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A legjobb  
védekezés 

12. oldal

A legnőiesebb  
sportágunk

14. oldal

A programmal kapcsolatosan 
további információkat és folya-

matosan bővülő tartalmat talál:  
www.borvidekekhetvegeje.hu

2012. június 8. péntek 

2012. június 9. szombat

2012. június 10. vasárnap

11. órától a Vigadó dísztermében: Szakmai konferencia neves meghívott előadók részvéte-
lével. A rendezvény fővédnöke: Czerván György, a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelős államtit-
kára. Részletek: www.borvidekekhetvegeje.hu

10. órától 
A Vigadótól az Orbán-szoborig: Borrendi tagok felvonulása fúvószenekari kísérettel.
A Monori Pincefaluban: az ország legjobb borai 22 hazai borvidék kínálatából. Vetélkedők, 
kirakodóvásár, monori ajándéktárgyak, állatsimogató, ugrálóvár, lufihajtogatás, fa kosárhinta, gyöngyfűzés, arc- és 
portréfestés, méhészeti termékek bemutatója, bőrös műhely, korongozás, szövőszékes bemutató, egyedi kézműves 
termékek, ásványékszerek, veterán gép- és katonai autókiállítás, helyi több évtizedes múltú mézeskalácsosok és 
autentikus zenei programok, népi mesemondó, színpadi előadások, vidám, családias forgatag.
A Strázsahegyi kilátónál: bemutatkozik a város határában található Magfalva, ahol az önellátó 
paraszti gazdálkodás és közösség ősi szellemében élnek és termelnek.
A Bacchus téren (Bajcsy Zs. u. vége): II. Meghívásos fogathajtóverseny.

11. órától
Az Orbán-szobornál: zenés vendégvárás, térzenét ad a Gerje-Party Fúvósegylet, a rendezvény meg-
nyitása, a Monor Környéki Strázsa Borrend tagavatása. Színpadi fellépők: Ilyés Szabó Anna mesemondó, Kék Ibolya 
csoport, Viráglányok (Péteri), Harangvirág néptánccsoport (Szentmártonkáta) Monori Strázsák néptáncegyüttes, 
zenei kíséretet ad a Kalapos Folk Band, Kincses zenekar (dudások és tekerősök), Mihó Attila és zenekara. 

13. órától
Az Orbán-szobornál: Pincemaraton – jelmezes futóverseny 42 pince érintésével.

20. órától
A Bacchus téren (Bajcsy Zs. u. vége): A Ghymes együttes ingyenes koncertje, majd tűzijáték.

11 órától a Szent Orbán téren: Ökumenikus áhitat 

Vasárnap a vendégváró pincészetek továbbra is jó hangulattal és kiváló borokkal, finom ételekkel várják a 
borbarátokat. Folytatódnak a kulturális és zenei programok, kirakodóvásár.

A Pincefaluban a távolságok leküzdésében egész nap  
kisvonat jár az Orbán tér–Bacchus tér–Vigadó útvonalon.
A finom borokhoz társítható ételsorokról a térség  
legjobb éttermei gondoskodnak. 
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Az átalakulás előkészületei
Önkormányzati hírek

Május 17-én, 35 napirendi pont tárgyalása várt a képviselő-testületre, 
ennek ellenére gördülékenyen, viszonylag hamar fejeződött be az ülés.

Kihirdetett rendeletek
Monor Város Önkormányzata megalkot-
ta és kihirdeti a következő rendeleteit:
23/2012. (V. 23.) önkormányzati rendele-
te Monor Város Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 15/2012. (III. 05.) 
számú rendelet módosításáról.
 24/2012. (V. 23.) önkormányzati ren-
delete A Helyi Építési Szabályzatról szó-
ló 11/2004. (IV. 27.) önkormányzati ren-
delet módosításáról.
 25/2012. (V. 23.) önkormányzati ren-
delete Az egyes tiltott, kirívóan közösség-
ellenes magatartásokról, és a magatartás 
elkövetőjével szembeni eljárásról.
 26/2012. (V. 23.) önkormányzati ren-
delete Monor város közigazgatási terüle-
tén a közterület-használat rendjéről szóló 
28/2004. (XI. 29.) sz. rendelet módosítá-
sáról.

„A befolyt 
bírság az ön-

kormány-
zat saját be-
vétele lesz.”

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 szövege, 
a testületi, és bizottsági ülések jegyzőköny-
vei már olvashatók és letölthetők a www.
monor.hu honlapról. Itt egyéb fontos fel-
hívásról, tájékoztatásról is értesülhetnek.

A Monori Strázsa 2012. júniusi számának tartalma:
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A ülésen elsőként a 2012. 
évi költségvetési ren-
deletet módosították, 

a szokásos előirányzat vál-
tozások beépítésével. A he-
lyi építési szabályzatról szóló 
rendeletben szövegmódosí-
tás vált szükségessé, az épí-
tési szabályokat nem változ-
tatták meg.

Rendelet a közösségellenes 
magatartásokról

A következő rendelet elfoga-
dásával több rendeletet mó-
dosítottak és egyben egy új 
rendeletet, az egyes tiltott, 
kirívóan közösségellenes ma-
gatartásokról, és a magatar-
tás elkövetőjével szembeni el-
járásról szóló önkormányzati 
rendelet is elfogadták. A sza-
bálysértésekkel kapcsolatos 
szabályozásának felülvizsgá-
latát a szabálysértésekről, a 
szabálysértési eljárásról és a 
szabálysértési nyilvántartá-
si rendszerről szóló 2012. évi 
II. törvény teszi szükségessé. 
 A törvény alapján a jövő-
ben kizárólag a törvény által 
büntethető, a társadalomra 
veszélyes tevékenység vagy 
mulasztás minősülhet sza-
bálysértésnek. A helyi önkor-
mányzat képviselő-testülete 
e magatartás elkövetőjével 
szemben önkormányzati ren-
deletben ötvenezer forintig 
terjedő pénzbírság (igazga-
tási bírság) kiszabását ren-
delheti el, meghatározva al-
kalmazásának jogszabályi 
hátterét és a bírság kisza-
básának eljárási szabályait. 
A jogszabályokban meghatá-
rozott korlátozások alkalma-
zásával olyan magatartások 
meghatározására és felelős-
ségre vonásra vonatkozó sza-
bályok megalkotására került 
sor, melyek betartása a vá-

ros közrendje, közbiztonsága 
érdekében különösen indo-
kolt. A rendelet alapján két 
büntetési forma alkalmaz-
ható: a feddés, az ötvenezer 
forintig terjedő helyszíni, il-
letve százötvenezer forintig 
terjedő közigazgatási bírság 
kiszabása, amely eljárásokra 
a közterület-felügyelők van-
nak felhatalmazva. A befolyt 
bírság az önkormányzat sa-
ját bevétele lesz. A rendelet 
hatálybalépésének időpont-
jával egyidejűleg az egyes 
önkormányzati rendeletek 
jelenleg szabálysértési tény-
állást megállapító rendelke-
zéseit hatályon kívül kell he-
lyezni.

Közös hivatal Kávával?

Káva község közös önkor-
mányzati hivatal létrehozá-
sára irányuló kéréssel keres-
te meg az önkormányzatot. 
2013. január 1-jétől az új ön-
kormányzati törvény alapján 
jelentősen változik az önkor-
mányzatok feladat- és hatás-
köre, ezzel párhuzamosan 
változik az állami finanszí-
rozás is. A közös önkormány-
zati hivatal létrehozásától 
– amennyiben határosak a te-
lepülések – az önkormányzat 
nem zárkózhat el. Pontosan 
még nem tudják, hogy Káva 
Község Önkormányzata mit 
vár el a közös önkormányza-
ti hivatal megalakításától, 
de mivel nincs még rende-
let a törvény végrehajtására, 
nem tudni hogyan működne 
a közös önkormányzati hiva-
tal. A költségvetési törvény 
előkészítése során fog majd 
kikristályosodni, hogy mik 
azok a feladatok, amelyeket 
közösen kell majd elvégezni. 
A képviselő-testület úgy ha-
tározott, hogy létrehoz egy 

munkacsoportot a megálla-
podás kidolgozása érdekében.

Elismert gyermekvédelmisek

Beszámolót fogadtak el az ön-
kormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról, amely magában 
foglalta a Kistérségi Családse-
gítő és Gyermekjóléti Szolgá-
lat, a Monor Városi Gyámhi-
vatal beszámolóját, valamint 
az önkormányzat gyermekjó-
léti és gyermekvédelmi felada-
tok ellátásáról szóló átfogó 
értékelését. A beszámolók-
ból és az értékelésből is egy-
értelműen kiderült, hogy eb-
ben a beszámolási időszakban 
is a legjellemzőbb probléma 
a foglalkoztatással kapcsola-
tos és az anyagi, megélhetési 
gondok voltak. A Szociális és 
Egészségügyi Bizottság javas-
latára a képviselő-testület az 
érintett dolgozók tavalyi év-
ben végzett munkáját írás-
ban is megköszönte.

Törekednek  
a jobb kihasználtságra

Beszámolt a Bölcsőde is a 
2011. évi szakmai munkájá-
ról. A bölcsőde bővítésével, 
korszerűsítésével a koráb-
biakhoz képest lényegesen 
emelkedett a férőhelyek szá-
ma. A bölcsőde kihasználtsá-
ga 60-70 százalékos, legalább 
is ennyire kap támogatás az 
önkormányzat az államtól, 
a többit a városnak kell fi-
nanszírozni. Ez abból adó-
dik, hogy hiába van 100 
százalékosan feltöltve a lét-
szám, csak a ténylegesen a 
bölcsődében töltött napok 
után fizet az állam, bölcsődés 
gyermekeknél pedig többször 
előfordul megbetegedés. Ez 
nem az intézményben dolgo-

zók munkáját minősíti, éppen 
ezért a képviselő-testület, az 
intézményben dolgozók mun-
káját is megköszönte. 

Megszűnik a kistérségi társulás

Beszámolt a polgármester a 
Monor és Térsége Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi 
Társulás 2011. évi tevékeny-
ségéről, pénzügyi helyzeté-
ről, a társulási cél megva-
lósulásáról.
 A társulás kötelező létreho-
zásakor bizonyos finanszíro-
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Önkormányzati hírek

Folytatás a 3. oldalról

„A dolgozók 
a feladatkö-
rükkel együtt 
a járási kor-
mányhiva-

talokhoz ke-
rülnek át.”

zási előnyökkel próbálták az 
önkormányzatokat rávezet-
ni arra, hogy hatékonyabbak 
tudnak lenni akkor, ha társu-
lási formában végzik el a fel-
adatokat. Olyan módon álltak 
össze egy-egy feladatellátás-
ra, hogy önállóak maradjanak, 
de a normatívát megkapják. 
A Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat teljes egészében 
a társuláshoz került át. Van-
nak olyan feladatok, amelye-
ket kistérségi feladatként lát-

nak el. Az állam ma már csak 
a töredékét adja a finanszíro-
zásnak. A Monor és Térsé-
ge Többcélú Önkormányzati 
Kistérségi Társulás az új ön-
kormányzati törvény hatály-
balépése következtében, 2012. 
december 31-ével megszűnik, 
ez majd az év második felé-
ben több döntést is igényel.

