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Akciós árak július 8-tól 20-ig.

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
mangalica • vadhúsok • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott zöldségek • gomba • gyümölcsök

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

A monori lakosság részére kiszállítást is vállalunk 
30 kg fölötti rendelés esetén.

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!
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Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  

elfogadunk

KIEMELT AJÁNLATUNK

Libanyak
gyf.

Ft/kg

299,-Füstölt
szalonna

Ft/kg

899,-

Csemege 
és csípős

szalámi
Ft/kg

1590,-

Sertéslapocka

Ft/kg

1049,-

Pulyka-
szárny

Ft/kg

519,- Ladányi kolbász
csípős és 
csemege

Ft/kg

Erdélyi 
szalonna

Ft/kg

1100,-Libaszárnytő
gyf.

Ft/kg

350,-

Libafarhát

Ft/kg

150,-

Baromfivirsli

Ft/kg

499,- Liba-, 
kacsazsír

300 g
Ft/db

350,-

Bőrös 
comb

Ft/kg

850,-Csirkeszárny

Ft/kg

550,-Csirkemellfilé

Ft/kg

1150,- 

Pacal

Ft/kg

999,-Sertés 
rövidkaraj

Ft/kg

1199,-

1090,-
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Önkormányzati hírek
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A monori lakosság részére kiszállítást is vállalunk 
30 kg fölötti rendelés esetén.

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!
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Mi lesz a sok kátyúval?

Megváltoztak 
a fogorvosi körzetek

Kihirdetett rendeletekIsmét „napirenden” 
a zöldhulladék

Mit látnak 
a térfigyelő 
kamerák?

A júniusi képviselő-testületi ülésen Lend-
vay Endre képviselő jelezte, hogy az elmúlt 
időszakban többen is megkeresték az utak 
állapotával kapcsolatban, mert mindenfe-
lé kátyúk, töredezett útburkolatok, vízát-
folyások vannak. Mint mondta: tudva lévő, 
hogy a befizetett gépjárműadó 60 száza-
léka nem marad helyben az önkormány-
zatnál. Az adót fizető állampolgárok ré-
széről felmerült a kérdés, hogy ki fogja a 
város útjait megjavítani, az elvont 60 szá-
zalékból az állam, vagy a helyben maradó 
40 százalékból az önkormányzat? További 
kérdés, hogy mikorra lesznek ezek a mun-
kálatok elvégezve?
 Pogácsás Tibor polgármester válaszá-
ban elmondta, hogy az önkormányzat a 
Monor Város és Uszoda Üzemeltető Non-
profit Kft.-t bízta meg azzal, hogy a kátyú-
zást elvégezze, amely hamarosan kezdetét 
veszi. Hozzátette, hogy lehet kifogásolni az 
utak állapotát, de érdemes visszatekinteni 
2000-re, amikor a város útjainak csupán 
18 százaléka volt szilárd burkolattal ellát-
va. Ma ez az arány több, mint 80 száza-
lék. Tudvalévő, hogy a város költségvetési 
helyzete nem javult az elmúlt 12 év alatt, 
ennek következtében arra sem lett több 
pénz, hogy gyorsabb ütemben javítsa ki 
az önkormányzat a meglévő aszfaltozott 
utakat.

Balogh Imre kép-
viselő a júniusi 
testületi ülésen 
felvetette, hogy 
több helyen is a 
fák lombja elta-
karja a térfigyelő 
kamerákat. Szüksé-
gesnek tartaná, hogy 
a telepített kamerák kö-
zelében az ilyen akadályokat 
felülvizsgálják és megszüntessék. 
 A polgármester tájékoztatta a képvise-
lőt, hogy a kérdéssel kapcsolatban felveszi 
a kapcsolatot a rendőrséggel, mert ők figye-
lik a kamerák képét. Ezért ők tudnak tájé-
koztatást adni arról is, hogy a kamerák lá-
tótere valóban korlátozott-e.

Monor Városi Önkormányzat képviselő-
testülete megalkotta és kihirdeti az aláb-
bi rendeletét:
 22/2013. (VI. 13.) számú rendelet Az 
egészségügyi körzetek meghatározásáról szó-
ló 13/2008. (VIII.1.) önkormányzati rende-
let módosításáról.
 A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendeletek 
szövege a Városi Könyvtárban megtekint-
hető. A rendeletek egységes szerkezetbe fog-
lalt szövege, a testületi és bizottsági ülések 
jegyzőkönyvei már olvashatók és letölthetők 
a www.monor.hu honlapról. Itt egyéb fon-
tos felhívásról, tájékoztatásról is értesülhet 
a város lakossága. A képviselő-testület nyil-
vános üléséről a GEMINI TV minden eset-
ben felvételt készít, amelyet az ülést követő 
második szombaton a Williams TV csator-
náján figyelemmel kísérhetnek.

Csökkent a város adóssága

Új ügyeleti rend a gyermekorvosoknál

Az 5000 fő feletti települések adósságáról 
az elmúlt időszakban folyamatosan egyez-
tetett a kormányzat. Monor és más telepü-
lések esetében is a kötvények és a folyószám-
la-hitelek átvállalással, a fejlesztési hitelek 
pedig támogatással kerülnek konszolidálás-
ra. Így a kormányzat valamivel több mint 
1 milliárd 639 millió forint adósságot vállal 
át, vagy nyújt támogatást a kifizetéséhez.

A képviselő-testület jóváhagyta a házi gyer-
mekorvosi rendelési idők módosítására vonat-
kozó kérelmet. A rendelési idő ezután 13-tól 
16 óráig tart. Dr. Pálfi Zsuzsanna hétfőn, dr. 
Egyed Erika csütörtökön, dr. Bükki Vero-
nika kedden várja a betegeket a Balassa B. 
u. 23. szám alatt lévő rendelőben.

Csévharaszt község 
2013. július 1-jével 
kilép Monor Város 
és a Monor és Kör-
nyéke Fo gorvosi 
Alapellátási társu-
lásból, ezért a kép-
viselő-testület jú-
niusi ülésén úgy 
határozott, hogy 

arányosítja a jelenleg 6000 fős körzeteket. 
A négy körzet ezentúl egyenként megköze-
lítőleg 5500 főt fog ellátni. Az átalakításnál 
a fő rendezőelv az volt, hogy az átkerülő ut-
cák egymással szomszédos körzet határán 
legyenek. Iskolafogászat esetében pedig az 
arányosítás keretében a Petőfi Óvoda kerül 
át a 3. számú körzethez. A Társulás ezen 
szakfeladati ellátásában részt vevő másik 
két települése (Vasad és Péteri) körzet beso-
rolását a változtatás nem érinti, e települé-
sek a körzetek között nem kerülnek megosz-
tásra. Az átalakítás a következő utcákban 
lakókat érinti a városban: A 3. számú fog-
orvosi körzethez került a Dugonics, Fillér, 
Kapisztrán, Kossuth L. (Fillér utcától Mo-
norierdőig), Magócsi, Martinovics, Mikszáth 
K., Pfeiffer, Tompa, Turner utca. A 4. szá-
mú fogorvosi körzethez kerül a Fónyad D., 
Gém, Hegedűs Gyula, Mező, Nádas utca és 
a Jászai Mari tér.
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A zöldhulladék elszállításával kapcsolatosan a 
Monori Strázsa újságban megjelent cikk után 
sok telefonhívást kapott – tájékoztatta Ba-
logh Imre képviselő a testületet. A kérések 
nagy része arról szólt, hogy a képviselők ne 
tekintsék végleges megoldásnak a kialakult 
helyzetet, mert sok olyan család van, akik 
részben anyagi okok miatt, részben adottsá-
guk folytán – sem gépkocsival, sem utánfutó-
val nem rendelkeznek – nem tudják kiszállí-
tani a lerakóhelyre a zöldhulladékot. Ennek 
következtében a zöldhulladék egy része a 
szemetesbe, más részét elégetik, és csak kis 
része kerül megfelelő helyre.
 Pogácsás Tibor azt javasolta a testületnek, 
vizsgálják meg, hogy tudnak-e olyan céget 
találni, aki felvállalja a zöldhulladék ingye-
nes elszállítását. A májusi testületi ülésen 
elhangzott vitában is elmondta, hogy a hul-
ladéklerakó-rendszer megépítésére vonatko-
zó projekt nem tartalmazta a zöldhulladék 
háztól történő elszállítását. Ezt a testület-
ben mindenki tudta. A komposztálót üzemel-
tető HIRÖS Kft. igyekezett díjmentesen el-
szállítani a zöldhulladékot, de ezt a jelenlegi 
költségek mellett nem tudja tovább vállalni. 
Olyan szállítót, begyűjtőt kell keresni, aki 
az eddigi díjak mellett a kommunális zöld-
hulladékot ingyen elszállítja. Az önkormány-
zat is átcsoportosíthat pénzt mást feladat-
ról, de ennek nyilván költségvetési  hatásai 
vannak, amelyet szintén meg kell vizsgálni. 
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Monor Városi Önkormányzat 2/2006. (I.31.) 
számú rendelete értelmében, illetve a Szociá-
lis és Egészségügyi Bizottság (továbbiakban 
SZEB) 2013. május 2-án hozott döntésének 
alapján 2013. évben a SZEB támogatási ke-
retéből szociális, egészségügyi és gyermek-
védelmi célok megvalósítására a következő 
szervezetek kerültek támogatásra:
 Monor Városi Nyugdíjas Kör 40 000 Ft, 
Gondozási Központ 40 000 Ft, „Közös út” 
Cukorbetegek Egyesülete 50 000 Ft, Ma-
gyar Máltai Szeretet Szolgálat Monori Cso-
port 40 000 Ft, Védőnői Szolgálat 50 000 
Ft, Kistérségi Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat 50 000 Ft, Nagycsaládo-

sok Monori Egyesülete 100 000 Ft, Monor-
Nagytemplomi Református Egyházközség 
90 000 Ft, Magyar Vöröskereszt Pest Me-
gyei Szervezete Monor Területi Szerveze-
te 40 000 Ft, Római Katolikus Egyház  
90 000 Ft, Városi Bölcsőde 40 000 Ft, Gyer-
mekláncfű Közhasznú Egyesület 40 000 Ft, 
Monori Evangélikus Egyházközösség 90 000 
Ft, Monor-Kistemplomi Református Egy-
házközösség 90 000 Ft.
 Monor Városi Önkormányzat 2/2006. 
(I.31.) számú rendelete értelmében, illetve 
az Oktatási, Közművelődési, Sport és Egye-
sületi Bizottság (továbbiakban OKB) 2013. 
május 6-án hozott döntésének alapján 2013. 
évben az OKB támogatási keretéből köz-
művelődési, közgyűjteményi és művészeti 
célok megvalósítására a következő szerve-

Támogatott szervezetek

ÉRTÉKBECSLÉS
TÁRSASHÁZ-ALAPÍTÁS
TALAJVÉDELMI TERV

GEo-BEST Mérnöki Iroda 
Mobil: 06-20-95-59-349

F Ö L D M É R É S

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

Nyitva: H–Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12 • Tel.: 29/411-717

Tekintse meg honlapunkat,  
látogasson el Facebook-oldalunkra:  

www.monoriallatorvos.hu
www.facebook.com/MonoriAllatorvos

Kézi állatpatikával bővült 
Ady Endre úti Állatorvosi Rendelőnkben 

az ebek mikrochippel történő megje-
lölését és a veszettség elleni védőoltás 
beadását – akár egyidejűleg – egész 

évben folyamatosan végezzük. 

