
A rendezvény fővédnöke Pogácsás Tibor,  
a Belügyminisztérium államtitkára. 

A rendezvényt támogatja  
a Nemzeti Kulturális Alap.

További információ 
a www.vigadokft.hu honlapon.

Új Kenyér 
Fesztivál 
Monoron!

A téren felállított faházakban minden nap 16 és 21 óra 
között monori kézműves borok mellett bemutatkozik 
a monori Csúzi Családi Pincészet, a Magyar Kézműves 
Remek-díjjal elismert saját készítésű almalekvárokkal, 
almasajtokkal és egyéb „almás” finomságokkal. 

 Öt napos fesztivállal, 

koncertekkel, borkóstolással 

 és pékbemutatóval  

köszöntjük 

2014. év új kenyerét! 

2014. augusztus 16–20.
Monor, Szent István tér

Tervezett programok: Rábai pékmester bemutatója és látványpékség 

16. 19.00 SheepSkin zenekar
 20.00 Dinoszaurusz Band 

17. 20.00  Dirty Slippers

18. 19.00 Gamedance Monor
 20.00 OTIacoustic zenekar

19. 19.00 Kis-Stázsák Néptáncegyüttes
 20.00 Kalapos Folk Band
 21.00  Monori Strázsák 

Néptáncegyüttes táncháza

20. 16.30 Megnyitó
 16.40  Új kenyér megáldása  

és ökumenikus megemlékezés
 17.00–18.00  Zűrzavar zenekar gyermekkoncertje
 17.30–19.00  Történelmi Bajvívó Egyesület bemutatója 

sátor és kipróbálható középkori eszközök, 
játékok, fegyverek

 19.00–19.30  Történelmi Bajvívó Egyesület bemutatója
 19.30–21.00  Hevesi Happy Band koncertje
 21.00 Tűzijáték
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Tovább halad 
az „útprogram” 3.    old.

Fejlesztés előtt 
a közvilágítás 3.  old.

„Jó gazda  
módjára kell  
kezelni a várost” 4.  old.

Izgalmas  
helytörténeti 
nyomozás 10.  old.

Jól sikerült 
a monori fogat-
hajtó verseny 14.  old.

Kistó: átalakulás 
közben 9.  old.

Megújult  
csapattal indul  
az őszi idény 13.  old.

ÚJ KIHÍVÁSOK ELŐTT
Pogácsás Tibor tizenhat év után búcsút 
mond városvezetői tisztségének. A jövőben 
önkormányzatokért felelős államtitkárként látja 
el feladatait. Ezúton is köszöni a támogatást 
azoknak, akik bíztak benne és szavazataikkal 
hosszú időn keresztül hozzásegítették tisztsége 
betöltéséhez.  Háláját fejezte ki munkatársainak és 
politikustársainak, amiért az évek során segítették 
megvalósítani az elképzeléseit.  Pogácsás Tiborral 
készült interjúnkat a 7. oldalon olvashatják.
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Akciós árak augusztus 11-től 23-ig.

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

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
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f. 
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Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
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!

KIEMELT AJÁNLATUNK

Sertés-
dagadó

Ft/kg

1090,-Sertés- 
tepertő

Ft/kg

1490,-

Lecsó-
kolbász, 

virsli
Ft/kg

590,-

Pulyka 
alsócomb

Ft/kg

499,-

Főtt
császár

Ft/kg

1190,- Erdélyi 
szalonna

Ft/kg

Hevesi 
füstölt 

kolbász 
(csípős, 

csemege)

