolyam. OKÉV sz.: 13-0794-04 

www.iriszoptik.hu

Monor, Móricz Zs. u. 4.

Nyitva: H-P: 9-17, Szo: 9-12

Monor, Egészségház I. em. 105. 

                
           Nyitva: 815 -17

Nyárra  

meghosszabbított  

akciónk!

    Szem Írisz 

   Optika üzletek

06-30/9619-706

Ha ezt a kupont üzletünkben felmutatja, 

új szemüveg rendelése esetén,  most  

minden keretünk árából  

30% 
engedményt 

adunk Önnek!

         Dioptriás és polarizált  

          napszemüveglencsék  

20% kedvezménnyel!

Egészségpénztári és bankkártyás fizetési lehetőség!

Monor Város Önkormányzata és a „JAG-
falva lakói” Öregdiák Egyesület szeretettel 
várja az érdeklődőket június 8-án délelőtt 
10 órakor a József Attila Gimnázium szín-
pados termébe.
 Buzánszky Jenő, a nemzet sportolója, a 
legendás 6:3 csapatból jön el hozzánk. Be-
szélgetőtársa Szőnyi János mesteredző, a 
Monori SE elnöke lesz. Jöjjön el, hogy együtt 
eleveníthessük fel a szép emlékeket, buzdít-
suk a fiatalokat!

A versenysorozat a kosárlabdával in-
dult, és a hagyományokhoz híven a 
futás volt a befejező versenyszám. Az 

egyéni és a csapatversenyek eredményeinek 
összegzése után dőlt el, hogy melyik iskola 
tudhatja magáénak ebben az évben a Monor 
város legsportosabb iskolája megtisztelő cí-
met. A versenyeredményeket a következők-
ben soroljuk fel.
 Versenyeredmények: Kosárlabda: 1. Kos-
suth Lajos Általános Iskola (Kossuth), 2. Ady 
Úti Általános Iskola (Ady), 3. Nemzetőr Ál-
talános Iskola (Nemzetőr), 4. Jászai Mari Ál-
talános Iskola (Jászai). Váltóverseny: 1. Ady, 
2. Kossuth, 3. Jászai, 4. Nemzetőr, 5. József 
Attila Gimnázium és közgazdasági Szakkö-
zépiskola (JAG). Úszás: 1. Ady, 2. Jászai. 3. 
Nemzetőr, 4. Kossuth, 5. JAG. Labdarúgás: 
1. Ady, 2. Nemzetőr. 3. Jászai, Kossuth, 4. 
JAG. Futás: 1. Ady, 2. Kossuth, 3. Jászai, 4. 
Nemzetőr.
 A strázsahegyi futóversenyen több száz 
diák vállalta a megmérettetést öt korcsoport-
ban, külön a fiúk és külön a lányok. Korcso-
portonként és nemenként több mint hatvan 
induló volt. Köszönhetően a szervezőknek 
és a gyerekek fegyelmezettségének, gördülé-

kenyen sikerült lebonyolítani ezt a záró ver-
senyszámot is.
 Egyéni eredmények:
 II. korcsoport: Fiúk: 1. Pásztor Martin 
(Jászai), 2. Bokros Szilárd (Jászai), 3. Tálas 
Mátyás (Jászai). Lányok: 1. Balogh Laura 
(Kossuth), 2. Fazekas Lili (Ady), 3. Urbán 
Rita (Ady).
 III. korcsoport: Fiúk: 1. Fábián Dániel 
(Ady), 2. Hegedűs Botond (Ady), 3. Tóth 
Ádám (Ady). Lányok: 1. Lendér Lilla (Nem-
zetőr), 2. Városi Brigitta (Jászai), 3. Dará
zsi Szabina (Ady).
 IV. korcsoport: Fiúk: 1. Kókai Márk (Ady), 
2. Fehér Mátyás (JAG), 3. Kiss Dániel 
(Szterényi József Szakközépiskola). Lányok: 
1. Bacskai Csilla (Ady), 2. Fekete Anikó 
(Kossuth), 3. Szabó Klaudia (Nemzetőr).
 V. korcsoport: Fiúk: 1. Lázár Zoltán 
(JAG). 2. Bódi Mihály (JAG), 3. Füri Zol
tán (Szterényi József Szakközépiskola). Lá-
nyok: 1. Kiss Gabriella (JAG), 2. Füri Mó
nika (Szterényi), 3. Manev Fanni (JAG).
 VI. korcsoport: Fiúk: 1. Trabak Zoltán 
(JAG), 2. Tóth Szabolcs (JAG), 3. Újvári 
Kristóf (Szterényi). Lányok: 1. Bozsó Bri
gitta (JAG), 2. Szőnyi Boglárka (JAG), 3. 
László Elvira (JAG).
 Az összesített végeredmény szerint a Monor 
Város Legsportosabb Iskolája címet, és ezzel 
a vándorserleget is, az Ady nyerte. Második 
helyezést ért el a Kossuth, harmadik lett a 
Nemzetőr, negyedik pedig a Jászai. A két 
középiskola közötti versenyt a JAG nyerte.
 Rajki László az Oktatási, Közművelődé-
si, Sport és Egyesületi Bizottság tagja, az 
eredményhirdetés és díjkiosztás alkalmával 
köszönetet mondott a diákoknak az aktív 
részvételért, a felkészítő tanároknak a lelki-
ismeretes munkájukért, a szervezőknek, to-
vábbá azoknak, akik tevékenyen részt vet-
tek a versenyek lebonyolításában.