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

Hirdetés

zetek kerültek támogatásra: Kossuth Lajos 
Óvoda 140 000 Ft, Monori Vasutas Nyug-
díjas Klub 70 000 Ft, Idősek Klubja Monor 
70 000 Ft, Egy falu - Egy város Egyesület 
70 000 Ft, Szilberek Sportegyesület 50 000 
Ft, Monori Polgárőr Egyesület 110 000 Ft, 
Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szerve-
zete 50 000 Ft, Monori Baptista Gyüleke-
zet 90 000 Ft, Nemzetőr Általános Iskola 
150 000 Ft, Szterényi József SZKI színját-
szó csoportja 100 000 Ft, Dr. Borzsák Ist-
ván Városi Könyvtár 100 000 Ft, Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza 
80 000 Ft, Monorért Baráti Kör 150 000 
Ft, Kossuth Lajos Általános Iskola 140 000 
Ft, 842. sz. Bendedek Elek cserkészcsapat 
110 000 Ft, Vigadó Kulturális és Civil Köz-
pont Nonprofit Kft. 150 000 Ft.

Évekkel ezelőtt jogszabályi változás követ-
keztében az látszott jó megoldásnak, hogy 
a monori óvodák össze legyenek vonva egy 
közös intézménybe, most az újabb törvényi 
változás miatt az önálló intézmények kiala-
kítása látszik célszerűbbnek. Ezért Monor 
Városi Önkormányzat pályázatot írt ki az 
óvodák vezetői helyeire. Egy óvodát illető-
en volt csak két pályázó, de ott végül az 
egyikük visszalépett, így minden óvoda ese-
tében egy-egy érvényes pályázatot tárgyalt 
az Oktatási, Közművelődési, Sport és Egye-
sületi Bizottság.
 A képviselő-testület úgy határozott, hogy 
a Napsugár Óvoda (Jászai Mari tér) vezetőjé-
nek Ledniczkiné Perjési Mariettát, a Pető-
fi Óvoda (Petőfi utca) vezetőjének Zsember 
Ágnest, a Szivárvány Óvoda (Toldi utca) 
vezetőjének Bánné Keller Mártát, a Tesz-
vesz Óvoda (Katona József utca) vezetőjé-
nek Seres Istvánnét nevezi ki.

Lendvai Endre képviselő a februári soros 
képviselő-testületi ülésen vetette fel, hogy 
létesüljön gyalogátkelőhely a Móricz Zsig-
mond utcában, a vasútállomás előtti terüle-
ten. A márciusban a testület kezdeményezte 
a gyalogátkelőhely kijelölési eljárást a Pest 
Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felü-
gyelőségénél. A felügyelőség által összehívott, 
2013. május 23-án tartott előzetes szemlén 
a gyalogátkelőhely lehetséges helyszíne, il-
letve a létesítés feltételei meghatározásra 
kerültek. A szemlén készült jegyzőkönyv 
alapján gyalogátkelőhely az autóbusz- 
megállóhelyek közelében nem létesíthető.  
A jogszabály ugyanis előírja, hogy az au-
tóbusz-megállóhelyén, illetve azok előtt 15, 

Az egykor világhírű Vetőmag Termeltető és 
Értékesítő Vállalat Ady Endre utcai épüle-
teinek bontása jelenleg folyamatban van. A 
Maggyár emlékére a Helytörténeti Kör Köz-
művelődési Egyesület, a Monorért Baráti 
Kör, a Monori Lokálpatrióta Egylet közö-
sen szándékozik megvalósítani egy Czibor 
Éva által tervezett emlékhelyet a Dr. Bor-
zsák István Városi Könyvtár és Helytörté-
neti Kiállítás igazgatójának koordinációjával. 
A volt Maggyár 4406/14 hrsz-ú ingatlaná-

A szociális gyermekélelmezési programra 
benyújtott pályázat sikeres volt, az élelme-
zést a Monor Város és Uszoda Üzemeltető 
Nonprofit Kft. fogja ellátni. Az élelmiszert 
a szabványoknak megfelelően csomagolva 
fogják megkapni a rászoruló gyerekek.

Kinevezték 
az óvodavezetőket

Várat magára a gyalogátkelőhely 
a vasútállomásnál

Támogatták az emlékhely létesítését

Sikeres pályázat

azok után pedig 5 méteren belül nem jelöl-
hető ki átkelőhely. Ezen a területen csak a 
buszmegállók áthelyezésével lenne megold-
ható a kialakítás.
 Az állomás másik oldalán csak távolabb, 
a Móricz Zsigmond u. 31. és a húsbolt kö-
zött lehetne kiépíteni gyalogátkelőhelyet, de 
ott is azzal a feltétellel, hogy megfelelő gya-
logos felállóhelyek, akadálymentes járdakap-
csolat és külön szintű közvilágítás kerülne 
kialakításra.
 A képviselő-testület végül 4 igen, 5 nem 
és 2 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy 
nem fogadja el a felügyelőség által tett ja-
vaslatot. Így egyelőre nem épül meg a gya-
logátkelőhely a vasútállomás közelében.

nak jelenlegi tulajdonosa Jávorszky Atti-
la, aki az emlékhely kialakítása érdekében 
felajánlotta ingatlanából a szükséges terü-
letet. Az emlékhely 15 m2 területen kerül-
ne kialakításra. 
 A képviselő-testület úgy döntött, hogy el-
fogadja Jávorszky Attila tulajdonos felaján-
lását és vállalja a 4405 helyrajzi számú köz-
területhez csatolását a telekalakítás és az 
átruházás kapcsán felmerülő költségeket is 
viseli.
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KÖZIGAZGATÁS

Jövő júliustól az anyakönyvi eljárások a Magyary Zoltán egyszerűsítési 
program részeként elektronikussá válnak. Az eddig használt, 1895. október 
1-jén kialakult anyakönyvezési rendszert 2014. július 1-jétől felváltja az 
egységes rendszerű, az egész országra kiterjedő elektronikus anyakönyvezés.

Elektronikussá válnak az anyakönyvi eljárások

Hirdetés

 

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

július 17-én és 22-én 17 óraKor

számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
részletfizetési lehetőség

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

Vigadó étterem

Monoron a városközpontban

(Kossuth L. u. 65-67.)

A belépő ára: 2400 Ft

2013.  
július 5-én  

pénteken 18 órától

Black 
Magic 

Jazzkoncert 

A belépő tartalmaz 

egy főételt a 

koncertétlapról!

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

Gobelin  
és képkeret

Ivánszki Zoltán
2200 Monor, Katona J. u. 37.

Tel.: 06-30/214-7167,  
Tel./Fax: 06-29/415-874

Gobelinek  
nagy választéka 9 gyártótól.

Minőségi fonalat 550-féle színárnyalatban  
találhat, kedvező áron.

Himzőcérnák, tűk kaphatók!

Törött üvegét javíttassa nálunk!
Biztosítók által elfogadott számlát adunk.

Hőszigetelt üvegek.

Gobelin- 

vásár
július 15–20-ig

A törvény megalkotásának az volt a 
célja, hogy a szakmai értékek megőr-
zése mellett egy olyan nyilvántartás 

jöjjön létre, amely közhitelességét, megbíz-
hatóságát tekintve megfelel elődjének, de a 
technikai fejlődés eredményeképpen gyor-
sabb, könnyebb, kényelmesebb ügyintézést 
tegyen lehetővé mind a polgárok, mind a 
nyilvántartást vezető hatóságok számára.
 Az új rendszerben adattakarékossági és 
célszerűségi okokból az adatok nyilván-
tartása nem anyakönyvi események alap-
ján, hanem személyhez kötötten történik 
majd, így egyféle anyakönyv váltja fel a 
jelenlegi négyféle (születési, házassági, be-
jegyzett élettársi kapcsolati, halotti) anya-
könyvet. Az elektronikus anyakönyvi rend-
szerbe minden egyes adatot csak egyszer 
szükséges felvinni, a következő esemény 
bejegyzésekor azok már rendelkezésre fog-
nak állni. A továbbiakban egy adott sze-
mély valamennyi anyakönyvi eseményé-
hez kapcsolódó adatok egy helyen lesznek 
megtalálhatók. Az elektronikus anyakönyvi 
rendszerben egyetlen gombnyomással elér-
hetőek lesznek egy adott anyakönyvi ese-

mény adatai, bárhol is történt az ország-
ban, így nem kell majd utazni vagy heteket, 
esetleg hónapokat várni a dokumentumok-
ra, ami jelentős előnyt jelent az ügyinté-
zésben. Újdonság, hogy az anyakönyvből 
igényelhető kivonat kiállítására a külkép-
viseleteken is lehetőség nyílik majd.
 Az elektronikus anyakönyv kötelező 
adattartalma lesz a származási hely, ami 
a születési anyakönyvi kivonatban is sze-
repelni fog. Újítás, hogy az elektronikus 
anyakönyvi nyilvántartás részévé válik az 
apai elismerő nyilatkozatok nyilvántartá-
sa. Az új rendszerben szükségtelenné válik 
a házassági anyakönyv aláírása, pótlásá-
ra bevezetik a házasságkötési lapot, ezzel 
megmarad az aláírás ünnepélyes szertar-
tása. 
 A papír alapú anyakönyvek adattartal-
mának digitalizálása folyamatosan törté-
nik. A törvény meghatározza azokat az 
eseteket, amikor a papír alapú anyaköny-
vi bejegyzés adattartalmát az elektroni-
kus anyakönyvbe rögzíteni kell. Ilyen eset 
például, ha a papír alapú anyakönyvi be-
jegyzés adattartalmában változás követ-

kezik be, ekkor ugyanis az adott esemény 
adatait be kell jegyezni az elektronikus 
anyakönyvbe, és az adatváltozást már az 
elektronikus bejegyzésen kell átvezetni.  
A digitalizálás egy másik esete az anya-
könyvi eseményekhez kapcsolódik, így pél-
dául a házasságkötés esetén rögzíteni kell 
a házasulók papír alapú születési anya-
könyvi bejegyzését. 
 A törvény az adatvédelmi követelménye-
ket és az anyakönyvek sajátosságait figye-
lembe és a közlevéltárakról szóló törvény 
kutatásra vonatkozó szabályait alapul véve 
egységes szabályokat állapít meg az 1980. 
december 31-ig vezetett anyakönyvek ku-
tathatóságára, amelyekkel egyensúlyt kí-
ván teremteni az érintettek jogainak vé-
delme és a múlt megismerésére irányuló 
érdek között. Megteremti továbbá a ha-
tályos jogszabályokban biztosított lehető-
ségeket meghaladóan az 1981. január 1-je 
óta vezetett anyakönyvek kutathatóságát, 
amelyre a hatályos törvényi rendelkezések 
nem biztosítanak lehetőséget.
 A rendszer működéséhez szükséges közel 
egymilliárd forintos informatikai fejleszté-
seket uniós pályázati forrásból finanszíroz-
zák, az anyakönyvvezetők féléves képzé-
sen vesznek majd részt.
 Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
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Hirdetés

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

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

Ajánlatunk minden, ami víz-, gáz- és 

központifűtés-szereléssel kapcsolatos  valamint:

–  elektromos kéziszerszámok barkács és ipari felhasználásra

–  metrikus és menetes csavarok teljes körű kínálata

– kerti szerszámok nagy választékban

             

          

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

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

920 Ft/m2 -től ingyenes szállítással

Tisztíttassa szőnyegeit!  
920 Ft/m2 -től  ingyenes háztól házig szállítással.