Elfogadott beszámolók

A képviselő-testület, taggyű-
lési hatáskörben eljárva, elfo-
gadta a Monor Város és Uszo-
da Üzemeltető Nonprofit Kft., 
a Vigadó Kulturális és Ci-
vil Központ Nonprofit Kft., 
a Monori Városfejlesztő Kft. 
2011. évi gazdálkodásáról szó-
ló beszámolókat, majd a Vi-
gadó Nonprofit Kft. felügyelő 
bizottságának tagjait válasz-
tották meg. A tisztség ellátá-
sával 2012. június 13. napjától 
meghatározott 5 éves időtar-
tamra, 2017. június 12. nap-
jáig Kiss Attilát, György-
Kampfl Veronika Dórát és 
Hajdú Ferencet bízták meg. 

Karcsúsodó önkormányzat

Beszámolt a jegyző is a Mo-
nor Városi Polgármesteri Hi-
vatal munkaerő-gazdálko-
dásáról. A beszámoló két 
részből áll, első fele az év-
közi változásokat, a másik 
fele a várható szervezeti át-
alakításokat tartalmazza.  
A polgármesteri hivatal je-
lenlegi felállásában január 
1-jétől teljesen megszűnik. 
A hivatal létszáma a jelen-
legi 87 fős állományhoz vi-
szonyítva lényegesen kisebb 
lesz, valószínűsíthetően az 
egyharmadára, vagy ennél is 
kisebb állományi létszámra 
fog zsugorodni. A dolgozók 
a feladatkörükkel együtt a 

járási kormányhivatalokhoz 
kerülnek át. 
 A 2013-tól létrejövő új 
polgármesteri vagy közös 
önkormányzati hivatal lét-
számkeretét a járási kor-
mányhivatalnak át nem 
adott, a hivatalnál maradó 
önkormányzati, vagy az ön-
kormányzat hatáskörébe he-
lyezett államigazgatási fel-
adatok ismeretében, illetve 
az ez év őszére várható költ-
ségvetési törvény, illetőleg a 
többcélú társulások munka-
szervezetének rendezése isme-
retében lehet majd kalkulál-
ni. A kötelező önkormányzati 
feladatokon felüli önként vál-
lalt önkormányzati feladato-
kat várhatóan csak saját be-
vétel terhére vállalhat majd 
az önkormányzat, és ezáltal 
végrehajtó szerveként annak 
hivatala, melynek személyi 
állománya illetményét is az 
erre a célra kalkulált várha-
tó keretösszegből kell majd 
meghatározni, a fenntartó 
önkormányzatnak igen ke-
vés mozgásteret hagynak.

Átalakuló víz-  
és csatornaszolgáltatás

Tájékoztatót fogadtak el a 
víz- és csatornaszolgáltatás 
átalakításával kapcsolatos 
feladatokról. A képviselő-tes-
tület már foglalkozott ezzel 
a témával az előző ülésen, 
akkor a polgármester részle-
tes tájékoztatást adott, hogy 
mi várható, most döntött a 
képviselő-testület, hogy a  
DAKÖV Dabas és Környéke 
Vízügyi Kft.-hez csatlakozik 
feltételesen a víziközmű-szol-
gáltatás folyamatos biztosítá-
sa érdekében. A részletekkel 
várhatóan szinte minden tes-
tületi ülésen foglalkozni fog-
nak az év hátralevő részében. 

Minden lehetőséget 
számba kell venni

Tájékoztatót hallgattak meg 
a kiszervezett önkormányza-
ti feladatok felülvizsgálatá-
ról. Egy munkacsoport ala-
kult erre a feladatra, amely 
megkezdte a munkáját, át-
tekintették a kiszervezett 
feladatokat tételesen és azt, 
hogy milyen szervezetek 
végzik ezeket a feladatokat.  
A továbbiakban azokat a 
tényezőket veszik figyelem-
be, amelyek a legfontosab-
bak. Írásban javaslattal fog-
nak élni a képviselő-testület 
felé, hogy a kiszervezett fel-
adatokat mi módon végez-
tessék el. Pogácsás Tibor 
polgármester szerint, érde-
mes megvizsgálni a ki nem 
szervezett önkormányzati 
feladatokat is, a már emlí-
tett új polgármesteri hiva-
tal létrejötte miatt. Szinte 
biztos, hogy lényegesen ke-
vesebb pénz fog rendelke-
zésre állni a működtetés-
re. Javasolja, hogy a város 
pénzügyi tevékenységét, a 
konyhák működtetését, az 
önkormányzati pénzügyi fel-
adatok ellátását, valamint a 
műszaki jellegű feladatokat 
is vizsgálják felül. Jelenleg 
négy helyen jelennek meg a 
műszaki feladatok. Ez igaz 
a pénzügyi és a könyvvizs-
gálati feladatokra is, de van 
jogász az Uszoda és a Viga-
dó Kft.-nél is. Ezek műkö-
dését is felül kell vizsgálni. 
Az Állami Számvevőszék és 
az Államkincstár egy folya-
matos adatvételezést folytat 
az önkormányzatoknál. Az 
önkormányzati feladatellá-
tásnak minden elemét fel-
térképezték. Január 1-től át-
meneti rendelkezések lesznek 
addig a két hónapig, amíg az 

Napirendi pontok júniusban
A következő soros, nyilvános ülését 2012. 
június 14-én tartja a testület. Tervezett 
napirendi pontjai:
 1.) Interpellációk.
 2.) Közoktatási intézmények beszá-
molója a 2011/2012-es tevékenységéről 
(1993. évi LXXIX. törvény 104. §. (5) 
bekezdése szerint).
 3.) Általános iskolák heti óraszámá-
nak és álláskeretének meghatározása.
 4.) Pályázat kiírása „Monor Város Jó 
tanulója – Jó sportolója” cím elnyerésére.
 5.) Önkormányzati közalapítványok 
(Segítő Támogató Közalapítvány, Mo-
nor és Környéke Mentés Ügyéért Köz-
alapítvány) kuratóriumainak beszámo-
lója (a 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) 
bek. e.) pontja alapján).
 6.) Az Ady Úti Általános Iskola intéz-
ményvezetésére kiírt pályázat elbírálása.
 7.) Az Óvodavezetésre kiírt pályázat 
elbírálása.
 8.) A Kilátó és a Jókai úti híd felül-
vizsgálata. 
 9.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 10.) Javaslat a Képviselő-testület 2012.  
II. félévi munkatervének jóváha gyására.
 11.) Polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról.
Várhatóan június 5-én rendkívüli ülés 
is lesz.

Hirdetés

ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

cegléd, Fűtőház u. 11. alatt várja
megújult kínálattal vásárlóit!

gyermek, női, férfi kiváló minőségű  
bőrből készült cipők gyári áron!

Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. 
telefon: 53/311-889, 53/311-155

Nyitva: K-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

termék

2012. 02. 01-jétől 
a talajterhelési díj tízszeresére 
emelkedett (1 200 Ft/m3).
Számoljon utána, néhány hóna-
pon belül megtérül a bekötés ára!
Házi szennyvízcsatorna szakszerű
kivitelezését kedvező áron vállaljuk
évtizedes tapasztalattal, garanciá-
val, kézi és gépi erővel egyaránt 
illetve cső és idomok árusítása 
nagyker áron!

Vladár Zoltán • 06-20/958-4148

Szennyvíz 
házi bekötés 
kivitelezése

Épületek
energetikai
tanúsítása

Épületenergetikai tanúsítvány 
elkészítése 

már 11  000 Ft+áfa-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése 
már 80 Ft/m2+Áfa-tól!

Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

kamarai szám: TÉ 13-63943 
Tel.: 06-20-317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
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Önkormányzati hírek

Vigadó étterem

(Kossuth L. u. 65-67.)Monoron a városközpontban
Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: 

Tel.: 06-30/395-4834 • E-mail: etterem@monorivigado.hu 

www.monorivigado.hu

Ballagásra, 

családi 
ünnepre 
hidegtál már  

1000 Ft-tól. 

A vegyes 
sültes 
tálakat az  

ön ízlése 
szerint 
állítjuk 
össze. 
 
Kívánság  
szerint  
házhoz
szállítjuk a 
megrendelt  

ételt.

Pályázati kiírás
Monor és Térsége Önkormányzati Főépítészi Társulás

képviseletében eljáró Monor Város Önkormányzata a főépítészi tevékeny-
ségről szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet alapján

pályázatot hirdet térségi főépítész munkakör betöltésére

Foglalkoztatás jellege: Határozatlan időre szóló megbízási szerződéssel.
A munkavégzés helye: A társulásban résztvevő települések székhelye (főként a 
gesztor önkormányzat székhelye).
Ellátandó feladatok: 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 10. § szerinti feladatok.
Bérezés: A társulás költségvetésében erre a célra meghatározott keretösszeg erejéig.
Pályázati feltételek:

- magyar állampolgárság;
- cselekvőképesség;
- büntetlen előélet;
-  megfelelés az 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 3., 5., 6. § szerinti foglal-

koztatási feltételeknek;
- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- helyi építési viszonyok ismerete,
- korábbi térségi főépítészi munkakörben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz;
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata;
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
-  nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázat elbírálásában 

résztvevők megismerhetik.
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 30.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. szeptember 1.
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Monor Város 
Önkormányzat címére történő megküldésével (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 
78–80.). Kérjük a borítékon feltüntetni munkakör megnevezését: térségi főépítész.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Burján Sándor, a 
06-29/612-314-es telefonszámon, míg a munkakör szakmai feladatköre 
kapcsán pedig további információt Orosházi Tamás irodavezető a 06-29/612-351 
telefonszámon nyújt.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.foepiteszitarsulas.hu 
honlapon szerezhet. 

új szervezeti rendszer feláll. 
Forrás biztos, hogy nem lesz 
több. Ahhoz, hogy működni 
tudjon a város, minden le-
hetőséget számba kell venni. 

Egyéb döntések

Módosították a Monor vá-
ros közigazgatási területén a 
közterület-használat rendjé-
ről szóló 28/2004. (XI. 29.) 
önkormányzati rendeletet. A 
rendelet a város belterületé-
re szólt idáig, most a Borvi-
dékek hétvégéje rendezvény 
kapcsán vetődött fel, hogy 
több esemény a város külte-
rületén lesz, így a kereskedők 
szeretnének oda is kitelepül-
ni, ezért született a javaslat, 
hogy terjesszék ki a rende-
let hatályát a külterületre is. 
Ezt a társrendezők, a Monori 
Borút Egyesület és a Monor 
Környéki Strázsa Borrend is 
kezdeményezte. 
 Elbírálták a közvilágítás 
bővítésére beérkezett áraján-
latokat. Az ajánlatok közül 
a Csokonai és a Simon Ist-
ván utcai beruházás valósul 
meg első körben, a többi utca 
esetében további egyeztetés-
re van még szükség.