Összeállította: Nagy Lajosné

legsPorTosabb iskola
Nem tört meg a sorozat
Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Egyesületi Bizottság a tanév 
kezdetén hirdette meg a Monor legsportosabb iskolája versenysorozatot. 
Ősztől tavaszig összesen hat sportágban mérték össze tudásukat a 
tanulók. A cél teljesült, hiszen a versenysorozat tömegeket mozgatott 
meg, csak a futóversenyen kétszer annyi versenyző indult, mint tavaly.

IX. Nemzetek Kupája
Május 14-én, Hatvanban rendezték meg a 
IX. Nemzetek Kupája gyermek, serdülő, if-
júsági taekwon-do versenyt, amelyen hét 
ország sportolói vettek részt. A Monor SE 
taekwon-do szakosztálya elnyerte a legered-
ményesebb csapatnak járó serleget is a kö-
vetkező eredmények alapján: Boros Tün
de formagyakorlat: 3. hely, küzdelem (-50 
kg) 2. hely. Csipesz Balázs formagyakorlat 
3. hely. Csipesz Sándor küzdelem (-80 kg) 
3. hely. Gecse Csongor küzdelem (-55 kg) 
2. hely. Hajdú Márton küzdelem (-50 kg) 
3. hely. Hevesi Bence küzdelem (-55 kg) 
1. hely. Korsós Krisztián formagyakorlat 
2. hely. Korsós Ádám küzdelem (-45 kg) 3. 
hely. Lódi Levente formagyakorlat 3. hely, 
küzdelem (+60 kg) 1. hely. Turjányi Kolos 
küzdelem (-40 kg) 1. hely.
 Lódi István szakosztály elnök

V. Szarvasi Úszóverseny
  A Szarvason, május 7-én megrendezett V. 
Szarvasi Úszóverseny eredményei: Siklósi Lil
la 50 m gyors 1. hely, Verebélyi Luca 50 m 
gyors 3. hely, Ladányi Fanni 50 m gyors 11. 
hely, Kárpáti Alexa 50 m hát 10. hely, Ko
vács Eszter 50 m pille 8. hely, Botka Ani
ta 100 m hát 2. hely, 100 m vegyes 3. hely, 
Botka Dóra 100 m gyors és 100 m vegyes 2. 
hely, 100 m hát 3., hely, Verebélyi Sára 100 
m gyors 3. hely, 100 m vegyes 1. hely, Bacskai 
Csilla 100 m hát 2. hely, Mikola Bence 50 m 
gyors 10. hely, Piti Lóránt 50 gyors 12. hely, 
Fenyvesi Roland 100 m gyors, 100 m hát és 
50 m pille 3. hely, Ponyi Patrik 50 m pille 
és 100 m vegyes 2. hely, Kovács Patrik 100 
m gyors és 100 m vegyes 2. hely, 100 m hát 
és 50 m pille 1. hely,  Bacskai Attila 100 m 
gyors, 100 m hát és 100 m vegyes 1. hely, Leé 
Ádám 100 m hát 2. hely Ponyi Péter 100 m 
gyors 2. hely, 100 m hát 1. hely.
 A 4x50m lány gyorsváltónk a 2000-ben szü-
letettek között a 6. helyen végzett. A 4x50m 
fiú gyorsváltónk a 2000-ben születettek kö-
zött az 1. helyet szerezte meg. /
 A Monor SE csapata a 13 meghívott egyesü-
let közül összesítésben a 3. helyezést érte el.
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Redőnyök legolcsóbban a gyártótól. Ingye-
nes felmérés, garancia, most 10% kedvez-
ménnyel. Tel.: 06-30/401-1029

Hűtőgépjavítás garanciával, hétvégén is. 
Tel.: 06-20/467-7693; 06-80/625-647

Monoron 65m2-es (2 szoba + nappali),  új 
építésű házban alacsony rezsivel, új fenyő bú-
torokkal igényeseknek albérlet kiadó!  
Tel.: 06-30/949-5757 vagy 06-70/633-6201

Szobafestés, mázolás, tapétázás, gipszstuk-
kó gyártása, kivitelezése. Tel.: 06-20/310-8890 

Fűkaszálást, fakivágást, darabolást vállalok. 
Tel.: 06-30/824-0115, 06-30/574-6831

Jól működő Simson Schwalbe kismotor ke-
rékpár bukósisakkal és több eredeti alkatrész-
szel együtt eladó. Ára 50 000 Ft.
 Tel.: 06-29/412-724 vagy 06-30/403-8672

Gyakorlott fodrászt keresünk  
Monoron működő szépségszalonba.  
Érd.: Erdei András 06-30/464-9798

Apróhirdetések

Hirdetések

Monor, Móricz Zs. u. 3.
Tel.: 06-29/416-021, 
06-70/335-9936, 
06-70/336-1838

Költözés miatt  
a Pető�   utcai boltunkban  

(Pető� S. u. 42.) 
30-40% akció  

a kiállított   
termékekből!