    Magócsi Ruhatisztító

KÖRKÉRDÉS
Elégedett a pihenőpadokkal?
Amíg a gyalogos és biciklis életforma ki nem megy a divatból 
végleg – ez azonban aligha mostanában lesz – addig az utcabútorok 
közül a pihenőpadok lesznek a legnépszerűbbek. Néhány évtized 
alatt ezek a padok is jókora változáson mentek keresztül.

Az utcákon a kerítésekhez támaszkodó, 
vagy az árokpartokon álldogáló kispa-
dok egyszer csak nyomtalanul eltűntek, 

mintha a szomszédság már soha többé nem 
akarna alkonyatkor összeülni és megtárgyal-
ni az aznap a környéken történteket. 
 Helyettük egy-egy forgalmasabb téren, 
buszmegállóban, ligetben feltűntek ugyan a 
betonlábú, háttámlás padok, ezekre azonban 
tényleg csak azok ültek le, akiket a fáradság 
vagy a hosszú várakozás miatt már nem bírt 
a lábuk.
 Most pedig, amikor azt lehetne hinni, hogy 
a városközpontban már végképp nem lehet 
ok panaszra, hiszen sosem látott bőségben, 
egymást érik a pihenésre, egy-egy trécselés 
lebonyolítására, egy gyors uzsonna elfogyasz-
tására, vagy csak a tétlen nézelődésre alkal-
mas pihenőpadok, mégis megállított minket 
egy olvasónk és azt kérte, írjunk a padokról. 
Kérésének indoklásaképpen elmesélte, hogy 
a minap ismerőseivel kifelé jöttek éppen a 
piaccsarnokból, amikor azt látták, hogy egy 
idős asszony a két jól megpakolt kosarával 
imbolyog a bejárat környékén. Látszott rajta, 
hogy nagyon szeretne leülni valahová, csak-
hogy éppen ide, a piac közvetlen környéké-
re nem jutott egyetlen pad sem. Szerencsé-
re kis idő múlva bekanyarodott  egy autó, a 
gyerekei vagy az unokái jöttek az idős hölgy 
elé, hogy hazavigyék – szólt a történet foly-
tatása. De az olvasónk azóta is figyeli, mi-
lyen sokan járnak ugyanígy: leülnének, de 
nincs hová.

 Elmentünk hát megérdeklődni, miképpen 
vannak ezzel más, piacra járó monoriak. Ne-
kik is hiányoznak vajon a padok?
 – Nekünk ugyan nem – állította Szabóné 
Undi Klára, aki a férjével tartott éppen kifelé 
a csarnokból, megpakolt szatyrokkal. – Tele 
van itt minden biciklikkel, autókkal, nem le-
hetne ide még padokat is bezsúfolni, szerin-
tem nincs is erre elég hely.
 A házaspártól megtudtuk azt is, hogy ko-
csival közlekednek, úgyhogy már csak emiatt 
sem tartanak igényt a pihenőpadokra. Nem 
üldögéltek a sétálóutcában sem, a piac kör-
nyékén meg miért is tennék – mondták.
 Róth Mihály ellenben azt válaszolta, na-
gyon is jól jönne néhány pad a közelben. Ő 
maga gyakran megfordul a piacon, szereti kör-
bejárni a csarnokot többször is, és minden 
alkalommal leül kicsit pihenni a halsütögető 
közelében lévő padra. Ha az éppen nem fog-
lalt. Szívesen elüldögélne néha kint, a csar-
nokon kívül is, hiszen itt bőven van látnivaló 
és ismerősökkel is gyakran össze lehet futni – 
mondta –, de talán egyszer lesz is erre mód, 
ha majd futja néhány új padra.
 Fűri Józsefné, aki parkolóőri beosztásá-
nál fogva gyakran megfordul a környék kü-
lönböző szegleteiben, azt tapasztalja – osztot-
ta meg velünk –, hogy főképpen az idősebbek 
hiányolják nagyon a piac közeléből a padokat. 
Fiataloknak ugyan csak pár lépés az áruház 
melletti placc, ahol válogathatnak a padok-
ban, idős ember azonban már nehezen gya-
logol odébb, főleg ha szatyrokat is cipel köz-

ben. Nem kellenek ide formatervezett, elegáns 
ülőalkalmatosságok – magyarázta Fűriné –, 
elég lenne néhány egyszerű, de jól használ-
ható ülőke. Sokan örülnének neki.
 Kokrákné Nagy Zsuzsanna kérdésünkre 
azt felelte:
 – Pad? Ugyan minek? Én vásárolni járok 
ide, nem üldögélni. Vásárlás után pedig si-
etek haza.
 Hogy ez pontosan így van, azt láthattuk 
is: mire mi elértünk a Bocskai utcai bejára-
tig, Zsuzsanna már kifelé tartott a csarnok-
ból az újkrumplival és a tojással, merthogy 
kifejezetten ezekért jött. Mellette pedig ott 
vágtatott műanyag kismotorján a kisfia, aki-
nek egy pihenőpad csak útban lett volna…. 
 Szabó Edit a családjával, férjével és két kis-
fiával állt meg a kedvünkért. Mindenekelőtt 
azt tudtuk meg, hogy a nagyobbik fiúcska szín-
ötös bizonyítvánnyal, osztályelsőként végzett, 
majd a papa azt is közölte velünk, hogy jogos 
a kérdésünk a pihenőpadról, mert a pénzköl-
tésben tényleg el lehet fáradni. Aztán nevet-
ve hozzátette: ne vicceljünk már, piacra nem 
pihenni jár az ember, minek ide pad? Ebbe 
aztán bele is törődtünk, amíg a velünk szem-
bejövő hölgynek fel nem tettük a kérdést újra.
 Zsíros Csilla azt válaszolta: persze, a fi-
ataloknak könnyű, ők az olyasfajta fáradsá-
got még nem ismerik, amivel az öregeknek 
meg kell küzdeniük. Úgyhogy neki az a véle-
ménye – közölte –, hogy az idősebbek kedvé-
ért szükség lenne itt néhány padra. Ő ugyan 
életkoránál fogva még nem üldögélne ezeken, 
de azt nagyon is jól el tudja képzelni, hogy 
mások örülnének nekik.
 Körkérdésünk végeztével arra az összeg-
zésre jutottunk: nagy szerencse, hogy a pa-
dok elosztásáról sem nekünk kell döntenünk. 
Mert ahányan szeretnének bennünket érte, 
legalább annyian úgy gondolnák, hogy pa-
zarolunk.

Koblencz Zsuzsa

 Szabóné Undi Klára  Róth Mihály  Fűri Józsefné  Szabó Edit  Zsíros Csilla Kokrákné Nagy Zsuzsanna
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Az országos akció megrendezését végül 
szeptemberre to lták. A Monori Pol-
gármesteri Hivatal Műszaki Irodája 

azonban, az előző évek pozitív tapasztala-
taira alapozva (parlagfűmentesítés, szemét-
szedés) bízott abban, hogy Monor városa 
képes önerőből, központi támogatás nélkül 
is tenni környezete megtisztításának érde-
kében. Ehhez így nem csak lelkesedésre, fe-
lelősségtudatra, de anyagi támogatásra is 
szükség volt. 
 Cégek, egyesületek, önkormányzati képvi-
selők és magánszemélyek ajánlották fel idejü-
ket, teherszállító járműveiket és adománya-
ikat, hogy környezetünk tisztább, élhetőbb 
legyen. Gyönyörű időben, nagy lendülettel 
kezdődött az akció, melynek eredményekép-
pen több mint harminc lelkes résztvevő kö-
zel 20 köbméter szeméttől tisztította meg a 
kijelölt területeket. 
 Köszönjük mindenkinek a részvételt! Kü-
lön köszönjük az anyagi hozzájárulást Nagy 
Zsoltnak, Jámbor Miklósnénak, Ajtai csa-
ládnak, Szőnyi Sándornak, Sintár Péter-
nek, Bekker és Bekker Kft.-nek, B&K Szolg. 
és Ker. Kft.-nek, Leichter Irodatech Kft.-

TESZEDD! 
A szemétszedés is lehet valódi közösségi élmény!
Sikeres volt a júnus 15-i, szombatra 
szervezett szemétszedés. A TeSzedd! 
országos szemétszedés keretében 
képzeltük el a tavaszi takarítást, 
melyet május 25-re terveztek.

nek, Két Kisfestki Kft.-nek, Monor Hegyessy 
Lions Clubnak és a Bódi Kft.-nek. 
 Tehergépjárműveikkel segítették az akci-
ót: városunk alpolgármestere, Herda Tibor, 
Szabó Gábor, Kovács István, Szabó László, 
ifj. Balogh Péter. Köszönet érte!
 Műanyagzsákokat az Aplicator Plast Kft. 
biztosította. Köszönjük!
 Az igen kemény, időnként gyomorforgató 
munkában részt vettek önkéntesek, Kocsis-
né M. Valéria, Darázsi Kálmán, Kerepeszki 
Ildikó, Szvoren Tünde, Várszegi József, Vá-
mos Zolt, Buzás Zsolt, Pomaházi Csaba, Il-
lési Róbert, a Monori Vasutas Nyugdíjas Klub 
tagjai, a Függetlenül Monorért Egyesület tag-
jai: Kovács István, Artzt Zoltán, Maksa Mi-
hály, Maksa Dániel, Ajtai Beáta, Ajtai Zsolt, 

Szánthó Tamás, a GOODS Market az új 100-
as Monor és társai: Szabó László Hollósi Fe-
renc és Fodor László, a Monori Polgárőrség 
részéről Izsáki Linda, Farkas Attila, a Mo-
nori Roma Nemzetiségi Önkormányzat helyi 
romákat is aktivizálva vett részt az akcióban.
 A résztvevők és támogatók hozzáállása 
alapot teremtett arra, hogy jövő év kora ta-
vasszal, még a növényzet elburjánzása előtt 
egy nagyobb akció keretében megtisztítsuk 
azokat a területeket is, amelyeket a vegetá-
ció most eltakart. 
 Bízunk abban, hogy a megtisztított kör-
nyezet pozitív hatással lesz a szemetelőkre!
 „Nem urai vagyunk a Földnek, hanem gyer-
mekei.” 

Princz Verona, Műszaki Iroda

Hirdetés

Diszkont
Monor, Petőfi u. 29.

júliusi
akció!  
A készlet erejéig.

Minőségi 
borok, 

whiskyk, 
likőrök, 

pálinkák 
nagy 

választéka!