 Taxiállomáshely kialakítá-
sára érkezett kérelem, a vas-
útállomás előtti közterületen. 
A Gazdasági és Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottság meg-
vizsgálta a kérelmet, és az 
a javaslata, hogy a Polgár-
mesteri Hivatal illetékes iro-
dája készítsen elő, egy ezzel 
kapcsolatos rendeletterveze-
tet a következő ülésre.
 Támogatta a képviselő-
testület a MIHALKA ART 
2003. Nonprofit Közhasz-
nú Kft. helyiséghasznála-
ti kérelmét. A kft. délutáni 
foglalkozás keretében mű-
vészeti (társastánc, illetve 
képzőművészeti, grafika és 
festészet tanszak) oktatást 
fog tartani a Kossuth Lajos 
és a Jászai Mari Általános 
Iskolában. 
 Módosították a Közbeszer-
zési Szabályzatot. Ezentúl, 
ha egy közbeszerzési döntés-
nél hiánypótlásra szólítanak 
fel egy pályázót, a hiánypót-
lás teljesítése után nem kell 
ismételten azt a képviselő-
testület elé hozni döntésre.
 Döntött a testület Az 
Év Bora Monoron cím ado-
mányázásáról. A kiválasz-
tást szakmai zsűri végezte, 

amit a rendelet értelmében 
a képviselő-testület is jó-
váhagyott. Az idei évben 
Kiss Péter (Monor, Erzsé-
bet királyné útja 43.) által 
termelt, 2011-es évjáratú, 
Oportó szőlőből készült vö-
rösbora nyerte el ezt a címet. 
Az oklevelet az Orbán-napi 
ünnepségen a polgármester 
adja át.
 Engedélyezte a testület a 
Kossuth Lajos Általános Is-
kolában iskolaotthonos első 
osztály indítását a 2012–
2013-as tanévben.
 Négy cég adott be pályá-
zatot a gázenergia-szolgálta-
tásra kiírt pályázatra. Két 
céget hiánypótlásra szólítot-
tak fel. A képviselő-testület 
felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy a gázenergia-szol-
gáltatásra kiírt pályázatnál 
a hiánypótlást benyújtó cé-
gek esetében a hiánypótlás 
érvényességének elbírálását 
saját hatáskörben elvégezze. 
Pogácsás Tibor polgármes-
ter tájékoztatta a képvise-
lő-testületet, hogy aláírták 
a kivitelezői szerződést a 
tűzoltólaktanya építésével 
kapcsolatban. 

Összeállította: Nagy Lajosné

Hirdetés

Helyreigazítás
A Monori Strázsa újság májusi számában 
a Nyeste László emlékére című cikkben 
tévesen írtuk Nyeste László tragikus hir-
telenséggel történt elhalálozásának dá-
tumát, amely helyesen 2012 április 2-a 
volt. A hozzátartozók és érintettek szí-
ves elnézését kérjük!

Papp János szerkesztő

Tűvé-tevők a Jászai iskolában
Akik látták karácsony előtt a Jászai iskolá-
ban a Panov apó különös napja című darab 
sikeres színpadra állítását (amiről lapunk 
is beszámolt), és akik ismerik dr. Patkós 
József iskolaigazgató színházteremtő művé-
szi képességét, azok biztosak lehettek ab-
ban, hogy – a megelőző vecsési és kistarcsai 
példák után – ennek Monoron is folytatása 
következik. Nem tévedtek.
 Illyés Gyula úgy ültette át hazai kör-
nyezetbe az angol eredetű alaptörténet-
ből írt Tűvé-tevők című egyfelvonásos 
parasztkomédiáját, hogy egy falusi lako-
dalom előkészületei közben, eredeti népi 
figurák megalkotásával teszi nevetséges-
sé az emberi jellemtorzulásokat.
 Ennek a darabnak a bemutatójára ke-
rül sor a Szüreti sokadalom programso-
rozat részeként szeptember 27-én.
 Bolcsó Gusztáv
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KÖRKÉRDÉS

Most azt az időszakot éljük éppen, amikor Monor egyes részeit is 
belengi az olajfűz, az akácvirág, a jázmin és a rózsa illata. Mintha csupa 
virág lenne a város. De van-e elegendő árnyas utcánk, ahol a lombok 
megvédenek a tűző naptól? Ezúttal ezt kérdeztük a járókelőktől.

Elég árnyasak az utcáink?

Pé
ter

 Lá
sz

ló 
fel

vé
tel

ei

 Lőrincné Kirchknopf Erzsébet  Képes Richárd  Sándor Krisztina  Takács Szandra Kasvai Mihály

Lőrincné Kirchknopf Erzsébet – akivel 
az árnyékba húzódtunk beszélgetni, mert 
éppen hétágra sütött a nap – úgy véleke-

dett, hogy kevés az árnyék. Mivel a 4-es főút 
közelében lakik, elég hosszú utat kell megten-
nie, ha a városközpontba igyekszik. Eközben 
igyekezne az árnyékos oldalon járni – mondta 
– de vannak olyan utcaszakaszok, ahol egyet-
len fa sem enyhíti a hőséget. Ez amiatt van 
így – magyarázta –, mert a légvezetékek miatt 
nem ültetnek fát sok helyen, hiszen a lombokat 
előbb-utóbb meg kell csonkítani. Ő maga is így 
járt: hamar megnőtt a portája elé ültetett fa, 
amit vagy neki kell rendszeresen visszavágnia, 
vagy, ha nem teszi, jönnek az áramszolgáltató 
emberei, akik szerinte valósággal „legyilkolják” 
a magasra növő növényzetet.
 Képes Richárd ellenben úgy gondolja, szép 
zöld ez a város, van benne elég árnyék. Ha 
túlságosan tűz a nap, akkor is vagy az egyik, 
vagy a másik oldalon lehet közlekedni anél-

kül, hogy a gyalogos hőgutát kapna. Igaz, az 
ő portájuk előtt sincsenek fák – ismerte be –, 
de csak a vezetékek miatt nem ültettek.
 Kasvai Mihály szerint a város hatvan szá-
zalékában lombosak az utcák, a többiben nem. 
A saját háza előtt, sőt a szomszédos porták 
előtt sem állnak fák – tudtuk meg tőle –, mert 
az utcájukban olyan keskeny a járda és az út-
test közötti sáv, hogy oda nem lehet növénye-
ket ültetni.
 Mindezekről egy zöld liget közelében váltot-
tunk szót, a Nádas utcában. Az évek alatt jó-
korára nőtt fűzest egy utcabeli család telepí-
tette a portájával szemközti, üres területre, s 
azóta is rendszeresen gondozza, rendben tart-
ja. Hőség idején valóságos felüdülés ennek a 
„háztáji” ligetnek az árnyékában megpihenni, 
noha a lakók eredeti szándékát – hogy pado-
kat is felállítanak a lombok alá – keresztül-
húzta a vandálok rendszeres ténykedése, akik 
egymás után többször is lelopták a lánckorlá-

tokat. Szeméttel is folyamatosan elárasztják 
a környéket némely erre járók, joggal merül-
het fel tehát a kérdés: pihenőpadot, ilyenek-
nek? Minek?
 Sándor Krisztina szerint nem elég zöld a 
város, kevés a lombos fa az utcákon. A vasút-
állomás közeli ligetben – az öreg fáknak és az 
újonnan telepítetteknek köszönhetően - ugyan 
van árnyék jócskán, de mégis, hogy néz ki az 
a liget? – legyintett.
 Eltűnődtünk: azért a jó szándéknak látni 
jeleit itt-ott. Milyen szép parknak ígérkezett 
a közeli élelmiszer-áruház melletti nagy, füves 
placc is, amikor beültették konténeres facseme-
tékkel. Aztán, ami nem száradt ki még azon 
a nyáron, azt kitördelték. Talán három fács-
ka nyert kegyelmet, azok árválkodnak most 
a pusztaságban.
 Takács Szandra a sétálóutca lombjait dicsér-
te, de mint mondta, a Mátyás király, a Szél-
malom, vagy a Kistói utcán már nem szívesen 
sétálna végig kánikulában. Hacsak nem egyik 
oldalról a másikra jön-megy közben. Mert hol 
a páros, hol a páratlan oldalon akad egy kis 
lombos árnyék.
 A szalmakalap ugyan segíthet, de aki be-
tért már valaha is a tűző napról egy diófa 
árnyékába, pontosan tudja, mekkora a kü-
lönbség.

Koblencz Zsuzsanna

STRÁZSAHEGY
Kitakarítottuk a pincefalut!
Május 5-én a Szent Orbán téren immár negyedik alkalommal gyűltünk 
össze, hogy megtisztítsuk a pincefalut az egy év alatt több „szorgos kéz” 
által felhalmozott és eldobált szeméttől. Kezdeményezésünket – jó szokását 
most is megtartva – a Kövál Zrt. karolta fel azzal, hogy térítésmentesen 
vette át a rendezvény keretében összegyűjtött hulladékokat.

Az idő most is kegyes volt hozzánk: ra-
gyogó napsütésben zajlott a szemétsze-
dés mindenki nagy örömére. A hely-

színi eligazítást követően a csoportvezetők 
elsétáltak aktivistáikkal meg-
tisztítani a hegy különböző te-
rületeit. Szerencsére a több-
éves munkának köszönhetően 
egyre kevesebb szemetet kell 
összeszedni, így jutott idő és 
energia távolabbi területek 
megtisztítására és új felada-
tok ellátására is.
 Az egyik család például a 
kilátó környéki padok, asz-
talok festését végezte el, míg 
egy kisebb csapat a turista-
út és a tanösvény útvonalá-

nak környezetét rendezte, illetve a tönkre-
ment jeleket festette újra. A teljes útvonal 
felújítása várhatóan nyár végére fejeződik be.  
A különböző helyszíneken mintegy 100 em-

ber dolgozott a városrész megszépítéséért. 
Az összegyűjtött 25 köbméternyi szemetet 
a Hárs-Tüzép, Radácsi Ede, Herda Tibor, 
Mikla László és a segítőik szállították el a 
hulladékudvarba. 
 A jól végzett munka öröme piroslott az ar-
cokon, amikor a megérdemelt ebédre gyüle-
keztek a Czimbora Borházban, ahol szorgos 
hölgycsapat készített ízletes gulyáslevest az 
aktivistáknak. Köszönet érte! 
 Köszönjük továbbá a Somodi szikvízüzem-
nek a szódát, a Monori Borút Egyesület tag-
jainak pedig a szomjoltó borokat! 
 A civil lakosok mellett részt vettek az ese-

ményen: 
 Budapest Bank, Nyugdí-
jas Vasutas Klub, Strázsahe-
gyi Polgárőr Egyesület, Nagy-
családosok Monori Egyesülete, 
Vöröskereszt Telepi Szerveze-
te, Monori Gyermekotthon. 
 A Monori Borút Egyesü-
let nevében köszönjük a cégek, 
szervezetek támogatását, va-
lamint az önkéntes polgárok 
példaadó szorgalmát, kitar-
tását! 

Kaltenecker Andrea
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HULLADÉK
Az előírások szerint
Monoron és környékén több mint egy éve működik a gyűjtőszigetes 
illetve a házhoz menő szelektív kommunális szilárdhulladék-gyűjtés. 
Ennek bevezetésekor a szolgáltatást igénybevevők jelentős része kisebb 
méretű kukaedényzetre váltott, annak érdekében, hogy a hulladékkezelés 
lakossági díja ne, vagy ne jelentős mértékben emelkedjen. 