Ft/kg

1190,-Sertés 
első csülök 

csont nélkül
Ft/kg

950,-

Füstölt
csülök

Ft/kg

950,-

Sertés-
lapocka

Ft/kg

990,- Bőrős 
libaháj

gyf.
Ft/kg

499,-

Pulykamell-
filé

Ft/kg

1450,-Zsír-
szalonna

Ft/kg

390,-Hízott 
kacsamáj

gyf.
Ft/kg

3500,-

Darált 
sertéshús

Ft/kg

850,-Csirkemell-
 filé

Ft/kg

1250,-

1100,-
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A városban zajló kátyúzási munkákkal kapcso-
latban a lakosság és egyes képviselők részéről 
egyaránt több bejelentés érkezett a testülethez, 
amelyekben jelezték, hogy több ponton sem vé-
gezték el megfelelően a munkát, illetve nem vet-
tek figyelembe olyan ütőkátyúkat amelyek meg-
szüntetése szükséges lett volna – mondta el 
Zsombok László alpolgármester a júliusi testüle-
ti ülésen. Az is felmerült, hogy a kátyúzási mun-
kákkal egy időben magánszemélyek kapubejá-
róit is elkészítette a kivitelező, vélhetően abból az 
anyagból, amelyet az utak javítására szántak. 
 A bejelentések kivizsgálása érdekében az 
alpolgármester tájékoztatást kért a kivitele-
zést végző Monor Város- és Uszoda Üzemelte-
tő Nonoprofit Kft.-től. A cég képviselője kizár-
ta annak lehetőségét, hogy a kátyúzásra szánt 
aszfaltot más célra használták volna. Elmon-
dása szerint a kapubejárók nem a megrendelt 
anyag terhére készültek, az önkormányzat ál-

Tovább halad az „útprogram”

Monori jó tanulók és jó sportolók

Anyagi támogatás a sportegyesületnek

Monor képviselő-testülete közmeghallgatást 
tart szeptember 12-én, pénteken 17 órától a Viga-
dó nagytermében (Kossuth Lajos u. 65–67.), mely-
re ezúton meghívja a város lakosságát. A közmeg-
hallgatás programja: tájékoztató az önkormányzat 
2014. évi gazdálkodásáról, illetve a várost érintő 
megvalósult és folyamatban levő pályázatokról. 
Minden érdeklődőt szeretettel várnak. nfo

Közmeghallgatás

Fejlesztés előtt 
a közvilágítás

tal kifizetett munkát pedig teljes körűen elvé-
gezték. A felmerült probléma későbbi kikü szö-
bölése érdekében a jövőben mindig legyen 
kikötés a szerződésben arra, hogy a kivitelező a 
kátyúzási munkákkal egy időben ne végezhes-
sen magánjellegű munkákat a város területén 

– kérte Zsombok László alpolgármester a mo-
nori kft. vezetőjétől. Mint kiderült, a kátyúzásra 
átadott összeget nem használták fel teljes egé-
szében: a 6,9 millió forintból mintegy 3,4 millió 
forint továbbra is rendelkezésre áll. A fennma-
radó összegből készülhet el a Hegyessy-tanyák 
útja és a Forrás dűlő belterületi 300 méteres 
szakaszának stabilizálása. E munkák kivitelezé-
sére két árajánlat is érkezett a testületi ülésre, 
melyek közül az alacsonyabb végösszeget tar-
talmazó V-Road Arzenál Kft. anyagát fogadta el 
a képviselő-testület. A monori cég 2 millió 597 
ezer 500 forintért végezheti el az említett út-
szakaszok stabilizálását. varga

ÖNKORMÁNYZAT

Monor Városi Önkormányzat képviselő-tes-
tülete 2014. július 17-i ülésén megalkotta és 
kihirdeti következő rendeleteit:  
 18/2014. (VII. 18.) számú rendelet Monor 
Városi Önkormányzat 2014. évi költségve-
téséről szóló 6/2014. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet 2. számú módosításáról.
 19/2014. (VII. 18.) számú rendelet a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, 
igénybevétele szabályairól, valamint a fi-
zetendő térítési díjakról szóló 18/2010. (VIII. 
24.) számú rendelet módosításáról.
 A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendele-
tek szövege a Városi Könyvtárban megte-
kinthető. A rendeletek egységes szerkezet-
be foglalt szövege, a testületi és bizottsági 
ülések jegyzőkönyvei már olvashatók és le-
tölthetők a www.monor.hu honlapról. Itt 
egyéb fontos felhívásról, tájékoztatásról 
is értesülhet a város lakossága. A képvise-
lő-testület nyilvános üléséről a GEMINI TV 
minden esetben felvételt készít, amelyet az 
ülést követő második szombaton a Williams 
TV csatornáján figyelemmel kísérhetnek.  nfo

Négymillió forint kiegészítő támogatást 
szavazott meg a képviselő-testület a Mono-
ri Sportegyesület javára – tudtuk meg a júli-
usi testületi ülésen. Előzetes szóbeli egyezte-
téseket követően írásos kérelemmel fordult a 
város vezetéséhez a sportegyesület elnöksé-
ge, amelyben a jogszabályok miatt felmerülő 
anyagi nehézségek orvoslását kérték a képvi-

selőktől. A benyújtott dokumentumból kide-
rült, hogy az egyesület bevételeinek egy jelen-
tős részét csak decemberben tudja realizálni, 
ezért az edzők bérének és a járulékainak kifize-
tése nehézségekbe ütközne. A kérelem szerint 
négymillió forintra volt szüksége a sportegye-
sületnek, hogy az idei évre vonatkozó béreket 
kigazdálkodja. V.