Telefon: 06-70/317-5633
Nyitva: Hétfőtől péntekig: 7.30–18.00
szombat: 7.30–13.00, vasárnap: zárvaAK

Miller  0,33 l dob. /# 219 Ft   /  199 Ft
Aranyfácán  0,5 l dob. /# 139 Ft   /  129 Ft
Aranyászok ü. 0,5 l  #    159 Ft
Aranyászok  0,5 l dob.  /# 169 Ft   /  159 Ft
Dreher  0,5 l üveges     189 Ft
Löwenbrau 0,5 l dob.  /# 169 Ft   / 159 Ft
HB sör  0,5 l dob.   149 Ft
Barley gold sör  0,5 l dob.   119 Ft
Grof en Kron 4% sör  0,5 l dob.   119 Ft
Strongbow  0,33    199 Ft
Prince sör dob. 0,5 l    119 Ft 
Pincemester fehérbor 2 l   499 Ft
Pincemester vörösbor 2 l    529 Ft
Rauch Ice tea 1,5 l   269 Ft
Nestea 1,5 l (őszi, citrom)   279 Ft
Piroska szörp 0,7 l   399 Ft-tól
Szentkirályi ásványvíz 1,5 l   89 Ft
Mizse ásványvíz 1,5 l   49 Ft
Mizse ásványvíz 2 l   59 Ft
Apenta málna 1,5 l    159 Ft
Szentkirályi limonádé 1,5 l   169 Ft-tól
Pepsi Cola 2,5 l   299 Ft
Coca Cola 2 l  /# 329 Ft   /  319 Ft
Coca Cola 0,33 l dob. /#   105 Ft
Bomba 0,25 l dob.   119 Ft
Hell energiaital 0,25 l dob.  /# 129 Ft   /  119 Ft
Adrenalin dob. 0,25 l   /# 89 Ft   / 79 Ft
Adrenalin XXL dob. 0,5 l   /# 149 Ft   /  139 Ft
Mlieko UHT tej 1,5%    149 Ft
Topping Spray tejszínhab  /# 279 Ft   / 249 Ft

Domestos 750 ml  (zöld, piros, kék) 339 Ft / 319 Ft
Ariel 4,475 l     2790 Ft
Ariel 8,4 kg mosópor (osztrák)   4290 Ft
Ariel 10 kg mosópor (osztrák)   4990 Ft
Ariel kapszula 32 db   2490 Ft
Persil duo kapszula 15 db   1190 Ft
Dosia kapszula 12 db   729 Ft
Silan 1 l   399 Ft-tól
Lenor 5 l   2190 Ft
Coccolino 1 l   399 Ft-tól
Coccolino 2 l   799 Ft
Persil kapszula 48 db   2990 Ft
Karaván kávé 250 g   399 Ft
Paloma kávé 250 g   359 Ft
D. E. Omnia 250 g   599 Ft
Tchibo 250 g    1 db / 12 db-tól  379 Ft / 339 Ft
Nescafe 3 in 1  1 db / 18 db-tól  389 Ft / 339 Ft
Nescafe Gran aroma 20x1,7 g    199 Ft
Amigos kávé 250 g   279 Ft
Kristálycukor 1 kg   259 Ft
Kunsági liszt 1 kg   139 Ft
Azur liszt 1 kg   119 Ft
Majola étolaj 1 l  /# 359 Ft / 339 Ft
„B” rizs 1 kg   179 Ft
Simba macskakonzerv 400 g   99 Ft
Turbo Dog kutyatáp 10 kg       1590 Ft
Chappi kutyatáp 15 kg   4990 Ft
Milárió kutyatáp 3 kg   529 Ft
Simba kutyakonzerv 1300 g #   229 Ft
Reno kutyakonzerv 1230 g #   249 Ft
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Hirdetés

POSTA
Régi épületeink új köntösben
Tovább szépült Monor egyre közkedveltebbé váló sétálóutcája.  
A régi posta és az egykori bútorbolt épülete elegáns átalakuláson 
esett át. Felújításuk olyan jól sikerült, hogy – örömünkre – teljesen 
újként hatnak. A mai – közismerten nem könnyű – anyagi helyzetben 
hogyan sikerült mindezt megvalósítani? Erről érdeklődtünk Raj
ki Lászlótól, a Monori Városfejlesztő Kft. ügyvezetőjétől.

Monor, Kossuth Lajos utca 45. (a Nemzetőr utcával szemben.)
Telefon: 06-70/703-6616
Nyitva: hétfőtől péntekig: 8–12 és 13–17, szombaton: 8–12

TELJESEN ÚJ és 
FOLYAMATOSAN 
CSERÉLŐDŐ 
ÁRUKÉSZLET  
Tulajdonosváltás!

GYERMEK HASZNÁLTRUHA    Vigadó 
       a Strázsahegyen!

Családi ünnepeit, baráti 

összejöveteleit tartsa  

a Strázsahegyen!

Jöjjön el, beszéljük meg,  

a többit bízza ránk!

06-20/824-8823 • 06-30/395-4834

Vigadó étterem

Monoron a városközpontban

(Kossuth L. u. 65-67.)

A két épület része a Monor integrált vá-
rosközpont-fejlesztése című projekt-
nek – kezdte válaszát. – Mindkettő 

úgynevezett gazdasági típusú tevékenység-
ként került a projektbe, kicsit alacsonyabb 
támogatási intenzitással, de a későbbiekben 
bevételt eredményező beruházásként meg-
valósítva. Ezt a két épületet választottuk 
ki annak idején, hiszen ezek önkormányzati 
tulajdonban vannak, és ez alapvető kritéri-
um volt. Maga a sétálóutca és az azt szegé-
lyező épületek felújítása az elmúlt években 
részben önkormányzati, másrészt pedig kü-
lönböző magán beruházásokból valósult meg. 
Ezek után már csak ez a két épület lógott 
ki a sorból, ezért ezeknek a felújítását céloz-
ta meg az önkormányzat. Mindkettő üre-
sen állt, tehát gyakorlatilag alkalmas volt 
arra, hogy ezt a munkát elvégezzük. A Pe-
tőfi utca 12. már réges-régen Monor város 
önkormányzatának tulajdonában volt. Jó 
pár éve üresen állt, a felújításra rászorult.  
A posta épülete a Petőfi utca felújításával 
egyidejűleg került az önkormányzat birtoká-
ba. Akkor a Magyar Postával sikerült meg-
állapodni. A mostani posta helyén álló in-
gatlant kapta cserébe, mi pedig ezt a régi 
épületet kaptuk tőlük. E cserének köszönhe-
tően a posta egy új épületet tudott építeni 
magának azon a területen, mi pedig hasz-
nosítani tudtuk a régi épületet.

– Milyen új funkciót szánnak a volt pos-
taépületnek?
 – A cél az, hogy egy szolgáltatóház jelle-
gű ingatlant alakítsunk ki, amely a belvá-
rosban biztosít teret különféle üzleteknek, 
irodáknak vagy hivataloknak, kisebb vagy 
közepes vállalkozásnak. Az épület teljes egé-
szében, kívül-belül felújításra került nyílás-
záró-cserékkel, hőszigeteléssel, új tetővel.  
A teljes épületgépészet is megújult, az elekt-

romos, a víz-csatorna, a fűtés és a könnyű-
áramú részekkel együtt. A falazatoknak és 
tereknek a kialakítása is átalakult az új ter-
vezett funkcióknak megfelelően.

– Ezeket az új tereket hogyan kell elképzel-
nünk? Hallhatnánk róluk konkrétabban?
 – A földszinten egy nagyobb, tágas tér-
rész van, ami az utcai fronton akár több üz-
letrész kialakítására is alkalmas, vagy akár 
egy kisebb komplett irodaszerű hasznosítás 
is lehetséges. Ez az épület legalább 3-4 elkü-
löníthető részből áll. Földszint, emelet, hát-
só épület. Mindegyik külön-külön is, de akár 
egyben is használható és megfelelő munka-
helyet, teret tud biztosítani kisebb-nagyobb 
cégeknek. Akár még 50 főt is lehetne foglal-
koztatni, elhelyezni ezen a területen. A jú-
nius végi teljes elkészülés után hivatalos át-
adása július hónapban történik meg.

– Úgy tudjuk, hogy a Petőfi utca 12. alatti 
felújított üzlethelyiség már jó ideje kiadó. 
Szép portállal, mozgássérült feljáró kiala-
kításával, tágas, korszerű belső térrel. Ma-

napság viszont túlkínálat érzékelhető a ki-
adó helyiségek területén. Volt már komoly 
érdeklődő? Ha igen, milyen elképzelések-
kel jelentkeztek?
 – Igen, amikor az üzlethelyiség elkészült, 
azt azonnal meg is hirdette az önkormány-
zat. Eddig már több jelentkező volt, aki 
megnézte és érdeklődött az üzlet paramé-
tereiről. Elsősorban ruházati kereskedelem-
mel foglalkozó vállalkozók voltak. Egyelőre 
még senkivel nem kötöttünk szerződést. Még 
további érdeklődőket várunk. Amennyiben 
megfelelő ajánlattevő érkezik, akkor lesz le-
hetőség a bérbeadásra. A hirdetmény meg-
jelent a város és cégünk honlapján is, illetve 
kifüggesztettük az üzlethelyiség ablakára is. 
A szokásos önkormányzati – 14 762 Ft/m2/
éves – bérleti díjat hirdettük meg, erre vár-
juk a jelentkezőket.

– Olvasóinkat érdekelni szokták az anyagi 
vonatkozások is, hogy mi mennyibe került, 
milyen forrásból, hogyan tudta megszerez-
ni a szükséges összeget a város?
 – Ahogy már említettem, ezeknél a gaz-
dasági típusú pályázati elemeknél alacso-
nyabb a támogatásintenzitás, vagyis az ön-
kormányzatnak itt magasabb önrészt kellett 
hozzátenni. A támogatás a projektnél általá-
ban 80-85 százalék volt, e típusnál viszont 
– ahol bevételt kell generálni – 30 százalék-
ról beszélhetünk. A régi posta esetében ér-
demes tudni, hogy két közbeszerzési eljá-
rást kellett lefolytatni. Az elsőnél annyira 
irreálisan magas kivitelezési ajánlatot kap-
tunk, hogy nem fogadta el az önkormányzat. 
A második körben sikerült egy tárgyalásos 
rendszerben kedvezőbb ajánlatot kialkudni. 
Végül is az egész városközpontprojekt több 
mint egymilliárdos költségvetéséből gazdál-
kodott, ebből a régi posta újjávarázslása 109, 
a Petőfi utcai üzlethelyiség pedig 46,5 mil-
lió forintba került.

– Milyen tapasztalataik voltak a kivitele-
zéssel kapcsolatban?  
 – Az a kivitelező, aki a régi posta épü-
letét újította fel, nagyon jó minőségben és 
megfelelő ütemben dolgozott. Egyszer bizo-
nyítottak már Monoron, ők készítették el a 
bölcsőde épületének bővítését is, úgyhogy 
mi nagyon meg vagyunk velük elégedve.

Bolcsó Gusztáv
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Megnyitottunk Monoron is!
Készpénz percek alatt
Magas kölcsönösszeg 

(15,45 és 90 napos futamidők) 
Kamatmentes 

kiváltási lehetőség 
(30 napos kiváltás esetén)

Maximális biztonság
THM: 21,56-43,48  %. A kölcsönt a BÁV-ZÁLOG Zrt. nyújtja. A zálogtárgyak köréről és a további 

részletekről érdeklődjön munkatársainknál, honlapunkon:  www.bavzalog.hu

Arany, ezüst,  

és briliánssal 

ékesített 

tárgyakra.

Monor, 
Móricz Zs. u. 4.

Telefon:
 06-29/413-336 

Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig: 
07.30–12.00-ig és 

13.00–17.00-ig, 
szombat: 

8.00–12.00-ig.

Új és használt mobil-
telefonok adás-vétele

Autós navigációk • Tablet Pc  
 Kiegészítők, tartozékok  
 GSM-, GPS-gyorsszerviz

06-29/411-443
monor@elektrotime.hu
2200 Monor, Petőfi S. u. 16.