Nem érdemes várni!
Ezúton is felhívjuk a csatornaszolgáltatást 
igénybevevők figyelmét, hogy 2012. február 
1-jétől a talajterhelési díj a korábbinak tíz-
szeresére emelkedett. Ezt azon ingatlantulaj-
donosoknak kell fizetni, akiknek ingatlanán 
szennyvíz keletkezik és a műszaki lehetőség 
ellenére a közcsatornára nem kötöttek rá. 
Kérjük azon ingatlantulajdonosokat, akik 
még a közcsatornára nem kötöttek rá, de 
a rákötésnek műszakilag akadálya nincs, 
hogy rákötési igényüket mielőbb jelezzék. 
Részvénytársaságunk folyamatosan ellen-
őrzi  a csatornaszolgáltatás szempontjából 
nyilvántartásunkban nem szereplő ingat-
lanokat, és amennyiben illegális csatorna-
használatot tapasztal, úgy a Monor Város 
Önkormányzatának  23/2010., valamint a  
24/2010. számú rendeletei  alapján a szol-
gáltatás díját öt évre visszamenőleg meg-
térítteti, továbbá pótdíjat is felszámol, il-
letve kirívó esetben szabálysértési eljárást 
is kezdeményez. Az illegális csatornahasz-
nálók önkéntes jelentkezés esetén méltá-
nyosabb eljárásra számíthatnak. 
 Ismételten kérjük a csatornahasználó-
kat, hogy „csatornaidegen” anyagot (ál-
lati trágya, rongy, konyhai hulladék, toll, 
állat feldolgozásából eredő hulladék, gye-
rekjáték, pelenka, nem papíralapú higiéni-
ai termékek stb.) a közcsatornába ne en-
gedjenek ki. Amennyiben a meghibásodás 
valamely „csatornaidegen” anyag miatt kö-
vetkezik be, úgy a dugulás-elhárítás díját a 
kibocsátóra vagyunk kénytelenek hárítani.
 Megértő együttműködésüket köszönjük! 

Takács Endre elnök, igazgató – Kövál Zrt.

A váltók többsége a 
csökkent kukaméret-
nek megfelelő nagy-

ságrendű szelektív hulladékot 
gyűjt és tesz ki rendszere-
sen az ingatlana elé. Töb-
ben azonban csak a kisebb 
méretű kukaedényt válasz-
tották, de a szelektív gyűj-
tésben egyáltalán nem, vagy 
csak elenyésző mértékben 
működnek közre, a kisebb 
kukaedényzetet erősen meg-
tömik, a fedelének lehajtha-
tóságát akadályozóan rakják 
meg, vagy pedig a kuka te-
tejére és/vagy mellé rakják 
a nem feliratos zsákban lévő 
vegyes kommunális hulladé-
kot. Sőt vannak olyan ál-
lampolgárok is, akik az írá-
sos szerződésüket megszegve 
nem a szerződött, kisebb mé-
retű kukaedényt rakják ki, 
hanem a korábban használt 
120 literest. 
 Részvénytársaságunk ille-
tékesei folyamatosan ellenőr-

zik a hulladék kirakásának 
szabályosságát, és egy rövid 
türelmi időszak után nem 
fogjuk elszállítani azon ki-
rakott hulladékmennyiséget, 
amely nem feliratos zsákban, 
a kukára vagy mellé téve 
kerül kihelyezésre. A kuka 
fedelének kirakott állapot-
ban is lecsukva kell lennie. A 
szabálytalanul kirakott és a 
szolgáltató által otthagyott 
hulladék helyéről értesíteni 
fogjuk a közterület felügye-
letet. Amennyiben a hulla-
dék tulajdonosa a közterület-
ről az ott maradt hulladékot 
nem takarítja el, úgy közte-
rület-szennyezés címén fele-
lősségre vonható. Az ellen 
az ingatlantulajdonos vagy 
használó ellen, aki a szerző-
désében rögzítettnél nagyobb 
edényzetben rakja ki a hulla-
dékát, szabálysértési eljárást 
kezdeményezünk, és 2012. ja-
nuár 1-jéig visszamenőleg a 
120 literes kukának megfele-

lő szolgáltatási díjat számlá-
zunk ki az egész 2012. évre. 
 A KÖVÁL Zrt. mint a la-
kossági kommunális szilárd-
hulladék-kezelés helyi köz-
szolgáltatója tisztelettel és 
nyomatékosan kéri az ellá-
tási körzetébe tartozó vala-
mennyi igénybevételre köte-
lezett ingatlan tulajdonosát 
és használóját, hogy a sze-
lektíven gyűjtendő és újra-
hasznosítható, valamint a 
zöldhulladékot az előírások-
nak megfelelően rendszere-
sen és teljes körűen, szelek-
tíven gyűjtse és tegye ki az 
elszállítás napján az ingatla-
na elé. Csak így remélhetjük 
azt, hogy a várható lerakó-
helyi díjemelkedés ellenére 
sem lesz szükség nagyobb  
arányú hulladékkezelési-díj 
emelésére.
 Együttműködésüket kö-
szönjük!

Takács Endre elnök, igazgató
Kövál Zrt.

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 belgyógyásza-
ti, sebészeti ellátása, védőoltások, vér-, vizelet-, bélsárvizs-
gálatok, parazitológiai laboratórium, EKG, ultrahang, RTG.

06-29/411-717  • www.monoriallatorvos.hu
Veszettség elleni oltás és mikrochip- 

beültetés rendelőnkben folyamatos!
Kövesse a facebookon is: 

http://www.facebook.com/
MonoriAllatorvos

Hívásra – telefonos egyeztetés után – házhoz megyünk.

Tabac 
Dohány, ajándék
• cigaretta, dohányok
• töltők, sodrók 
• cigarettahüvelyek, -papírok
• szűrők széles választéka
Öngyújtók, cigarettatárcák 
gravírozását vállaljuk!
Monor, Deák F. u. 2.Ny.: K-P: 8-16-ig, Szo: 8-12-ig

Nyári papucsok, szandálok  
1500 Ft-tól!
Férfi-, női, gyermek- 
cipő,  -ruha, -táska és 
-fehérnemü kapható

RIXIAz olcsó  
cipők 
boltja! 

Új üzletünk a Jászai Mari téren   
a volt cukrászda helyén • Kiss Ernő u. 3.

Monoron

már két 

helyen!

www.nyilaszaro-monor.hu Az árak  bruttó árak, a 27% áfá-t tartalmazzák!

·Fa nyílászárók 
·Redőnyök 
·Garázskapuk 

Monor, Kossuth Lajos út 110. 
(központ, raktár, Bramac bemutatóház) 

Tel.: 29/417-333, Mobil: 70/633-6201

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS!
BEÉPÍTÉS, helyreállítás garanciával!

Fehér szín

10 900,-
19 900,-
21 900,-
26 900,-

Fehér szín

32 900,-
38 900,-

Fehér szín

69 000,-
79 000,-

Bukó-Nyíló

60×60
90×120
90×150

120×150

Kétsz. Bukó-Nyíló

150×120
150×150

Bejárati ajtó

B1 100×210
C2-E2-B3 100×210

Aranytölgy szín

14 900,-
26 900,-
29 900,-
36 900,-

Aranytölgy szín

44 900,-
52 900,-

Aranytölgy szín

-
119 000,-

Fenstherm Brill „A” kategóriás műanyag nyílászárók,   1.0W/m2K üveggel raktárról!
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Hirdetés

www.victofon.hu
a             -on is

Teljes körű hallásszűréssel 
várjuk önT és családjáT!

Monor rendelőintézet, AudiológiA

2200 Monor, Balassa u. 1.

06-29/412-129 148-as Mellék

*a készlet  erejéig

a 
vizsgálat után ajándékkal lepjük meg önt!*

TÁJÉKOZTATÓ
A Vigadó Nonprofit Kft. 2011. évi munkájáról
Vigadó Nonprofit Kft.-t 2007-ben alapította Monor város önkormányzata. Több mint négyéves  közhasznú 
tevékenységünk során lehetőségünk nyílt hagyományt teremteni több rendezvény esetében is, de célként 
tartjuk szem előtt, hogy minden évben meg kell újulni, mindig kell valami újat szervezni, mutatni 
a város és a környék lakosságának, amellyel fenntartjuk érdeklődésüket rendezvényeink iránt.

Rendezvényeink össze-
állítása során igye-
keztünk valamennyi 

korosztály érdeklődési körét 
figyelembe venni, műfajok 
sokszínűségét kínálni min-
denki számára. 
 2011-ben láthatott, hall-
hatott a közönség, operet-
tet, dzsesszzenét, komolyze-
nét, irodalmi összeállítást, 
népzenét, irodalomtörténeti 
előadást, meseelőadást, szín-
házi előadást, ragtime-zenét. 
Közönségünk szórakozhatott 
a különböző táncházakban, 
mulathatott a nyugdíjas kul-
turális találkozón, a szüreti 
sokadalomban, indulhatott a 
sakkversenyen, gyönyörköd-
hetett kiváló képzőművészeti 
alkotásokban. Nyáron egy hé-
ten át művészek közreműkö-
désével táboroztattunk gyere-
keket a Művelődési Házban. 
 2011-ben tevékenységünk 
fejlődése a szabadtéri ren-
dezvényekhez kapcsolható. 
Hiszen még eddig soha nem 
szerveztünk annyi szabadtéri 
programot, különböző hely-
színeken, mint tavaly (Alma 
együttes koncertje, Csík ze-
nekar, Kék bab együttes elő-
adása, MÁV Szimfonikus Ze-
nekar egyedülálló  koncertje, 
X-Faktor sztárjainak koncert-
je, Hevesi Tamás koncertje 
– helyszínek: Fő tér, Műve-
lődési Ház udvara, Feszti-
válcsarnok)
 2011-ben is helyet adtunk 
a Pest megyei Ifjúsági hang-
verseny-sorozatnak. Alkal-

manként 250 gyermek vett 
részt az előadásokon.
 Nagy sikert aratott a ta-
valyi évben a nyugdíjasok-
nak szervezett internettan-
folyam, amelyet egész évben 
folyamatosan szervezünk.
 Megszerveztük az állami és 
nemzeti ünnepeket, megemlé-
keztünk a Házasság világnap-
járól, az Idősek világnapjáról, 
megemlékeztünk a kommu-
nista diktatúra áldozatairól, 
a világháborúk áldozatairól. 
Ünnepséget szerveztünk a 
Pedagógus és Semmelweis-
napon. 
 A KMOP-5.2.1/B-09 -
2f-2010-0013 jelű projekt tá-
mogatásával, az önkormány-
zattal kötött megállapodás 
szerint, több civil szervezet 
és az egyházak együttműkö-
désével meghitt ünnepségso-
rozatot szerveztünk karácsony 
előtt az ádventi időszakban.
 Az önkormányzat dönté-
se alapján a házasságkötések 
polgári szertartása is a Viga-