Kihirdetett 
rendeletek

Pár forinttal emelkedett az étkezési díj

A képviselő-testület egy korábbi, tavaszi 
ülésén módosította a helyi étkezési térítési díja-
kat. Akkor néhány forinttal csökkenteni lehetett 
az egy főre jutó nyersanyagnorma díját. Az em-
beri erőforrások minisztere azonban új rendele-
tet alkotott a közétkeztetésre vonatkozó táplál-
kozás-egészségügyi szabályokról. A szeptember 
1-jétől hatályos rendelet részletesen tartalmaz-
za az egy főre jutó napi nyersanyag kiszabására 
vonatkozó előírásokat, melyeket a közétkeztető 
minden korcsoportra köteles alkalmazni. A mó-

dosult rendeletet előzetes számítások alapján 
egyes korcsoportokra nézve a korábban meg-
határozott összegből nem lehetett volna be-
tartani, ezért a képviselő-testületnek némileg 
emelni kellett a nyersanyagnorma díját. Az ár-
emelés nem jelentős, mindössze néhány forint-
tal növekedtek a díjak. Szemléltetés képpen a 
15-18 éves korcsoport nyersanyag normatívája a 
korábbi nettó 259 forintról, a megváltozott elő-
írásokat és a beszerzési árakat figyelembe véve, 
nettó 268 forintra emelkedett. VT

A monori önkormányzat 7 évvel ezelőtt alapí-
totta meg a Monor Város Jó Sportolója, Jó Ta-
nulója kitüntetést, melyre a település közok-
tatási intézményeiben tanuló középiskolás és 
általános iskolás diákok jelentkezhetnek. A díj 
elbírálásakor a jelentkezők tanulmányi eredmé-
nyeit és a sport terén elért sikereit veszik figye-
lembe. Idén július 1-jéig lehetett pályázni a díj-
ra, a beérkezett 12 érvényes pályázati anyag 
közül hárman kapják meg az elismerést a város 
vezetésétől. 

 2014-ben a képviselő-testület döntésé-
nek megfelelően Vargha Virág (tanulmányi át-
laga: 5, pillangó, hát és mellúszásban ért el 
nemzetközi és nemzeti versenyeken sikere-
ket), Korsós Krisztián (tanulmányi átlaga 4,57, ITF 
Taekwondo magyar bajnoka és második he-
lyezettje) és Varga Regina Eszter (tanulmányi át-
laga: 4,84, gyorskorcsolya hazai és nemzetközi 
versenyeken ért el első, második, harmadik és 
hatodik helyezést) nyerte el a Monor Város  Jó 
Sportolója, Jó Tanulója címet. N.

Folyamatosan vizsgálja a képviselő-testü-
let a közvilágítás bővítésének szükségességét. 
Idén részben lakossági, részben pedig képvise-
lői bejelentések alapján két utca közvilágításá-
nak továbbfejlesztése vált esedékessé: a József 
Attila és Csokonai utcákban szükséges a világí-
tás kibővítése. 
 A hivatal munkatársai a fejlesztésre vonat-
kozóan árajánlatokat kértek be, de mint kide-
rült az EDF DÉMÁSZ – az önkormányzat szerző-
déses partnere – által benyújtott árajánlathoz 
nem kell külön fedezetet biztosítani, mert 
a szolgáltató saját hálózatán önkormányza-
ti megbízásból végzett fejlesztésekre nyújtott 
éves támogatás kerete elegendő a bővítésre. 
 A képviselő-testület elfogadta az EDF DÉ-
MÁSZ ajánlatát, így a szolgáltató végezheti el a 
szükséges fejlesztést az említett utcákban.  nfo
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„JÓ GAZDA MÓDJÁRA 
kell kezelni a várost”
Pogácsás Tibor tizenhat év után lemondott polgármesteri tisztségéről, 
hogy államtitkári feladatainak eleget tegyen. Az őszi helyhatósági 
választásokig a képviselő-testület által frissen megválasztott főállású 
alpolgármester, dr. Zsombok László vezeti a várost. Az előtte álló 
feladatokról és Monor távolabbi jövőképéről beszélgettünk.