Telenor: 1200 Ft- tól
T-Mobile: 1500 Ft-tól
Vodafone: 2000 Ft-tól
Tesco Mobile: 2000 Ft-tól

Online egyenlegfeltöltés 

Sószoba
Cím:  
Monori uszoda  
Monor, Balassi Bálint u. 14.

Bejelentkezés:  
06-29/614-500

Nyitva:  
hétfő-péntek:  
6-tól 21 óráig

szombat-vasárnap:  
9-től 21 óráig

A sószoba  
használati díja  
alkalmanként:  
900 Ft/45 perc
A sószobát egyszerre két felnőtt,  
vagy egy felnőtt és két gyerek 
használhatja.

Előzze meg az  
allergiát, látogassa  
a  monori sószobát!

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
Web: http://epulettanusitas.atw.hu

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

Hirdetés

PECAPLÁZA
Kiváló program az egész családnak!
A Market Central Ferihegyen található Energofish PecaPlázát a többség horgászboltként ismeri. Pedig az üzlet 
kínálatában a horgászati cikkeken kívül számos egyéb szabadtéri programhoz is találhatunk nélkülözhetetlen és hasznos 
kellékeket. Itt mindent egy helyen megvehetünk, amire egy kellemes kempingezés vagy vízitúra során szükségünk lehet.

A Market Central Ferihegy területén 630 négyzetméte-
ren, több mint tízezerféle termékkel és számos akcióval 
várja látogatóit a PecaPláza.
Nyitva: hétfőtől-szombatig 10-től 20 óráig, vasárnap 
10-től 18 óráig.
Telefon: 06-29/553-400 • Honlap: pecaplaza.hu
Facebook: facebook.com/pecaplaza

Beköszöntött a horgászidény,  
a férfiak leporolták az orsókat, 
botokat, kiváltották a hor-

gászengedélyeket és már be is 
pakoltak az autóba, s indulás-
ra készek, hogy végre kedvenc 
sportjuknak hódolhassanak. 
 A család többi tagja azonban 
nem biztos, hogy ugyanakkora lel-

kesedéssel éli át a halfogás 
rituáléját és örömeit, mint 
a ház ura. Ezután azonban 
már nekik sem kell lekonyult 
szájjal tudomásul venniük, 
hogy a család főhorgásza is-
mét szeretteitől távol tölt egy 
hétvégét, hiszen a horgászok 
Mekkájaként nyilvántartott 
PecaPláza a szabadidő kö-
zös eltöltéshez számos, nem 
csak a horgászathoz használ-
ható terméket kínál az egész 
családnak. Legyen szó egy 
hétvégi sátrazásról vagy vízi- 
túráról, esetleg kempingezés-
ről, a PecaPlázában mindent 
megtalál egy helyen. 

 Az üzletben kapható csónakok például 
nem csak a horgászásra alkalmasak, 
a mentőmellényeket felvéve az egész 
család bátran indulhat vízitúrára, 
így amíg apa horgászik, anya és 
a gyerekek is elfoglalhatják ma-
gukat. A túráról visszatérve le-
pihenhetnek a gumimatracok-
ra, vagy bebújhatnak a sátrakba 

– melyek ellenállnak esőnek, szélnek, nap-
sütésnek – egy kis délutáni alvásra. De a 
hölgyeknek sem kell ilyenkor unatkoznia, 
hiszen a boltban minden eszköz a rendel-
kezésükre áll, hogy a napi fogás estére már 
a család vacsorája legyen. Sőt a szúnyogok 
miatt sem kell aggódniuk, hiszen számta-
lan riasztószer közül választhatják ki az 
üzletben a megfelelőt.
 Így aztán a horgászhétvége során készült 
fotókon már nem csak a férfiak mutathatják 
büszkén, hogy „ekkora halat fogtam”, de a 
hölgyek is közszemlére tehetik, hogy „ilyen 
ínycsiklandó vacsorát főztem” – egyaránt ki-
váltva a barátok, barátnők elismerését. (x)
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A monori emberek gondolkodásában méltó helyet foglaltak el az 1848–49-
es évek történései. A Honvéd Egylet megszületése és jelenléte a XIX. 
század utolsó harmadában, a nagyközségi elöljáróság és a képviselő-testület 
áldozatkészsége, szervezőmunkája a Kossuth-szobor létrehozásában, valamint 
az első világháborút megelőző évtized politikai eseményei is ezt igazolják. 

HELYTÖRTÉNET

A monoriak viselt dolgai  LIV.  
Az első világháború előtti évekJúlius 8. 17 óra, 

Vigadó emeleti folyosógaléria
Közös nevező kiállítássorozat
Gy. Erdei Júlia filcmozaik mű-
vész kiállításának megnyitója

Július 8-12., Művelődési Ház
Művészeti napközis tábor

A programok részleteiért látogas-
son el honlapunkra: www.vigadokft.
hu. Információ, jegyrendelés te-
lefonon: 06-29/413-212, e-mail-
ben: vigado@vigadokft.hu.

2013. JÚLIUS

A Vigadó programjai

Az első világháború előtti években a fal-
vakban népfölösleg keletkezett. Az el-
vándorlás a nagyközségek és a városok 

felé irányult, ahol már fejlődött az ipari élet. 
Monor kiváltságos helyzetben volt, a főváros 
közelsége miatt, az oda közlekedést pedig a 
vasút is segítette. Így vált lehetővé népességé-
nek felgyorsult növekedése. Az ország lakossá-
gának a főváros felé történő orientáltságából 
következett a város lélekszámának gyarapo-
dása. Mindez annak ellenére történt, hogy a 
század elején a helyi sajtó újságírója még ar-
ról panaszkodott, hogy „közállapotunk beteg, 
melyet hathatósan és kellő sietséggel orvosol-
nunk kell. Feltétlenül találni fogunk rá gyógy-
szert, mert keresünk, …odaadással, ambícióval”. 
Ez nem mindig sikerült. A lakosok szegény-
sége sokszor akadályozta az adók befizetését 
is. Járványos betegségek egész sorozata sok-
szor fél évig is bezárásra kényszerítette az is-
kolákat. Természeti csapások pusztították a 
kisgazdák termését. Pest vármegye főispán-
jai gyakran felkeresték a vezetőket.
 Beniczky Ferenc, a vármegye főispánja 
1903-ban ide utazva kérdezte Sárközy Pál 
járási főszolgabírót, hogy mi az oka a monori 
nép elszegényedésének. Az új, tehetséges fő-
szolgabíró, Földváry Bertalan sem tudott ki-
térni e válasz alól Gulner Gyula főispán ér-
deklődésekor, 1907-ben. gróf Ráday Gedeon 
1911-ben segítő szándékkal már hivatali vizs-
gálatot is tartott a fenti ügyek javítása érdeké-
ben. Ekkor a lakosok száma 10 941 fő, s kép-
viselőt választhattak 5479-en.
 A körzetek is módosultak. 1898-ban két vá-
lasztói körzet volt, mely később háromra nőtt. 

Ez a beosztás 1906-ban hat, 1911-ben már hét 
kerületre változott. A kerületekben választot-
ták meg a községi bírót és a tizenkét esküd-
tet, valamint a képviselőket. A hatvanfős kép-
viselő-testületnek általában húsz virilis tagja 
volt. Ők a legtöbb adót fizetők köréből kerül-
tek ki. „Évi adójuk 1094 és 353 korona között 
mozgott.” Az első világháború előtt, 1912. dec-
emberben a következők kerültek be a testület-
be: Monorkerületi Takarékpénztár, Lehotzky 
Antal dr.*, Huppert Gyula, Huppert Sándor, 
Földváry Bertalan, Egri Főkáptalan, Molnár 
Sándor, Schmitterer Károly, Kégl János dr.*, 
Dabasi Ödön dr.*, Huppert Jakab dr.*, Kovács 
Gáspár, Kozma Aladár dr.*, özv. Gera József-
né, Monor Kerületi Hitelbank, Burján Béla, 
Rabár Endre dr.*, Sandula Imre dr.*, Keller 
József, Adler Sándor dr.* Póttagok: Borzsák 
Sándor, Surányi Sámuel, Magtenyésztés Rész-
vény Társaság, Palcsik János. A *-gal jelöltek 
adója oklevél alapján kétszeresen van számít-
va. A választói jogosultság évi 8,78 korona. 
 1910. március 20-án a monori Független-
ségi Párt magalakulása alkalmából tartott 
gyűlésen „Hirkó Béla nagyszabású, történel-
mi motívumokkal támogatott, érvekkel gaz-
dag beszédet mondott. S elnököknek válasz-
tották: Halász Gyula, Katona Gyula, Molnár 
Sándor, Huppert Gyula polgárokat”. A párt 
országgyűlési képviselőjelöltje Förster Aurél 
monori ügyvéd, földbérlő. Április hóban a kör-
nyék községeiben nagyhatású programbeszéde-
ket tartott. Az országos képviselő-választás-
kor 1000 szavazattal a Kossuth Ferenc vezette 
Függetlenségi Párt nyolc képviselőjének egyike 
lett. 1913. október 19-én Monoron beszámoló 
beszédet mondott, amelyen megjelent a Füg-
getlenségi és 48-as párt (a köznyelvben Kos-
suth Párt) nagy nevű vezére, Apponyi Albert 
gróf, számos országgyűlési képviselő körében. 
 Ezekben az időkben Kossuth Ferenc „a ko-
rona árnyékában is függetlenségi maradt, …
hogy a magyar nemzet politikai súlyát, gaz-
dasági erejét emelje”. Kossuth Lajos és Mesz-
lényi Terézia elsőszülött fia, a mérnök és épí-
tészmérnök, vegyész és bölcsész diplomájú 
politikus elhunytakor a monoriak is „mélysé-
ges fájdalommal” búcsúztatták a temetésén.
 A trónörökös és felesége elleni merénylet 
után, az 1914. július 18-án tartott képvise-
lő-testületi ülésen Palcsik János monori bíró 
indítványozta: „fejezze ki a közgyűlés a ha-
lált okozó bűnös merénylet fölött mélységes 
megvetését, egyben adjon kifejezést mélysé-
ges gyászának”…
 Forrás: Elöljárósági Jk.-ek, Monor, 1897–1921; 
Monorkerületi Lapok 1901–1914.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

 Gróf Apponyi Albert
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Eladó, kiadó önkormányzati ingatlanok 
Monor Városi Önkormányzat pályá-
zat útján történő értékesítésre hir-
det építési telkeket a Rákosi Jenő és 
a Nyitrai utcában, társasházi lakás- 
ingatlanokat a Kossuth L. u. 88. és 
a Kiss Ernő u. 4. sz. alatt, továbbá 
bérbe adásra hirdeti a Petőfi S. u. 12. 
sz. alatti 267,23 m2 alapterületű üz-
lethelyiséget.
 Bővebb felvilágosítás a Monori Pol-
gármesteri Hivatalban (2200 Monor, 
Kossuth L. u. 78-80.) Bokros Károly-
né ügyintézőnél ügyfélfogadási idő-
ben személyesen, vagy munkaidőben 
a 612-314-es telefonszámon.