dóban történik.  A Vigadóban, 
illetve a külsős helyszíneken 
történt esküvők száma 2011-
ben 65 volt. 
 Szoros kapcsolatot tartunk 
a szakköreink, klubjaink, tan-
folyamaink vezetőivel, rész-
vevőivel. 2011-ben negyven-
három szervezettel álltunk 
kapcsolatban.
 Intézményekkel, civil szer-
vezetekkel, egyházakkal part-
neri viszonyban állunk. Se-
gítjük egymás munkáját, 
rendezvényeink szervezését.
 A helyi és környékbeli mé-
diával jó munkakapcsolatot 
tartunk. Aktuális programja-
inkról rajtuk keresztül is rend-
szeresen tájékoztatjuk közön-
ségünket. 
 Szolgáltatásunk a Ticket-
portal internetes jegyiroda, 
ahol az ország szinte vala-
mennyi színházi előadásá-
ra, fesztiváljára helyben vá-
sárolhatnak belépőjegyet az 
érdeklődők, valamint ugyan-
ezen az értékesítőrendszeren 
keresztül a Vigadóban meg-
rendezésre kerülő belépődí-

jas programokra is bárhol az 
országban lehet jegyet vásá-
rolni.
 Társaságunk igyekszik min-
den pályázati lehetőséget ki-
használni. Az elnyert támo-
gatások összege a 2011. évben 
összesen 800 ezer forint volt. 
 Vállalkozási tevékenysé-
günk a 2011. évben jelentő-
sen kibővült az étterem üze-
meltetésével.
 Az étteremet csupán a ren-
dezvények kiszolgálásával nem 
lehetne működtetni. Ezért ala-
kítottuk ki a menükiszolgálást, 
hétköznapokon ebédidőben. 
Ez adta a bevétel nagyobb 
arányát. De jelentős bevétel 
származott 2011-ben a kü-
lönféle céges rendezvények, 
osztálytalálkozók, programok 
szervezéséből is. Az étterem 
működtetését 2011. év végén 
áttekintette a tulajdonos ön-
kormányzat és döntött annak 
bérbeadásáról.
 Ezúton is köszönjük mind-
azoknak, akik megtiszteltek 
minket bizalmukkal és rend-
szeresen látogatták rendezvé-
nyeinket.
 Külön köszönetet mondunk 
azoknak, akik 2011-ben is se-
gítették munkájukkal tevé-
kenységünket.
 Várjuk önöket továbbra is 
sok szeretettel!
 Társaságunkról, program-
jainkról naprakész informáci-
ók találhatnak honlapunkon, 
a www.vigadokft.hu címen.

Hanzelik Andrea  
ügyvezető igazgató

A Vigadó Kft. főbb mérlegadatai
Jegyzett tőke: 3000 E Ft.
Közhasznú tevékenység bevétel:  
53 435 E Ft.
Vállalkozási tevékenység  
bevétel: 33 909 E Ft.
Összes bevétel: 94 018 E Ft.
Összes ráfordítás: 98 829 E Ft
Adózás előtti eredmény: -4 811 E Ft.

„Ezúton is 
köszönjük 
mindazok-
nak, akik 

megtisztel-
tek minket 

bizalmukkal 
és rendszere-
sen látogat-
ták rendez-

vényeinket. ”
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„A minden 
hónap utol-
só péntekén 
megtartott 
táncházak-

ban, az utób-
bi időben 

rendre több 
mint 100-an 
vettek részt.”

Aranytartalék
ötvös-

ékszerész
Monor 4-es főút 

Tescoban

Megunta régi arany ékszereit?  
Hozza el hozzánk, mi a legmagasabb  
napi áron beszámítjuk: 14K /  7 400 Ft/gr
új ékszer vásárlása esetén.

Felvásároljuk: 14K / 5 600 Ft/gr
Arany ékszer  -10%
Ezüst ékszer -40%

Ajándékozzon 
ezüst ékszert 
ballagásra!

Az akciók nem vonhatók össze,  
és a napi  árváltoztatás jogát 
fenntartjuk.

Hirdetés

Szentirmay Cecília ta-
nárnőtől – e táncos 
szak kör alapító veze-

tőjétől – megtudhattuk, hogy 
a Tánc világnapja alkalmá-
ból kívántak új hagyományt 
teremteni rendezvényükkel. 
Barátként csatlakozott a kez-
deményezéshez a remek ze-
nét biztosító Pomázi Zoltán, 
a Bojtorján együttes gitáros 
vezetője.
 Éppen 30 éve határoz-
ta el a CID (az UNESCO 
Nemzetközi Táncbizottsá-
ga), hogy minden évben a 
tánc ünnepévé teszi április 
29-ét. Céljuk az volt, hogy 
felhívják a figyelmet sokszí-
nű világunk legkülönfélébb 
táncaira, főképp az oktatá-
si rendszerekben.

 A dicséretes monori nép-
tánc  ha gyományok mellett 
(ők is táncoltak már a Pe-
tőfi utcában) új színfolt ez 
a linedance, vagyis sortánc, 
amit könnyebb megtanulá-
sa és kötetlensége miatt a 
nemzetőrös gyerekek na-
gyon megszerettek. A min-
den hónap utolsó péntekén 
megtartott táncházakban, 
az utóbbi időben rendre 
több mint 100-an vettek 
részt, különösen nagy él-
ményt nyújtva a hátrányos 
helyzetűeknek is. Az iskola 
csizma, kalap és egyforma 
ruha beszerzésével biztosí-
totta, hogy szépen, egysé-
gesen állhassanak ki a sé-
tálóutcában is. Monoron 
kívül már táncoltak Buda-

pesten, Balatonlellén, Ká-
cson, Mencshelyen. Tavaly 
az erdélyi Székelyudvarhe-
lyen és Csíkajnádon is (ön-
kormányzatunk útiköltség-
hozzájárulásával). Ezúton 
is köszönik azt a segítsé-
get, amit többek között a 
KÖVÁL Zrt., a Nyerges 
Panzió, a Kerbor Kft., a 
Gemini TV, Kocsis Gergő 
és a Hasznos holmik üzlet 
nyújtott számukra.
 Amikor beszélgettünk ve-
lük, éppen a gyömrői, 11. 
Táncviharregionális ama-
tőr táncversenyre készül-
tek, ahol azután – május 
13-án – megosztott első he-
lyen végzett a linedance-
csapat. Nagy álmuk, hogy 
egyszer az egész Bojtorján 

TÁNC
Linedance a sétálóutcán
Akik április 29-én délután – akár tudatosan (az előzetes 
felhívásokra), akár épp véletlenül – a Petőfi utcába 
érkeztek, pillanatok alatt egy jó hangulatú rendezvény 
résztvevőivé váltak. A Nemzetőr Általános Iskola 
Tini linedance tánccsoportja népszerű country zenével 
csábította össztáncra az egyre növekvő számban érdeklődő 
(végül több mint 300 főre gyarapodó) monori közönséget.

együttes muzsikájára tán-
colhassanak.
 Nem ez az első és egyet-
len városi ötletük. A Nem-
zetőr iskolából indult ki a 
Mikulás- illetve Nyuszi-
vonat kezdeményezése is, 
ami június 11-én Mese-vo-
natként gördül majd végig 
városunkon. Most nem a 
Vigadó elől, hanem a sé-
tálóutcából indulva. Nem 
lesz ugyan ingyenes, de a 
SPAR-nál és Szabó Lász-
ló üzleténél a jó gyerekek a 
megszokott módon valószí-
nűleg kis ajándékra is szá-
míthatnak. Monort akkor 
„jó tündérek” és „jómada-
rak” látogatják majd meg. 
Már varrják a ruhákat…

B.G.

 A Nemzet-
őr iskola sortán-
cosai a Petőfi ut-
cán léptek fel
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Gróf Széchenyi István legfontosabb célkitűzése a reformkorban, hogy hazája 
ismerje fel két nagy területen a civilizációs fejlődés szükségességét. Az egyik 
terület az infrastruktúra (pld. a gazdasági működés feltételei, a lakáskultúra 
és a szolgáltatások: művelődésügy, közlekedés, hírközlés, kereskedelem 
stb.), másik a mentális (hazánk lakosainak értelmi és érzelmi állapota).

HELYTÖRTÉNET

A monoriak viselt dolgai  XLVI. 
A népiskola kezdő lépéseiJúnius 8–10. – Monori Pincefalu

Borvidékek Hétvégéje

Június 15. 9 óra – Művelődési Ház
Babaruha-börze

Június 20. – Művelődési Ház
Véradás

Június 23. – Művelődési Ház
Nagycsaládosok összejövetele

Június 23. – Művelődési Ház
Közös Út Cukorbetegek Egye-
sületének összejövetele

Június 24. – Piac- és Fesztiválcsarnok
Az év leghosszabb napján az 
év legnagyobb koncertje
Zongorán közreműködik: Hau-
ser Adrienne, Mocsári Károly. Kí-
sér a MÁV Szimfonikus Zenekar.
Vezényel: Teddy Abrams. Vocalise 
– énekel:  Csordás Klára. 

Július 9–13.
Képzőművészeti napközis tábor
Jelentkezési lap kérhető a Vigadó iro-
dájában személyesen, vagy letölthe-
tő a www.vigadokft.hu honlapról.
 
Részletek: www.vigadokft.hu. Infor-
máció, jegyrendelés: e-mail: vigado@
vigadokft.hu, telefon:  06-29/413-212.

2012. JÚNIUS

A Vigadó programjai

A mentális fejlődés, mint 
nagy célkitűzés kez-
dő lépéseit báró Eöt-

vös József teszi meg, először 
1848-ban, majd a kiegyezés 
után, 1868-ban. Széchenyi 
álma a kiművelt emberfő 
megjelenése volt. A magyar 
parlament ennek szellemé-
ben hozza meg törvényét a 
népiskoláról. Az először csak 
négyéves elemi iskola tanter-
vi követelménye: a tanulók 
tanuljanak meg írni-olvasni 
és számolni. 
 Monoron 1882 áprilisában 
írja Bobory János katolikus 
kántortanító a helyi lapban: 
„Ma az állam a tanítóktól ké-
pességet, a társadalom pedig 
műveltséget kíván. Ennek ér-
dekében a megüresedett taní-
tói állások képezdét végzett 
emberekkel lett nagyrészt be-
töltve. S a haladó kor megkí-
vánja, hogy tanítói értekez-
letek tartassanak, ahol az 
ismeretek tárházát bővíteni 
lehet.”
 Az előző évben ülésező ta-
nítók országos egylete elké-
szítette a Magyarországon 
tanítók szabályzatát. E sze-
rint minden tanító egylet kö-
telessége, hogy „ellenőrizze az 
iskolák szellemi haladását, s 
a tanítók tekintélyét minden 
körülmények között oltalmaz-
za, ha tanító és a szüle között 
kellemetlenség merül fel, az 

egylet kiküldött tagja kísérel-
je meg a békés kiegyenlítést”. 
A cikkíró szorgalmazza írásá-
ban, hogy legyen minden ta-
nító egyleti tag, és írja meg 
az országos egyletnek, hogy 
a népnevelés rendszere meny-
nyire felel meg a kor igényei-
nek. Ugyanis erről a tanítók 
e korban mélyen hallgattak.
 A „Monor-vidéki tanító egy-
let” ekkortájt alakult meg 60-
70 taggal. Arra a közös elha-
tározásra szerettek volna jutni, 
hogy legyen egy szakközlö-
nyük. Úgy gondolták, hogy a 
Monor és Vidéke című helyi 
lapban megjelenő cikkek ad-
nának keretet erre.
 Lienfeld Ignácz tanító élt 
e nyilvánosság lehetőségével, 
és merészen megírta vélemé-
nyét „Tanügyünkről” címmel 
a helybeli népiskolákról. Sze-
rinte bármelyik felekezeti isko-
lában (katolikus, református, 
izraelita) rosszak a tanítási 
feltételek. A földrajz tanítá-
sánál nincs térkép, a számve-
tésnél nem rendelkeznek szá-
mológéppel, a természettannál 
nélkülözni kell a kísérleti esz-
közöket. Hiányolja a rajzolás, 
kertészet, méhészet, tornászat 
foglalkozásait, mert ezek isme-
retlen fogalmak. A tanítót se-
gíthetné fejlődésében az iskolai 
könyvtár, ha volna. A tanulók 
30-40 százalékának nem volt 
pénze tankönyvre. 