Nyitva tartás: Hétfő–Péntek: 9–18, Szombat: 9–13

Egyedi bútorok – ön elképzeli, mi megvalósítjuk!

AKCIÓ!

w w w . a g y k i r a l y . h u

rattanbútor, 
gyékénybútor, 
kerti bútor, ágyak

Fodrász: 
Babó Szilvia: 06-70-52-11-448

Mesterházi Erzsébet: 06-30-969-9024
Kozmetika: Tóth Boglárka: 06-20-20-72-771

Manikűr, pedikűr, műköröm:  
Török Zsuzsa: 06-20-36-36-267

Masszázs: Tóth Ági: 06-70-70-35-268
Szolárium: 06-30-731-89-66

Júniusban   

továbbra is  

csokicsöves 

szolárium 
akció:  Nefrit

 Szalon
a csokicsöves szolárium

Monor Virág u. 34.
(a Virág utca és a  

Mátyás király utca sarkán)

www.nefritszalon.hu

 Ft/perc

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
 akik szeretett édesanyánk, nagymamánk,  

csákvári antalné, született 
Rendek Ilona temetésén részt vettek, 

sírjára virágot helyeztek.
A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik szeretett feleségem, édesanyánk, 

nagymamánk, seres istvánné, született 
Fekete Ida temetésén részt vettek, sírjára 

virágot helyeztek. 
A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik dr. szakács lászlóné, született 

Thámm Erzsébet temetésén részt vettek, 
részvétüket nyilvánították. Megköszön-

jük Dr. Rados Mária háziorvos és Marosiné 
Bánföldi Enikő szakápoló gondos kezelését.

 A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Petrányi miklós szeretett férj 
és apa temetésén részt vettek, sírjára az 

emlékezés virágait elhelyezték. Külön  
köszönetet mondunk a Monori Gondozási  

Központ ápolóinak és az orvosoknak  
lelkiismeretes, szakmai munkájukért.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik szeretett férjem, apánk, nagyapánk  
izmán sándor temetésén megjelentek, 
az emlékezés virágait elhelyezték sírjára. 

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítások

EDI-VILL 
Villamossági  
szaküzlet 
Petőfi S. u. 26.

Ismét   
folyamatosan 
várja régi és új 
vásárlóit!Nyitva tartás: 

H-P: 8-17-ig, Szo: 8-12-ig.   
Tel.: 06-29/411-780,
06-30/609-56747, 
06-70/545-3146   

Tisztelettel értesítjük ismerőseit,
 hogy Péter illésné született 
Aschenbrenner Rozália 67 éves

korában elhunyt.
Polgári búcsúztatója június 3-án 

15 órakor lesz a városi ravatalozóban.
Kérjük csak egy szál virágot hozzanak!

A gyászoló család



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

Kiemelkedően jó hitel ajánlatok  
a Monor és Vidéke Takarékszövetkezetnél!

 lakásvásárlásra,
 építésre,
 bővítésre,
 korszerűsítésre és felújításra,
 vagy  szabadfelhasználásra

Itthon vagyunk 
         - értéket 

teremtünk

MONOR TOP lakáshitel 
5.000.000.-Ft  már 43.100,-Ft*-tól
Most értékbecslési díj nélkül!
Kamat: 8,25%       THM: 9,38%
 *A hirdetésben szereplő törlesztő részlet ingatlancélú hitel esetén 
5.000.000.-Ft, 20 éves futamidő mellett érvényes  

Megunta régi arany ékszereit? 
Hozza el hozzánk, és mi a legmagasabb 
napi áron beszámítjuk: 14K / 7 500 Ft/gr   
új ékszer vásárlása esetén.

Felvásároljuk: 14K / 4 000 Ft/gr

Aranytartalék

ÖTVÖS-ÉKSZERÉSZ
Monor 4-es főút Tesco-ban

ARANY ÉKSZER  -10%

EZÜST ÉKSZER  -40%
 Az akciók nem összevonhatóak, és a napi árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Keresztelőre, ballagásra, eljegyzésre  
ékszerek széles választékban kaphatók! 

Polarizált, egyfókuszú  
és multifokális  
fényre sötétedő lencsék  
valamint keretek  
30% kedvezménnyel. Részletek az üzletben.

Nyitva: H-P: 830-17-ig, Szo: 830-12-ig 
Tel./fax: 06-29/412-965 

www.kissoptika.hu
kissoptika@upcmail.huMonor, Városi piac 14.   

Computeres szemvizsgálat, 
kontaktlencse illesztése  

és rendelése.

20 ezer forint feletti  
vásárláskor 

20 perc ajándék
relaxációs  

hátmasszázs 
      helyben!

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

MONOR

KISS OPTIKA

Nyári 
vásár! 