Pályázati kiírás
Monor Városi Önkormányzat pályá-
zatot hirdet a Monor, Balassi Bálint 
u. 23. sz. alatti használaton kívüli 4. 
számú fogorvosi rendelő bérlet kereté-
ben történő, egészségügyi célú hasz-
nosítására, melynek elvárt legalacso-
nyabb bérleti díja 15 000 Ft/m2/év.  
A bérleti díj összegét a bérbeadó éven-
te az inflációs ráta mértékével jogosult 
emelni. A bérlet időtartama: határozat-
lan idejű. Fizetési feltételek: a bérleti 
díj számlázása kéthavonként történik.
 A pályázati ajánlatokat zárt boríték-
ban, folyamatosan lehet leadni a Pol-
gármesteri Hivatal központi iktatójá-
ban „Fogorvosi rendelő” megjelöléssel. 
A pályázati ajánlatnak minimálisan 
tartalmaznia kell a pályázó: személyi 
adatait, elérhetőségét, a helyiség hasz-
nosításának részletes ismertetését, az 
ajánlott bérleti díj összegét, pályázati 
biztosíték befizetésének igazolását. 
 Bővebb felvilágosítás: Monor város 
honlapján: www.monor.hu vagy Mo-
nor Városi Polgármesteri Hivatal (2200 
Monor, Kossuth L. u. 78-80.) Műszaki 
Irodáján, Bokros Károlyné ügyintéző-
nél ügyfélfogadási időben személyesen, 
vagy munkaidőben a 29/612-358 tele-
fonszámon.
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Közösség

Hirdetés

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

Kiss Júlia ki állítás meg-
nyitójára érkezett ér-
deklődők most sem 

csalódtak. Szülőhelyén, Mo-
noron sem kellett izgulnia al-
kotásai fogadtatása miatt a 
művésznőnek. Egy meglepetés 
még a vártnál is emlékezete-
sebbé tette ezt a rendezvényt. 
A Balázs Béla-díjas fotómű-
vészünk kiállítását ugyanis a 
Liszt Ferenc-díjas, Érdemes 
művész, a Magyar Érdemrend 
középkeresztjével idén kitünte-

tett operaénekesnő, Pitti Ka-
talin nyitotta meg – a magyar 
irodalom és a dalrepertoár je-
les részleteinek tolmácsolásá-
val. A múló pillanat kivételes 
érzékű megörökítőjének ké-
peit látni és a zeneirodalom 
klasszikus alkotásait ily ki-
váló tolmácsolásban hallani; 
két ilyen elismert művészt kö-
rünkben egyszerre üdvözölni 
– párját ritkító esemény volt 
kisvárosunkban. 
 E művészbarátság közös 
nevezője érződött a megnyitó 

BEMUTATÓ
Emlékezetes kiállítás
Szerencsésnek mondhatja magát, aki június 3-án ott lehetett a 
Vigadó Galéria kiállításmegnyitóján. Kiss Júlia, a monori kötődésű 
filmfotográfus remek képeinek egy részét láthattuk már városunkban 
is, de legutóbbi nagy sikerű, exkluzív budapesti bemutatója 
után különösen nagy várakozás előzte meg ezt a találkozást. 

szavaiból is, ahogy Pitti Ka-
talin fogalmazott: „Kiss Júlia 
lelkének simogatása ott van 
minden képén, így megismétel-
hetetlen és egyedi pillanat jön 
létre”. És valóban: a művész-
portrék Richard Burtontől 
Vanessa Redgrave-ig, Gobbi 
Hildától, Garas Dezsőn át, 
Eperjes Károlyig azt az arcot 
tudták megörökíteni, amely a 
legjellemzőbb vonásaikat őrzi 
meg a múló időnek. Ez vo-
natkozik a hasonlóan igényes 
film- és tájfotókra is. Valóban 
az „ízlés, arány, mértéktartás, 
pontos kifejezés” jellemző ezek-
re a képekre. Az a megnyitó-
ban megfogalmazott gondo-
lat, hogy „minden a lélekből 
indul, onnan jut el a szellemig, 
és az mozgósítja végül a tes-
tet” – szintén mindkét művész 
ars poeticájaként volt érzékel-
hető. Kiss Júlia gondosan vá-
logatott és elhelyezett képei és 
Pitti Katalin ihletett, szenve-
délyes dalinterpretációi (Hege-
dűs Valér méltó zongorakísére-
tével) megtiszteltek bennünket 
azzal, hogy Monoron is a leg-
magasabb színvonalra töre-
kedtek. Kár, hogy e kiállítás 
csak két hétig volt látható.

B.G.

 Kiss Júlia film-
fotója a Híd-
emberből

 Kiss Júlia és Pitti Katalin a kiállításmegnyitón

A Monori Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzat a Ma-
gyar Máltai Szeretetszol-
gálattal együttműködve, 
a Monor Bercsényi utca 
16. szám alatti Hangár-
ban 2013. július 1-jétől in-
gyenes roma nyelvoktatást, 
nyelvvizsgára való felkészí-
tést, roma kulturális isme-
retterjesztést (hiedelem vi-
lág, szokások, stb.) szervez.
 Minden kedves érdek-
lődőt szeretettel várunk!
 Jelentkezni személyesen 
a Hangárban, vagy a 06-
30/40-88-951-es telefon-
számon Oláh Zsoltnál.

Igazgatási szünet 
Értesítjük a lakosságot, 
hogy a Monor Városi Pol-
gármesteri Hivatal 2013. 
július 22–26-ig, illetve 
2013. augusztus 21–24-
ig igazgatási szünet mi-
att zárva tart.

Ingyenes 
oktatás 
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Május 31-én – immár hagyományosan – önkormányzatunk ünnepélyes 
találkozóra invitálta és látta vendégül városunk iskoláinak nevelőit. 
E rendezvény keretében több tanítónk, tanárunk kiemelkedő 
munkáját különböző elismerésekkel is megköszönték. 

ELHIVATOTTSÁG
Pedagógusnapi ünnepség a Vigadóban

Nyitva tartás: H-P: 8.00–18.00, Sz: 8.00–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/414-499  •  E-mail: memo-bike@memo-food.hu

Monor, Móricz Zs. u. 5. A vasútállomás utcájában,  
közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.

Minőségi 
kerékpárok

KeréKpárcenter

MIt SZÓLnA eGY HŰSÍtŐ FAGYIHOZ!?
Ha nálunk vásárol 2  000 forintonként 1 gombóc fagyi- 
kupont adunk ajándékba, melyet a Petőfi utcai 
Torony Fagyizóban válthat be! 
Akciós időszak: 2013. július 8-tól július 20-ig.

Átteker egy 
fagyira?

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

Bevezetőként jó hangulatot teremtett 
Hevesi Imre aktuálisra hangolt gitá-
ros-dalos műsora. Pogácsás Tibor 

polgármester – aki fizetés nélküli szabadsá-
gon lévő pedagógusként tölti be (1998 óta) 
választott tisztségét – tapasztalatai alapján, 
hozzáértően köszöntötte meghívott kollégá-
it. Hangsúlyozta, hogy a teljesen megvál-
tozott értékrendben, az eltérő lehetőségek 
között kitartva, a mind nagyobb terhek kö-
zepette kell mindent megtenni gyermekeink 
helyes útra indításában. Először nyugdíjas 
pedagógusoknak adott át emléklapot, illet-
ve aranyoklevelet. Rónay Györgyné 75 évi 
és Mészéros Győzőné 50 évi hivatásteljesí-
tésének elismeréseként.
 Farkas Zoltán – a Klebelsberg Intézet 
Monori Tankerületének igazgatója – több 
emléklapot adott át. Szabóné Horváth An-
nának (Ady iskola), aki kiváló szaktárgyi és 
nevelőmunkája mellett kiemelkedő országos 
és nemzetközi sikereket ért el az általa ve-
zetett Forrás Kórussal. Nagy Lászlónénak 
(József A. Gimnázium), aki – iskolája taná-
ra és munkaközösség-vezetőjeként egyaránt 
– szakmai és közösségi szempontból is külön-

leges elhivatottsággal végezte (27 éven át) 
munkáját. Az albertirsai és a monori sport-
élet szervezője, tanítványai évente értek el 
országos szinteket. Lukácsy Györgynének 
(Kossuth iskola), aki 39 éve kiváló szakta-
nára és fáradhatatlanul szervező igazgatóhe-
lyettese intézményének. Szép eredményeket 
ért el a differenciált oktatásban, a tanulók 
fejlesztésében és versenyeztetésében. Példa-
mutató munkavégzése, segítőkészsége miatt 
kollégái, a szülők és a tanulók is tisztelik. 
Bolyhos Évának (Nemzetőr iskola), aki – fi-
atal kora ellenére – egyik legjobb, legsikere-
sebb tanítónője iskolájának. Óráin folyama-
tosan használja a számítógépet, az interaktív 
eszközöket. Minden lehetséges szakmai to-
vábbképzésen részt vett, és most már őt ké-
rik egyre gyakrabban bemutató órák tar-
tására. Boldog Lászlóné (Jászai iskola) 25 
éve áll a monori oktatás és 17 éve jelenlegi 
iskolája szolgálatában. Munkaközösség-ve-
zető. Közoktatási és pedagógus szakvizsgát 
tett, sőt drámajáték-vezetői végzettsége is 
van. Tanítványai szép versenyeredményeket 
értek el, és rendszeres szereplői az intézmé-
nyi és városi ünnepségeknek.

 A „Monor Város Nevelési, Oktatási és 
Közművelődési Díja” kitüntetést két pe-
dagógusnak nyújtotta át Pogácsás Tibor 
polgármester. Bukai Tiborné 28 éve tanít 
kiegyensúlyozottan, 2001 óta a Jászai Is-
kolában. Szakmai munkája mellett 20 éve 
irányítja az általa alapított és folyamato-
san nagy sikerrel működő Napraforgócs-
kák néptánccsoportot. Mesterkurzusokon 
vett részt, szervezett néptáncos táborokat, 
táncszínházat. A néptánc autentikus anya-
gát újszerűvé és maivá teszi fellépéseik so-
rán. Herbályné Zsíros Andrea (Nemzetőr 
iskola) volt iskolájába tanárként visszatérve 
három szaktárgya mellett a tömegsportot is 
szervezi. Minden érdekli szakmájával kap-
csolatosan, szívesen tanul. Minden lehetsé-
ges továbbképzésen részt vett. 120 órában 
pl. a digitális tananyagokkal és az informa-
tikai eszközök használatával  gyarapította 
ismereteit. Mindenkinek igyekszik segíteni 
a közös programokban. 
 A Vigadóbeli rendezvényen tudhattuk 
meg, hogy Takács Géza (Kossuth iskola) 
az országos pedagógusnapi ünnepségen vet-
te át – Balogh Zoltántól – az emberi erő-
források miniszterétől a kiemelkedő hatá-
sú oktatási-nevelési munkáért, valamint a 
pedagógiai gyakorlatot segítő jelentős tu-
dományos tevékenységért adományozható 
Apáczai Csere János-díjat. 30 éve folyama-
tosan jelennek meg az oktatásügyről szak-
mai-módszertani írásai. Írt könyvet (Kiút-
keresők, 2009), rendszeresen hívják országos 
konferenciákra. Igényes cikkeit lapunkban is 
olvashattuk. Volt népművelő, többféle típu-
sú iskolában tanított már (jelenlegi helyén 
2008 óta), de – társadalmi  kérdésekre nyi-
tott értelmiségiként – fontosnak tartja pl. 
a cigányság sorsával való elméleti és gya-
korlati foglalkozást. 2013 januárjától az Új 
Pedagógiai Szemle című országos módszer-
tani folyóirat főszerkesztője is. Országos el-
ismerésének Monoron valamennyien örülhe-
tünk. Munkájához ezúton is (mint a többi 
jutalmazott pedagógusnak) csak az eddigi-
ekhez hasonlóan következetes szívós kitar-
tást, és sok erőt kívánhatunk.