 A szorgalmi idő az 1868-
as törvény szerint szeptember 
elsejével kezdődne, valójában 
ez november elején indul, és 
április végén befejeződik, te-
hát csupán hat hónap időtar-
tamú. Felteszi a kérdést: le-
het e hat hónap alatt 100-130 
vagy ennél több növendéknek a 
megtervezett tananyagot meg-
tanítani, amikor egy tanterem-
ben két osztályt kell tanítani?  
A királyi tanfelügyelő – az ál-
datlan állapotokat megismer-
ve – kijelenti: „A monori isko-
lák állapota már nem tűrhető’’. 
A tanító úr ezek után kijelen-
ti: „…meg vagyunk győződve, 
hogy Monor város haladás és 
tudománykedvelő közönsége 
az alkalmat meg fogja ragad-
ni, hogy oly iskolát létesítsen, 
mely méltó lesz a 19. század 
utolsó negyedéhez”. Monoron 
a három felekezeti iskolában 9 
tanító tevékenykedik, s a szer-
ző úgy véli: „E pedagógusok 
képesek lennének virágzó is-
kolákat teremteni, ha a felté-
telek javulnának, esetleg még 
nőipariskolát létesítve is szín-
vonalasan ellátnák nemes fel-
adataikat”.
 Forrás: Gerő András: „Du-
alizmusok” – A Monarchia 
Magyarországa. Bp., 2010; 
Monor és Vidéke, 1882. már-
cius–december.

Dr. Dobos György, a hely-
történeti kör elnöke

 Református népiskolai osztálykép
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Útlezárások a Pincefaluban
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, 
a pincetulajdonosokat, hogy június 9–10-én 
a Borvidékek hétvégéje rendezvény érdeké-
ben forgalomkorlátozás lesz a Pincefaluba 
felvezető utakon. A rendezvény kijelölt, in-
gyenes parkolója a Fenyves alatt, a Locsodi 
utca kijáratánál lesz, amely a Péteri út fe löli 
a Bereki dűlőn (Széles út) közelíthető meg. 
A Csokonai utcától felvezető utak, valamint 
a Bajcsy-Zsilinszky utca a Gép utcától le-
zárásra kerül a rendezvény mindkét napján 
a rendőrség által, szombaton 8-tól 20 óráig, 
vasárnap 9-től 17 óráig. Ez idő alatt az ott 
lakók részére lakcímkártya bemutatásával 
lehetséges gépjárművekkel a behajtás. Raj-
tuk kívül azok a gépjárművek hajthatnak be 
a fent megjelölt időben a Csokonai utcáról 
a Strázsahegy felé, akik a Vigadó Nonpro-
fit Kft. által kibocsátott behatási engedély-
lyel rendelkeznek. Engedélyek kérhetők név, 
cím, rendszám, indoklás megadásával a kö-
vetkező e-mail címen: vigado@vigadokft.hu.
 A rendezvényen közreműködőket, áruso-
kat, pincészeteket, éttermeket, egyéb szol-
gáltatókat kérjük, hogy a lezárás előtt és 
után szállítsák az áruikat!
 Megértésüket előre is köszönjük!

Monor Környéki Strázsa Borrend,  
Vigadó Nonprofit Kft
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Kultúra

Hirdetés

Május 5-én a nap is 
melegebben, és el-
sősorban rájuk sü-

tött. „Az iskolai események 
legszebbikén nem befejező-
dik, hanem elkezdődik va-
lami: ezer és ezer esély, re-
mény, megvalósítható cél, 
álom előtt állva” – kezdte 
ünnepi beszédét Megyeri Ist-
ván igazgató.
 A búcsúztató évfolyam 
műsora jelképesen jelezte, 
hogy mennyi minden hasz-
nálható ismeret került itt a 
négy-, öt- és hat évfolyamos 
gimnazisták, illetve a szak-
középiskolások tarisznyájá-
ba. Az iskola igazgatójának 
szavaiból konkrétan is hall-
hattuk, hogy az ünnepeltek 
közül például 79-en már kö-
zépfokú, 5-en pedig felsőfo-
kú nyelvvizsgát tettek. Ők 
is hozzájárultak ahhoz, hogy 
az utóbbi 20 év versenyered-

BALLAGÁS
„Minket összeköt a múlt” 

A címben szereplő mottót választották diáktársaik búcsúztatására 
a monori gimnazisták. Ez az idézet fogadta a virágdíszbe öltözött 
középiskola udvarán a minden irányból odaérkező ünneplő 
sokaságot, és mindenekelőtt az öt végzős osztály 169 ballagóját.  

ményei alapján az ország kö-
zel 1000 középiskolája kö-
zül a monori József Attila 
Gimnázium és Szakközép-
iskola az első 50 között van.  
A felsőfokú felvételik alap-
ján pedig az első harmadban.  
A most ballagók között volt 
például az országos nyelv-
használati verseny különdí-
jasa, az ország legjobb ola-

szosai közé jutott tanulónk. 
De számos matematikai, iro-
dalmi, nyelvészeti, szavaló, 
szépkiejtési, gépíró, szöveg-
szerkesztő és sportversenyen 
jeleskedő (Európa-, országos- 
és diákolimpiai bajnoki címet 
is szerző) tanuló.
 A kitűnő és jeles ered-
ményt elérők – a könyv és 
oklevéljutalmak mellett – 
a hagyományos arany- és 
ezüstkoszorús iskolajelvényt 
is átvehették. A nevelőtes-
tület a legkiemelkedőbb 
tanulmányi (és emellett a 
„közjó érdekében végzett”) 
teljesítményért odaítélhe-
tő legnagyobb kitüntetését 
– a Signum laudis (dicséret 

jele) díjat: Molnár Mercé-
desz, Topál Csenge és Tóth 
Mónika  (12. G osztályos) ta-
nulóknak adományozta.
 Évente hagyományosan 
ez alkalommal adják át a 
JAG-falva díszpolgára elis-
merést is, annak – ezúttal 
Kiss Attila tanárnak – „aki 
az iskola emelkedéséért évti-
zedekig tartó nemes szolgá-
latot teljesített”. A búcsúzó 
osztályok képviselői megha-
tott szavakkal, osztályfőnö-
keik pedig szeretetteljes hu-
morral fűszerezve idézték 
vissza itt töltött éveik em-
lékeit. Mert ahogy a műsor 
szereplői énekelték: „Együtt 
épült, együtt szépült az éle-
tünk”.
 A végzősök szimbolikus 
zászlóátadása a búcsúztatók-
nak azt jelezte, hogy JAG-
falva több mint 8000 itt vég-
zett polgárának száma ismét 
olyan fiatalokkal bővülhet, 
akik – elődeikhez méltóan – 
tovább vihetik nevelőintéz-
ményük szellemi örökségét; 
helytállásra törekedve az élet 
minden területén. Mert őket 
– akarva-akaratlan is – ösz-
szeköti a közös múlt.

B.G.

 JAG-falva 
több mint 8000 
polgára is-
mét 169 fris-
sen végzettel 
gazdagodott

TÁMOGATOTT KÉPZÉS MINDEN KOROSZTÁLY RÉSZÉRE
A Mihály Dénes Szakképző Iskola Monoron 

2012. szeptemberében (ebben a formában utoljára) OKJ-s képzéseket indít az alábbi szakmákban:

Alapfokú képzés
Irodai 

asszisztens

Irodai feladatok ellátására készít 
fel. (Számítógépes ismeretek, 
gépírás…)

Középfokú képzés
Informatikai

rendszergazda 

Jól használható hálózati és 
hardveres ismeretek.

Ügyintéző titkár

Még többet az irodai munkáról.

Felsőfokú képzés
Pénzügyi szakügyintéző

Széles elhelyezkedési lehetőség.  
Célunk olyan szakemberek  
képzése, akik jártasak lesznek 
a pénz- és hitelgazdálkodási 
folyamatok szabályozásában, 
pénzügyi döntések előkészítésében.

Felsőfokú képzés
Pénzügyi 

szakügyintéző
Alapfok: 10. évfolyam illetve 1998/99 előtt végzetteknél 8 általános elvégzése. 

Közép és felsőfok: érettségi megléte. 

Jelentkezni és érdeklődni Szojár Gábornénál lehet a 06‑70/60‑52 ‑700-as 
telefonszámon a hét minden napján,  

személyesen június 25‑én (hétfőn) 15‑18 óra között. Monor, Kosssuth Lajos u. 98.

Szükséges feltételek:

Nappali tagozat:Gyömrői iskolánkban Általános rendszergazda és Webprogramozói képzést indítunk

Képzéseink 2 évesek

Esti tagozat:

Mottónk: Tanulj, hogy tudj változni!
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Közösség

Békebeli illemtanárokat – akik még abban a hitben élték le az életüket, 
hogy utcán enni, inni megbocsáthatatlan – súlyos depresszióba taszítana 
a ma emberének megszokott gyakorlata, miszerint mindenki ott kapja elő 
a parizeres zsömléjét, ásványvizes flakonját, ahol arra kedve szottyan. 
Eszik-iszik az utcán is, majd a csomagolóanyagot maga mögé hajítja.

KÖZTISZTASÁG
A legjobb védekezés

Hirdetés

Esetünkben érvénytelen a szólás, mi-
szerint „a legjobb védekezés a táma-
dás” – állapítottuk meg, amikor az 

utcákat járva azt tapasztaltuk, hogy ter-
jedőben van „a legjobb védekezés a véde-
kezés” divatja. 
 A forgalmasabb utcákon ugyanis egyes 
porták lakói kénytelenek voltak leszokni ar-
ról, hogy a tetten ért szemetelőket felelős-
ségre vonják – ez olykor nem is veszélyte-
len –, így azután elkezdték kirakosgatni a 
házuk elé a félbevágott műanyag edényeket. 
Mint afféle szemétgyűjtőket.
 Némelyiket a fa derekához kötözik, egyik-
másik csak úgy, szabadon áll. Találkoztunk 
szépen kivitelezett, fémből készült szemét-
tartóval is. Mind…, mind… az utcai szeme-
telők kiszolgálására készült, néma kérésként: 
légy szíves, ide dobd az energiaitalos, üdí-
tős palackodat, papírzsebkendő det, cso ki-
papírodat, üres cigis do bozodat, ne pedig a 
kerítésem tövébe!
 És láss csodát: a védekezés hatásos.
 A tulaj az edényeket ugyan kénytelen rend-
szeresen üríteni, de legalább nem egyenként 

kell összekapargatnia az árokból, a kapualj-
ból, a sövény aljából a járókelők odasuvasz-
tott göngyölegét.
 Ki gondolta volna, hogy egyszer még en-
nek is örülni lehet.

Koblencz
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 „Maszek” kukák a Kistói úton

Babafotó-pályázat
Anyatejes világnapi rendezvényünkre 
babafotó-pályázatot hirdetünk. A ké-
pek leadási határideje 2012. augusz-
tus 10. Maximum A5-ös méretű képe-
ket várunk. Szavazni 
2012. augusztus 24-én, 
a programok alatt 
lehet, eredmény-
hirdetés és dí-
jazás a rendez-
vény végén.

Monori védőnők

Meghívó
Idén 125 éves a magyarországi szervezett 
mentésügy. 2012-ben ünnepeljük azt is, hogy 
Monoron 65 éve kezdte meg működését a 
mentőszolgálat. Szeretnénk, ha ezeket az 
évfordulókat együtt ünnepelhetnénk, ezért 
szeretettel várunk mindenkit június 2-án 
a Vigadó épületéhez. 
 Program: 8.30-kor mentőautók felvonu-
lása Monoron; 9-től 11 óráig előadások a 
mentők múltjáról, jelenéről és jövőjéről, illet-
ve a Kresz Géza Mentőmúzeum bemutató-
ja. 11.30-kor mentésbemutatók: mentőautó, 
mentőmotor, mentőhelikopter, rendőrségi és 
tűzoltójárművek.

Akku  ebringA

Akkumulátorok 
elektromos kerékpároktól  

a teherautóig, 
kismotortól  

a munka akkutmulátorig.

Ingyenes akku- 
átvizsgálás és  

töltés ellenőrzés!
Hulladék  

akkumulátor 
beszámítása!

Kérje kis- és nagykereskedői 
árlistánkat!

akkuebringakft@freemail.hu

Comfort
elektromos  
kerékpárok 
és triciklik 

forgalmazása
és teljes körű 
szervizelése

B S

06-70/607-8413
Monor, Kossuth L. u. 45.

 

Autós-Motoros IskolA kft.
Kéthetes intenzív Kresz-tanfolyam indul

június 11-én és 15-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

Telefon: 06-30/47-57-823

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

3D 

látványterv

készítése
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Ajánló

 

Megkezdődött a városközpont felújítása
Május hónap folyamán kezdetét vette Monor városköz-
pontjának régen várt felújítása. A projektgazda Monori 
Városfejlesztő Kft. a projekt befejezéséig a közvetlenül 
érintett lakosságot direkt módon, a város többi polgárát 
pedig jelen újság hasábjain, valamint egyéb helyi mé-
diacsatornákon keresztül fogja értesíti a projekt előre-
haladásáról, valamint a várható forgalmi változásokról, 
lezárásokról és a javasolt kerülőutakról.

A jelen projekt, amely a Közép-magyarországi Operatív 
Program keretében, az Európai Unió támogatásával, a 
Magyar Állam társfinanszírozása mellett valósul meg a 
“Monor integrált városközpont-fejlesztése” címet viseli.

A megvalósításra kerülő projekt célja elsősorban Monor 
belvárosi közterületeinek megújítása, fejlesztése. Ennek 
keretében szinte teljes egészében újjászületik a Kossuth 
Lajos utca Arany János és József Attila utca közti szaka-
sza, a Bajza utca és a Dobó István utca. A burkolatok és 
a zöld felületek megújításán túl a Kossuth, Deák és Ady 
utcák kereszteződésében kiépítésre kerül egy körforgal-
mi csomópont, mely jelentősen biztonságosabbá teszi a 
belvárosi gyalogos-, kerékpáros- és autós közlekedést. 
A projekt további célja a városközpont gazdasági akti-
vitásának növelése, mely célt a régi posta épület (Petőfi 
Sándor u. 4.) gazdasági szolgáltató házzá történő átala-
kítása, valamint a Petőfi Sándor utca 12. szám alatt egy 
új üzlethelyiség kialakítása szolgálja. 

A projekt keretében megújul ezen felül az Evangélikus 
templom kertje, a Szent István tér és a Kálvin tér park-
ja (az emlékművel együtt), valamint a Zeneiskola teljes 
külső homlokzata, melynek udvarán egy új játszótér is 
kialakításra kerül. E fejlesztések elsődlegesen a város 
közösségi életének fellendüléséhez kívánnak új színte-
reket biztosítani. A Dobó István utcában a már megkez-
dődött munkálatok idejére a lakók és üzlettulajdonosok 
szíves megértését és türelmét kérik.

Mivel a projekt által érintett területen - a lakásokon túl 
- számtalan iroda, üzlet és közszolgáltatást végző intéz-
mény van, így a projektgazda folyamatosan biztosítani 
fogja a terület biztonságos gyalogos megközelítésének 
lehetőségét, ugyanakkor a gépkocsival való behajtás 
több ütemben korlátozásra fog kerülni. 

A kerülőutakról, lezárásokról tájékoztatást a tervek 
elkészültét követően a www.monorivarosfejleszto.hu 
honlapról kaphatnak. 

Amennyiben bármilyen kérdés, kérés, panasz, vagy 
javaslat merülne fel Önökben, úgy kérjük, azt jelez-
zék a projektvezetés irányába személyesen, vagy az 
info@monorivarosfejleszto.hu e-mail címen.
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Sport

Úszáseredmények

Tizenhárom éve 16 fővel alakult a rit-
mikus gimnasztika (RG) szakosz-
tály. Az évenkénti edzőváltás és a 

tagok cserélődése miatt azonban még so-
káig nem tudtak elég eredményesen mű-
ködni. 2003-tól Ilgné Kasa Éva szak-
osztályvezetővel indultak el a folyamatos 
fejlődés útján, de az állandó edző és a te-
rem hiánya még mindig nehézséget jelen-
tett. 2006-ban viszont pozitív fordulat kö-
vetkezett be: megérkezett a szakosztályhoz 
Sebes Ildikó szakedző. Négy éve pedig ide-
ális helyszínen edzhetnek a Szterényi Jó-
zsef Szakközépiskola tornacsarnokában. A 
koreográfiák kialakítását és a versenyfel-
készítést pedig nem kisebb egyéniség se-
gíti, mint Patocska Mária. Ő a sportág 
egyik legelismertebb személye, az Európai 
Tornaszövetség örökös tagja, aki a ritmi-
kus gimnasztikában 36 magyar bajnoki 
aranyéremmel, a világbajnokságon pedig 
egy bronzzal büszkélkedhet.
 2007-ben utánpótlás-tanfolyam indult (a 
szakosztályvezető szervezésében 4 éves kor-
tól, kísérleti kihelyezett csoporttal a Napsu-
gár Óvodában), ez fejlődött azután tovább 
haladóvá. Amikor 2011-ben két fiatal edző 
is csatlakozott az RG szakosztályhoz, a ha-
ladókat Kovács Niki, a versenyzőket pedig 
Zajti Kinga kezdte irányítani. Így jelenleg 
3 csoportban, heti 2 edzéssel művelik ezt 
az egyre népszerűbb, látványos sportágat. 
A lányok öt különböző kéziszerrel (labdával, 
kötéllel, karikával, buzogánnyal és szalag-
gal) tornáznak, valamint szer nélküli sza-
badgyakorlatot is végeznek a versenyeken 
(a hajlékonyság, ugrás, forgás egyensúly 
elemeivel). A létszámnövekedés után (ma 
már közel 70-en!) csapatban is versenyez-

nek. A szakosztály folyamatosan növek-
szik, a térségből (Csévharasztról, Üllőről, 
Mendéről, Péteriről) is sok 4 és 13 év kö-
zötti lány próbálja ki ezt a sportágat. Hi-
szen ki ne szeretne jó alakú, csinos nő len-
ni… Minden évben ott vannak (több kupa 
és területi rendezvény mellett) a Berczik 
Sára Emlékverseny (BSEV) megyei selej-
tezőjén, az onnan továbbkerülők pedig az 
országoson is. 
 Monoron először 2008-ban sikerült el-
nyerni a megyei selejtező rendezési jogát, 
majd – a siker visszhangja hatására – 2009 
és 2010-ben is. Az utóbbi őszén a BSEV 
rangos országos csapatversenyét is az MSE 
RG szakosztálya rendezhette, amelyen a 
megyéből 10 szakosztály közel 160 verseny-
zője, a csapatversenyben pedig több mint 
250 gyermek indult. A kétnapos látványos 
rendezvényt a Gemini TV is közvetítette.
 Hét-nyolc éves RG-s sportmúlt után – 
továbbtanulás miatt – olyan emlékezetesen 
eredményes egyéniségektől kellett a többi-
eknek elbúcsúzni, mint Bukovenszki Vivi-
en (2009-ben), Nagy Klaudia, Tóth Fru-

zsina, Ilg Eszter (2011-ben). De jönnek a 
testvérek, rokonok, ismerősök. És ma is 
megvan a stabil törzsgárda, több (a legré-
gebbiek: öt) évi eredményes versenyrutin-
nal, és szépen fejlődnek a fiatalabbak is. 
 A legutóbbi, április 13–14-én megrende-
zett Berczik Sára Emlékverseny Pest me-
gyei döntőjén (Taksonyban) különböző ka-
tegóriákban közel 20 versenyzőnk mutatta 
be gyakorlatát, nagyon szép sikerrel.
 A serdülő korcsoport (1999-2000) sza-
bad/szer gyakorlatainak minősítései: C2 – 
Raibl Regina arany; C1 – Szolnoki Lili 
ezüst. A gyermek korcsoport (2001-2002) 
szabad/szer gyakorlatainak minősítései: 
C2 – Gábor Abigél ezüst; Nagy Adrienn 
és Nagy Alexandra bronz. Egyéni csapat-
ban: Monor SE bronz. A kisgyermek kor-
csoport (2003–2004) szabadgyakorlatai-
nak minősítései: C2 – Kovács Melani és 
Vezekényi Virág ezüst; C1 – Berzéti Blan-
ka arany, Berzéti  Luca arany, Soós Juli-
anna arany és különdíj a legjobb előadás-
módért. Egyéni csapatban: Monor SE „A” 
és Monor SE „B” is bronz. Az óvodás kis-
csoport (2005–2006) C1 szabadgyakorla-
tainak minősítései: Gábor Laura arany, 
Gábor Csenge bronz és különdíj a legjobb 
koreográfiáért, Kiss Hannam bronz. Egyé-
ni csapatban: Monor SE bronz érmet nyert. 
 A szakosztály nagyon sokat köszönhet 
szülői munkaközössége áldozatos munká-
jának, akik már hónapokkal a versenyek 
előtt, például a szervezésben, edzőtábor-
ban, teremrendezésben nélkülözhetetlen 
segítséget nyújtanak.
 Az RG szakosztály készülő új weblapjá-
val és az MSE honlapján való folyamatos 
frissítéssel szeretné még szélesebb körben 
ismertté tenni tevékenységét. 
 Tagfelvételük folyamatos. Jelentkezni le-
het a szakosztályvezetőnél, Ilgné Kasa Évá-
nál (06-20/4388444), akitől – és Vezekényi 
Ildikótól – a legtöbb információt kaphat-
tuk bemutatásukhoz. Hétfőn és csütörtö-
kön 17-től 18 óráig személyesen is talál-
kozhatnak velük az érdeklődő szülők és 
gyerekek a Szterényi iskola sportcsarno-
kában. Várják az érdeklődőket!  