Bolcsó Gusztáv              
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MEGMÉRETTETÉS
A tanulásban akadályozott diákok sikerei
A Gyöngyhalászat Tehetségpont TÁMOP pályázat 
jóvoltából jött létre. A Gyöngyhalászat ta nul má-
nyi ver seny több műveltségi területre kiterjedő, 
levelezős rend szerű, a 2012/13. tanévtől or szágos 
vetélkedő a sajátos nevelési igényű diákok részére. 

Mór, Kalocsa, Oros-
háza, Százhalombat-
ta, Kaposvár, Izsák, 

Oroszlány, Tatabánya, La-
josmizse, Sopron, Sárbogárd, 
Budapest XXI., kerület, Bics-
ke, Nagybajom, Nagykőrös, 
Gyula, Ajka, Székesfehérvár 
és Monor Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani In-
tézményei, speciális iskolái 
nevezték tanulóikat a távve-
télkedőre. Havonta e-mailben 
kapták meg a történelmi és 
matematikai feladatokat a ta-
nulók, melyek megoldásához a 
tananyagon túl az interneten 
keresték meg a szükséges in-
formációt. A monori Nemzetőr 
Általános Iskola Speciális Ta-
gozatáról Kanalas József he-
tedikes, Czövek Lajos nyolca-
dikos tanulók vettek részt, és 
Sajti Zoltánné tanárnő, osz-

tályfőnök, illetve Vámos Ágo-
ta irányításával oldották meg 
és küldték el a megoldásokat  
2012. szeptembertől a tanév 
végéig. Városunk két felsős 
diákja első helyezést ért el 
történelem hetedikes, törté-
nelem nyolcadikos és matema-
tika nyolcadikos tananyagból! 
Köszönjük a felkészítő kollé-
ganő fáradhatatlan támoga-
tását, a gyerekek folyamatos 
motiválását! Két tanulónknak 
a szorgalmát, kitartását és a 
kiváló eredményt! A bonyolí-
tó, a tatabányai Éltes Mátyás 
EGYMI, Általános Iskola és 
Speciális Szakiskolában létre-
hozott Gyöngyhalászat Tehet-
séggondozó Alapítványnak a 
verseny szervezését, követé-
sét, a lehetőséget a hasonló 
adottságú gyerekek tudásá-
nak bővítésére! 

 2013. május 17-én, Gyöm-
rőn a Teleki-kastélyban került 
sor az idei megyei mezei futó-
versenyre. Plesóczki Nándor 
nyolcadikos tanulónk utolsó-
ként indult az 1600 méteres 
futáson és ismét első helyen 
ért célba! Bodnár Béla har-
madikos gyerekünk negyedik 
lett 800 méteren, Kolompár 
Márió a hetedik osztályból 
hatodik, és az először indu-
ló Czövek Lajos tizedik he-
lyezést ért el 1200 méteren. 
Korcsoportonként 10-25 is-

 Ballagnak a 
speciális tago-
zat végzősei

 A strázsahe-
gyi kerékpárver-
seny ifjú indulói

kolás gyerek indult a rajtnál.  
A monori gyerekek felkészülé-
sét Harmath Károlyné segí-
tette, a Monori Sport Egyesü-
let pályáján való futásokat az 
egyesületi elnök, Szőnyi János 
támogatta, akinek külön kö-
szönetünket kívánjuk kifejezni! 
Köszönjük a szervező iskolá-
nak a meghívást, a bonyolítást, 
a segítő pedagógusok, dolgozó 
kollégák munkáját! 
 Kele Jánosné, tagozatvezető és 

a Nemzetőr Általános Iskola Speci-
ális Tagozatának pedagógusai

Május 25-én került 
meg rendezésre a 
Strá zsahegyi Teke-

rő amatőr terepkerékpár-
ver seny, melyben kiemelkedő 
szerepet vállalt a CIB Bank. 
Emellett támogatója a Nem-
zetőr Általános Iskola művé-
szeti táborának is, ezért arra 
voltunk kiváncsiak milyen 
szempontok szerint határoz-
zák meg, hogy mely kezde-
ményezés mellé állnak oda?
 – Meggyőződésünk, hogy 
az elmúlt évek gazdasági fo-
lyamatainak hatására felérté-
kelődött a bankok és ügyfele-
ik közötti kapcsolat szerepe.  
A korábbinál lényegesen na-
gyobb súlya van a bizalomnak, 
az együtt gondolkodásnak, és 
talán épp e miatt előtérbe ke-
rül a hosszú távú kapcsolatok 
jelentősége is. Az a tapaszta-
latunk, hogy ügyfeleink szá-
mára nem csak az bír kiemelt 

fontossággal, hogy milyen ta-
nácsokkal segítjük őket ügyin-
tézéseik alkalmával, hanem az 
is, mivel tudjuk segíteni őket, 
közösségüket a mindennapok-
ban. Számukra és számunkra 
egyaránt a partneri viszony, 
a folyamatos és állandó sze-
mélyes kapcsolat kialakítása 
működésünk első és legfonto-
sabb alapelve. Akkor, amikor 
egy társadalmi kezdeménye-

zés támogatásáról döntünk, 
figyelembe vesszük az üzle-
ti kérdések tisztázása mellett 
annak közösségformáló jelle-
gét, városra gyakorolt hatását 
is. De mindenképpen előnyben 
részesítjük azokat a megol-
dásokat, amelyek a fenntart-
hatóságot tartják szem előtt.  
A strázsahegyi kerékpárver-
seny egy olyan rendezvény, 
amely nem csak segíti a tö-
megsport népszerűsítését, 
megmozgatja a fiatalokat, 
amelyre a sok ücsörgés mellett 
kifejezetten szükségük van, de 
jó családi sportnap is. Emel-
lett pedig a pihenőben kiala-
kított edukációs játszósarok 
segít a gyermekeknek kicsit 
abban is, hogy jobban eliga-
zodjanak a pénzügyek vilá-
gában. Úgy véljük, ez igazán 
nagyszerű összefogás a vá-
ros szervezetei és lakói között.

– A CIB Bank országszer-
te jelentős szerepet játszik 
a helyi közösségek életében. 
Ez egyfajta tudatos szerep-
vállalás?
 – Nem csak tudatos, ha-
nem ösztönös is. A bank mun-
katársai a legtöbb esetben 
maguk is a helyi közösségek 

oszlopos tagjai, akik munka-
idejük lejárta után csak a fiók 
épületéből lépnek ki, nem pe-
dig a város vérkeringéséből. 
Pontosan látjuk magunk kö-
rül azokat a területeket, ahol 
segítségre van szükség, ezeket 
pedig a rendelkezésre álló esz-
közökkel próbáljuk meg tá-
mogatni.  Ha kell festéket és 
ecsetet ragadunk, de ha in-
kább anyagi támogatásra van 
szükség, megnézzük annak a 
lehetőségeit. Fontosnak tart-
juk, hogy mi magunk is részt 
vállaljunk a közösségek életé-
nek javításában. 

– Terveznek más jellegű tá-
mogatásokat is az idei évben? 
 – Támogatjuk és magunk 
is szervezünk olyan tevékeny-
ségeket, ahol tehetünk azért, 
hogy szebbé tegyük környeze-
tünket. Ilyen például a monori 
Bacchus téren elültetett 4300 
facsemete ápolásához adan-
dó anyagi támogatás, mely 
az első évben fedezi a fásí-
tás ápolási munkáit. Emel-
lett odaállunk minden olyan 
kezdeményezés mellé, amely 
alapvetően elősegíti a helyi 
szervezetek működését, a kö-
zösség építését. (x)

CIB BANK
Együtt élünk a várossal
Évről évre egyre több esemény támogatójaként jelenik 
meg városunkban a CIB Bank köszönhetően a helyi fiók-
vezető kezdeményezésének. Ennek kapcsán beszélgettünk 
a bank helyi fiókigazgatójával, Kohut Viktóriával. 
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Sport

Nagy a fociöröm Monoron

Május 18-án, szombaton a hosszú hét-
vége első napján kicsit hűvös és fel-
hős időben kezdődött a tiszaföldvári 
strandszezonnyitó úszóverseny. A Mo-
nori SE úszócsapatát 4 versenyző kép-
viselte, a közel 200 gyereket felsora-
koztató versenyen a monoriak igen jól 
szerepeltek.
 Ponyi Patrik 4 versenyszámban in-
dult, abból 3 arany és 1 ezüst érmet 
szerzett, Vargha Virág hátúszásban 
lett bronzérmes.

bg

 Vargha Virág, Ponyi Patrik 
és Siklósi Lilla a Monori SE versenyzői

 NBIII-as ezüstérmes nagycsapatunk

Június 8-án nagy sikerű (mini tornával egy-
bekötött) Éremátadó Gála volt az MSE-
pályán. A labdarúgó-szakosztály és a lelkes 
szurkolótábor méltán érezhette ünnepnek ezt 
az eseményt. Felnőtt és utánpótláscsapa-
taink ugyanis egyaránt jelentős sikerekkel 
zárták a tavaszi idényt. 
 A Budapesti Labdarúgó Szövetség Női 
Bajnokság Felső ágának I. helyezettje a Mo-
nori SE lánycsapata lett (edző: Fehér Ta-
más). Az I-III. osztályú U-15-ös bajnokság 
Nagykátai csoportjának győztese is MSE-
együttes (edző: Horváth Dávid). A Puskás 
Akadémiáéval együttműködő Felcsút-Mo-
nor SE U-15 II. osztályú Közép B csapat 
(Földesi Zoltán edzővel) a 2. helyet szerez-
te meg csoportjában, úgy hogy Holló Ba-
lázs lett bajnokságuk gólkirálya. 
 A többi korosztályt is leginkább húzó, ösz-
tönző NBIII-as nagycsapatunk pedig úgy tu-
dott a biztos 2. helyen végezni, hogy még osz-
tályozót sem kellett játszania (játékosedző: 
Vezér Ádám). Úgy érte el ezt a helyezést, 
hogy a 6 NBIII-as csoportot a minőségi át-
szervezés jegyében 3-ra csökkentették, és 
csak keveseknek lehetett egyáltalán remé-
nye a bennmaradásra. Az eredmény eléré-
sében, a sikerhez megfelelő háttér biztosí-
tásában nagy szerepet játszott Selei Ernő 
(BSS 2000 Kft.) megemelt főszponzori se-
gítsége. Kijelentette, hogy ez a város meg-
érdemli, hogy NBIII-as csapata maradjon. 
Ezért eldöntötte, hogyha bennmaradunk 

az NBIII-ban, a támogatást folytatni fog-
ják. Egyébként nem csak ő szereti szenve-
délyesen a labdarúgást, a csapatban játszó 
fia az utolsó pillanatig vezette az NBIII Al-
föld-csoport góllövőlistáját, amin végül is a 
második lett. Mind a labdarúgók, mind a 
közönség nagy tapssal köszönte meg jelen-
tős támogatását, igazi szurkoló hozzáállását. 
Az ünnepi alkalomból a monori sportegye-
sület legnagyobb kitüntetését, Aranydiplo-
máját vehette át a gálán. Utána Jakab Bé-
lával (a Pest megyei Labdarúgó Szövetség 
örökös tiszteletbeli elnökével) és Szőnyi Já-
nossal (az MSE elnőkével) ő adta át a szép 
helyezéseket elérőknek az arany-, ezüst- és 
bronzérmeket, illetve a serlegeket. 
 „Szép volt Csajok!” „Szép volt Fiúk!” „Se-
le-i! Se-le-i!” – szólt a lelátóról. És erre a 
szurkolásra az őszi idényben az erősebbé 
vált NBIII-ban is nagy szükség lesz.

B.G.

A 16 éves monori gimnazista amellett, 
hogy gyarapította kiemelkedő sportsi-
kereit,  a tanévet is kitűnő tanulmányi 

eredménnyel és általános tantestületi dicsé-
rettel zárta. Több jelentős nemzetközi ver-
senyen válogatottként is részt vehetett már, 
ami Monoron ritkaság.

– Milyen szintű megmérettetéseken vettél 
részt eddig?
 – Öt ilyen kontinens-, illetve világbaj-
nokság indulója lehettem. Korkedvezménye-
sen, serdülő utolsó évesként a varsói Eb-n, 
majd Szomathelyen, a hazai rendezésű vb-
n. A tavalyi évben az Eb-n szintén Lengyel-
országban (Katowicében), majd az azerbaj-
dzsáni vébén, Bakuban. Nagyon örülök neki, 
hogy az idei Eb-n, a montenegrói Barban már 
bronzérmes lehettem. Nagyon sok munkám 
van benne, úgy gondolom, mondhatom azt, 
hogy megérdemeltem.

– A szem alatti kék folt és a „karfiolosodó” 
fül is sejteti, hogy meg kellett küzdeni érte... 
Milyen ellenfeleken át vezetett az út az első 

Balatoni Bence májusban vehette át 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
„Magyarország jó tanulója – jó 
sportolója 2013” elismerő oklevelét.

BIRKÓZÁS
Monori érmes az Európa-bajnokságon

ilyen nemzetközi szintű, rangos érem át-
vételéig? 
 – Felcsillant a szemem, amikor a verseny 
előtti esti méréskor kiderült, hogy viszonylag 
jó a sorsolásom. Első körben egy olyan svájci 
gyerekkel kezdtem, akit a hazai közös edző-
táborozásból jól ismertem, tavaly már le is 
győztem, és biztos voltam benne, hogy most 
is meg tudom verni. Aztán egy olasz sráccal 
jöttem. Tudtuk, hogy náluk nem olyan erős 
a birkózás, mint például a szovjet utódálla-
mokban, de azt is, hogy az ellenfelet nem 
szabad lebecsülni. Őt is sikerült viszonylag 

simán, egy menetben meg-
vernem. Az elődöntőben egy 
azeri fiúval birkóztam. Ná-
luk ez kiemelt nemzeti sport. 
Ők gyerekkoruk óta sportis-
kolában birkóznak, és semmi 
más dolguk nincs. Neki sike-
rült diadalmaskodnia fölöt-
tem. De hát ezt már a sorso-
lásból is valószínűnek láttuk, 
annak ellenére is, hogy a sző-
nyegre úgy mentem föl, hogy 
nyilván nyerni szeretnék. Az 
azeri által megvert szerb és 
makedón fiú mérkőzéséből az 
utóbbi került ki győztesen. 
Így ő lett a következő ellen-

felem. Őt három perc alatt sikerült 9:2-re le-
győznöm. Így Bar Topolica sportközpontjá-
ban, június 18-án, az 58 kg-os szabadfogású 
kategóriában, Eb-bronzérmes lettem.

– Mindezek után milyen reményekkel ké-
szülsz a közeli szerbiai vb-re?
 – Augusztus 20-án fogok ott birkózni. Így 
még nagyobb motivációval vágok neki, mind 
a felkészülésnek, mind a vb-nek. Hiszen most 
már látom, hogy van esélyem akár ott is egy 
jó helyezés elérésre.

B.G.

 Balatoni Bence az Eb eredményhirdetésén

Strandszezonnyitó 
úszóverseny

ÚSZÁS
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Takarék Számlabetét
Kezdje a kis összegű megtakarításoknál!

A Takarék Számlabetét előnyei:
 Folyamatos – tetszőleges összegű és gyakoriságú – betéti 

összegek elhelyezésére van lehetőség
 Nincs számlavezetési díj
 Rugalmas, gyorsan hozzáférhető
 Biztonságos, az Országos Betétbiztosítási Alap 

támogatásával

Jelen hirdetésben szereplő információ nem teljeskörű. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy tájékoztatónak, kizárólag 
a fi gyelem felkeltése a célja. Bővebb információt a www.patriatakarek.hu oldalon, a hatályos hirdetményekben és kondíciókban 
talál. Kamatadó fi zetésre kötelezett ügyfelek esetében a kamat jövedelem után az adó mértéke jelenleg 16%. Az adót a takarék-
szövetkezet vonja le és fi zeti be. Lekötési megbízás a PÁTRIA Takarék szövetkezet fi ókhálózatában, papír alapon adható. A
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Monori Fiók • 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 77. 
Telefon: (06 29)410 396

www.patriatakarek.hu

itthon vagyunk, 
értéket teremtünk
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Takarék Számlabetét
kezdje a kis összegű megtakarításoknál!

Jelen hirdetésben szereplő információ nem teljeskörű. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy tájékoztatónak, kizáró-
lag a figyelem felkeltése a célja. Bővebb információt a www.patriatakarek.hu oldalon, a hatályos hirdetményekben és kondíci-
ókban talál. Kamatadó fizetésre kötelezett ügyfelek esetében a kamat jövedelem után az adó mértéke jelenleg 16%. Az adót a 
takarékszövetkezet vonja le és fizeti be. Lekötési megbízás a PÁTRIA Takarék szövetkezet fiókhálózatában, papír alapon adható.

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

Szemüvegkészítés  
és -javítás.

Szemorvosi vizsgálat.
Computeres szemvizsgálat,  

kontaktlencse illesztése  
és rendelése.

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

Akció!

 Multifokális 
lencse 

+ ajándék nap-
védő lencsék! 

Részletek az üzletben!  

IDE MINDIG
ÉRDEMES BETÉRNI!

ÚJDONSÁG!
TÁPOK ÉS TAKARMÁNYOK MONORON!

MEMO Állateledel  
és Felszerelés Áruház

Monor, Ady E. út. 47–49.

Nyitva tartás: H-P: 7.30-18.00, Sz: 7.30-13.00, V: Zárva
Telefon: 29/411-050  E-mail: monor@memo-food.hu

Most MINDEN törzsvásárlói kártyával rendelkező vásárlónk 
MINDEN termékből 10% kedvezményt kap! 

MINDEN más vásárlónknak 5% kedvezményt biztosítunk!
Akciós időszak: 2013. július 8-tól július 13-ig. (Kizárólag a bemutatott törzsvásárlói kártyát fogadjuk el.)

KERESSE ELŐ TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁJÁT!

Gyorsszolgálat 0-24-ig Monor és vonzás-
körzete. Vízszerelés és duguláselhárítás. Kő-
műves mukák, burkolás. Tel.: 06-20/533-5535, 
06-20/236-0046

Festés, mázolás, tapétázás, hőszigetelés, 
színezés. Schvank Miklós. 
Tel.: 06-20/310-8890, 06-29/413-889

Redőny, faredőny, mobil-fix szúnyogháló 
stb. szerelése, javítása olcsón, gyorsan, meg-
bízhatóan, garanciával. Kotyinszki Tibor.
 Tel.: 06-30/850-2161

Kiadó Monor központjában 20 m2-es felújí-
tott helyiség üzletnek, irodának! Azonnal be-
költözhető. Érd.: 06-30/472-5616

Tüzifa eladó! Akác guriga 2600 Ft/q, tölgy-
bükk guriga 2200 Ft/q, méteres rönk 2100 
Ft/q, hasítás 200 Ft/q, 20 q-tól a kiszállítás in-
gyenes. Tel.: 06-20/343-1067

Újszerű állapotban eladó Angelcare bébiőrző, 
Fischer Price rezgőszék, és játszóhíd, kiságy 
és sok, nagyon szép állapotú babaholmi.
Tel.: 06-20/3611-169

Kőművesmunkák korrekt áron, ingyenes 
felméréssel. Honlap: www.komuvesmester.
sokoldal.hu Tel: 06-30/336-5931

Tuti turi nyílt Monoron a Nemzetőr utcá-
ban a földhivatallal szemben. Kiváló minősé-
gű női-, ffi-, gyermekruhák és használt cik-
kek kaphatók.

Új építésű családi ház áron alul eladó 
Monoron. 80 m2 alapterület + tetőtér 
beépítési lehetőség. Irányár: 12,9 M Ft. 
Tel.: 06-20/563-6825

Eladó Opel Astra (F) 2001-es évjárat, 
1.4 benzines, 4 ajtós. Fehér színű, szervokor-
mány, légzsák, vonóhorog. Ára: 510 000 Ft. 
Tel.: 06-20/5-934-534

Kispesten bevezetett fodrászüzletben mű-
körmös álláshely bérbe adó 20 000 Ft/hó. 
Telefon: 06-30/467-7216 

Korának megfelelő állapotú – 1992-es – 
R19 Chamade 1.4 benzines személygépkocsi 
törzskönyvvel, lejárt műszakival 120 ezer fo-
rintért eladó. Tel.: 06-30/388-7073

Apróhirdetés

Hálás szívvel köszönetet mondunk 
mindazoknak a rokonoknak, 

szomszédoknak és ismerősöknek, akik 
Burján János 

temetésén megjelentek, sírjára virágot he-
lyeztek, mély gyászunkat enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Tel.: 06-30/467-7216, Fax: 06-29/412-587
E-mail: szekerka.janos@monornet.hu 
Cím: Monor, Kossuth Lajos u. 71/a, I. em 1.
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa

Hirdetésfelvétel  
és a szerkesztőség  
elérhetőségei: 



Trappista sajt   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1599,- /kg  .  .  . 1299,- /kg

Paula pudingok  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 279,-   .  .  .  .  .  . 239,-
Téli szalámi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3999,- /kg  .  . 3499,- /kg

Zweigelt félédes  
vörös bor 0,75 l   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 389,-   .  .  .  .  .  . 349,-
Prima mix fagylalt 900 ml  .  .  .  . 899,-   .  .  .  .  .  . 799,-
Higi kéztörlő 2 rét 2 t ek   .  .  .  .  .  .  . 199,-   .  .  .  .  .  . 139,-
Higi WC-papír 2 rét 4 tek  .  .  .  .  .  .  . 239,-   .  .  .  .  .  . 199,-
Pilóta piskótatallérok 147 g  .  . 289,-   .  .  .  .  .  . 239,-
Knorr milánói  
makaróni alappor 60 g  .  .  .  .  .  .  . 399,-   .  .  .  .  .  . 359,-
Poly tej 1 l   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 199,- 

2200 Monor, 
Klapka u. 5259/3. 

A Sportpálya mögött

Egyévesek lettünk! 
Ünnepeljen Velünk!

Nyitva tartás: 6–21 h

Ugyanitt várja Vásárlóit a PACSI HÚS!

Július 8-tól 

TOTÓZÓ-LOTTÓZÓ 

nyílik az épületben!

Vásárlóinkat! 

AKCIÓKKAL
várjuk

Kenderes
ABC

Mobil feltöltési 
lehetőség.

Július 5-én pénteken