Bolcsó Gusztáv

RITMIKUS GIMNASZTIKA
A legnőiesebb sportágunk
1936-tól művészi tornának, 1973-tól ritmikus sportgimnasztikának, 1998-
tól pedig ritmikus gimnasztikának nevezik. A balett, a torna és a tánc 
ötvözeteként létrejött versenysport helyes testtartásra, harmonikus 
és esztétikus mozgáskoordinációra neveli művelőit – több mint egy 
évtizede a Monori Sportegyesület (MSE) legifjabb szakosztályaként 
is, egyre növekvő létszámmal és gyarapodó eredményekkel.  

A XIII. Finis BVSC-kupa nemzetközi úszó-
versenyen május 5-én négy nemzet több 
mint 30 egyesület közel 500 versenyzője 
állt rajthoz. Versenyzőink 2 arany- és 1 
ezüstérmet szereztek. Eredmények: Leé 
Ádám Tamás 1. hely (50 m pille), 4. hely 
(50 m mell és 100 m gyors). Ponyi Pat-
rik 1 hely (200 m vegyes), 2. hely (100 m 
mell). Kovács Patrik 8. hely (100 m pil-
le), 9. hely (50 m pille és 50 m hát). Sik-
lósi Lilla 5. hely (50 m gyors). 7. hely 
(50 m hát). 
 A május 12-én megrendezett XXII. ANK- 
úszóversenyen, Pécsen Siklósi Lilla 2 arany-, 
1 ezüst- és 1 bronz-, Ponyi Patrik 1 arany- 
és 1 ezüst-, Kovács Patrik 1 arany-, 2 ezüst- 
és 1 bronzérmet szerzett.

A Monori SE gyermek fiú-leány kosárlab-
da csapata idén a Pest Megyei Zárt 
Bajnokságban 4. helyezést ért el. 
Az előző évi középmezőny végé-
hez képest nagyon nagy előre-
lépést jelent ez az eredmény. 
 A tabella aljáról induló csa-
patunk szépen menetelt előre 
egész évben. A legjobb nyolc 
csapat között már nagyon erős 
ellenfelekkel kellett megküzdeni, 
de a kemény munka eredményeként, 
sikerült szépen helyt állni játékosainknak.
 A Monori SE serdülő leány kosárlab-
da csapata a Pest Megyei Bajnokságban 
ezüstérmet szerzett. A döntőre május 6-án 
került sor Százhalombattán, ahol csapa-

tunk két mérkőzését egy győzelem, egy 
vereséggel zárta. A csapat nagyobb ré-

sze ebben a szezonban kezdett ko-
sárlabdázni, szemben az ellenfe-
lekkel, ahol a játékosok sok éve 
játszanak együtt. Ennek tu-
datában, ez a siker igazi bra-
vúrnak mondható. Az idén 
teljesen újjáalakult csapatnak 

olyan eredménye ez, melyet ke-
vesen gondoltak volna.

 A férfi megyei csapat június 1-jén 
játssza utolsó mérkőzését, ahol a bajnoki 
cím megszerzése a tét! Este fél hétkor vá-
runk minden szurkolót a Szterényi sport-
csarnokba.

Csuba Attila

Június elsején a bajnoki címért játszanak
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Angolórák brit anyanyelvű angolta-
nárnál. E-mail: applegates.languages@
googlemail.com. Tel.: 06-30/278-6578

Duguláselhárítás, vízvezeték-szerelés,  
fürdőszoba-felújítás nonstop.  
Tel.: 06-20/454-8252 

Tojás a termelőtől! Szabadtartásban tar-
tott „kapirgálós” tyúkok alól szedett tojás 
kapható. Monor, Halas u. 32.  
Tel.: 06-30/216-5675

Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén  
is, nyugdíjasoknak kedvezmény,  
ingyenes hibabejelentés: 
Tel.: 06-80/625-647, 06-20/467-7693

Új szekérfaszerkezet eladó  
65000 Ft-ért. Tel.: 06-30/6055-611

Monoron 65 m2-es (2 szoba + nappali),  
új építésű házban alacsony rezsivel, új fe-
nyő bútorokkal igényeseknek ALBÉRLET ki-
adó! Tel.: 06-30/949-5757   
vagy 06-70/633-6201

Dohányzásleszoktatás biorezo nan ciával 
Monoron a piactéren, a Natura boltban.  
Érdeklődjön személyesen a helyszínen!

Redőnyök legolcsóbben a gyártótól! Mobil-
fix szúnyogháló, napellenző újdonságok. 30 
éves tapasztalat! Most nyári kedvezmények! 
Ingyenes felmérés. Tel.: 06-30/401-1029

Tűzifa eladó! Akác guriga 2500 Ft/q, tölgy, 
bükk 2200 Ft/q, 1 méteres rönk 2050 Ft/q, 
hasítás 200 Ft/q 20 q-tól a kiszállítás ingye-
nes. Tel.: 06-20/343-1067

Redőny, faredőny, mobil-fix szúnyoghá-
ló stb. szerelése, javítása olcsón, gyorsan, 
megbízhatóan, garanciával. 
Kotyinszki Tibor. Tel.: 06-30/850-2161

Gyógyuljon lélekmasszázs-terápiával.  
A félelem, düh, harag mind negatívgondo-
latok, ezek szorongást, stresszt idéznek elő 
szervezetünkben. Először a lélek, majd a 
test betegszik meg, A Holistic Pulsing a tel-
jes egységet gyógyítja, több módszert öt-
vözve. Érdeklődni: 06-30/311-2685

Apróhirdetés

Ajánló

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak akik 
szeretett fiam, édesapám, nagyapánk 

Bajári Károly temetésén részt vettek, sírjára 
virágot helyeztek. A gyászoló család.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Tel.: 06-30/467-7216, Fax: 06-29/412-587
E-mail: szekerka.janos@monornet.hu 
Cím: Monor, Kossuth L. u. 65–67. 
( Vigadó I. em.)
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa

Hirdetésfelvétel 

Törődjön többet egészségével!

Amérés korai visszajelzést ad, amikor még tünetmentes állapotban a 
nyugati módszerekkel nem észlelhető az elváltozás.

A vizsgálaton (amely kéz- és lábfejen történik ékszer nélkül, fájdalom-
mentesen!) nem vehetnek részt a PACEMAKER-használók! Az  egyen-
súly helyreállítására a 100% TISZTA HAWAII NONI kapszulázott trópusi 
gyümölcsport ajánljuk, amely méregtelenítő, sejtregeneráló, vitalizáló, 
természetes készítmény. A mérés a következő szervek fizikai állapotát 
teszteli: mandulák, nyirokelvezetés, felső és alsó álkapocs, tüdő, hasnyál-
mirigy, lép, máj, gerincoszlop összes izülettel, gyomor, kötőszövet, bőr, 
epe, vese, hólyag, vastagbél, idegrendszer, keringési rendszer, allergia, 
endokrinrendszer, szív, vékonybél, hasi-, kismedencei szervek, fej szervei, 
mellkas, nyak szervei, általános állapot.

ÁLLAPOTFELMÉRÉS:
 2012. június 7. Vecsés, Halász Panzió, Fő u. 86
 2012. június 7. Monor, OP-Art Panzió, Ady E. u. 87-89.
 2012. június 8, Dunaharaszti, Szigetszentmiklós
 2012. június 14. Vecsés, Halász Panzió, Fő u. 86.
 2012. június 15. Monor, OP-Art Panzió, Ady E. u. 87-89.

www.nonimagyarorszag.hu

Számítógépes és mérőműszeres
felmérés, amely feltérképezi az
Ön szerveinek fizikai állapotát.

Bejelentkezés szükséges! NONI Magyarország Kft.
3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 15. III. emelet

Tel.: 06-46/507-055, 06-30/45-999-72

Ingyenes a mérés azoknak, akik élnek a
NONI adta lehetõségekkel! Másoknak 3000 Ft.

MONOR

KISS OPTIKA

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

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

Nap- 
szem-
üveg  
vásár!

Dioptriás 
sportszemüvegek  
felnőttek és gyerme-
kek részére.

Újdon-
ság!

Szemüvegkészítés és -javítás.
Computeres és orvosi szemvizsgálat. 
Kontaktlencse illesztése  
és rendelése.

SzéP-kártya, 
Ticket Wellness-,
Ticket Service-, 
Ticket Compliment-  
utalvány elfogadóhely!
(részletek az üzletben)

•  Részletfizetési 
kedvezmény

•  Intenzív 
tanfolyam

Jelentkezés:
06-20/771-8102,
06-20/9-427-367

GKI-s tanfolyam távoktatással!
AKCIÓS JOGOSÍTVÁNY NYÁRON!
Személy- és tehergépkocsi
kategóriában

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

    Magócsi Ruhatisztító

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

820 Ft-tól ingyenes szállítással

Tisztíttassa szőnyegeit már 820 Ft/m2-től  
háztól házig szállítással!
Függönytisztítás reklámáron!



Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

Vigadó étterem
(Kossuth L. u. 65–67.)Monoron a városközpontban

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: 06-30/395-4834
www.monorivigado.hu

2012.  
június 15-én  

pénteken 19 órától

A belépő tartalmaz egy főételt a koncertétlapról!

Black Magic 
Jazzkoncert 

A belépő ára: 2200 Ft

2012. június 10. (vasárnap) – Gyömrő, Szabadság tér

FŐDÍJ: 100.000 Ft PÁTRIA Takarékszövetkezet bankkártyán

21. Tour de Gyömrő

 

  ELŐNEVEZÉS:
www.gyomroksz.hu/nevezes

TOVÁBBI DÍJAK:
10 db 50.000 Ft
PÁTRIA Takarékszövetkezet  
bankkártyán

1 db MOUNTAIN BIKE
kerékpár és még sok  

értékes tárgynyeremény

Főtámogató:G
yö

M
rŐ VÁrOS TÁMOGATÁSÁ

VA
L!

    Szem Írisz 

   Optika üzletek

06-30/9619-706

Monor, Móricz Zs. u. 4.

Nyitva tartás: H-P: 9-16

Monor, Egészségház I. em. 105.

Nyitva tartás: 815 -17

www.iriszoptik.hu

Védje szemét  

UV-szűrős színes  

vagy színtelen dioptriás  

lencsékkel!

Minden távolságra éles látást 

biztosító, új generációs  

progresszív lencsék  

most 25%  

árengedménnyel  

kaphatók  

június 30-ig.

Nézzen be, érdemes!

Otthoni  
dolgozókat 
keresünk,  
az ország egész területéről. 
(Diákoknak is) Azonnali kezdés!

A munka HOSSZÚ TÁVÚ, kötetlen 

szaktudást nem igényel, MEGBÍZHATÓ, 

kiemelkedő havi bérezés!

Kérje tájékoztatónkat válaszborítékot mellékelve!

Silver Net Hungary Kft. • 1144 Budapest, Rátót u. 18-20.