Hirdetés

ÖNKORMÁNYZAT

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 Vigadó étterem

Monoron a városközpontban

(Kossuth L. u. 65-67.)

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: 06-30/395-4834

06-20/824-8823 • E-mail: etterem@monorivigado.hu 

www.monorivigado.hu

Minden nap 
Vigadó!

Vasárnap is várjuk 

Vendégeinket!

C supán néhány hónap van hátra ebből a cik-
lusból. Ilyenkor az elsődleges cél a folyamat-
ban levő ügyek lezárása, vagy új elképzelések 

megvalósítására is jut még elegendő idő?
 – Ugyan indulok az októberi önkormányza-
ti választáson polgármester-jelöltként, de a je-
lenlegi megbízatásom a választásokig hátralevő 
időszakra szól. Így is tekintek az előttem álló hó-
napokra. Októberben pedig a választók majd el-
döntik, hogy kinek kell folytatnia a munkát. Ter-
mészetesen vannak fontos feladatok, hiszen több 
beruházás is folyamatban van. Az első két hetet 
arra használtam, hogy tájékozódjak, hol tartunk 
jelenleg. Tárgyaltam a hivatali szervezeti egysé-
gek és az intézmények vezetőivel, társszervek-
kel, a cégeink vezetőivel, és megbeszéltük, hogy 
melyek azok az aktuális feladatok, amiket a vá-
rosnak el kell látnia, esetleg van-e olyan problé-
ma, amely beavatkozásra vár. A hátralevő időszak 
alapvető feladata a működőképesség megőrzé-
se, a folyamatban levő ügyek továbbgördítése. 
Röviden, a közszolgáltatások lehető legjobb szín-
vonalon való biztosítása lakosainknak, illetve a 
tervezett beruházásaink megvalósítása.

– Pogácsás Tibor 16 éven keresztül vezette a vá-
rost. Nem lehet könnyű átvenni egy ilyen nagy örök-
séget, még abban az esetben sem, ha csak néhány 
hónapról van szó.
 – Polgármester úr sikeres városvezető volt, tisz-
teletet érdemel az a munka, amit a több mint más-
fél évtized alatt végzett a településért. Ezzel együtt 
a városnak még nagyon sok lehetősége van és 
mindig új kihívások várnak ránk. A város továb-
bi fejlesztése érdekében nagyon sok területtel kell 
foglalkozni a jövőben is, de az önkormányzatiság 
átalakulása is új feladatok elé állítja a városvezetést.

– Milyen új feladatokkal jár az átalakulás? Az ön-
kormányzatok javára válik ez a folyamat, vagy ne-
hezebb időszak következik?
 – A korábbi feladatok java másképp szerve-
ződik, mint azelőtt. A hatósági feladatok nagy ré-
szét  elvitték a kormányhivatalok, de itt maradt 
egy igen jelentős feladattömeg, a klasszikus köz-
szolgáltatások jelentős része. A városüzemelte-
tői feladatok és elsősorban a közműszolgáltatás-
sal kapcsolatos feladatok esetében jellemzően az 
a tendencia, hogy elkerülnek az önkormányza-
toktól. A víz és a csatorna már nem nálunk van, a 
hulladékkezelést még mi látjuk el saját céggel, de 
fel kell készülni arra, hogy eljöhet az az időszak, 
amikor már ez sem lesz az önkormányzat dolga. 
A megmaradó, illetve az átalakulásból eredő új 
feladatokra kell koncentrálnunk. Az önkormány-
zati szerep újraértékelése zajlik, ezt tapasztaljuk 
napi szinten. Egyre több szerepe és feladata lesz 
az önkormányzatoknak  a beruházások ösztön-
zésében, és a helyi, illetve térségi gazdasági nö-
vekedés biztosításában. Akkor járunk el helyesen, 
ha időben felkészülünk az új kihívásokra, a meg-
változott önkormányzati feladatokra. Hogy a vál-
tozás milyen hatással lesz a mindennapokra, az 
részben az önkormányzatokon részben pedig 
azokon a feltételrendszereken, elsősorban finan-
szírozáson múlik, amelyek segítségével a munkát 
el kell végezni. Alapvetően nem rossz az irány, de 
vannak olyan pontok, amelyekre oda kell figyelni. 
A feladatok átcsoportosításával együtt a finanszí-
rozás is megváltozott. A hivatalban éppen most 
zajlik egy program egy pályázat keretében. Brut-
tó 22 millió forintot nyertünk arra, hogy felülvizs-
gáljuk a saját szervezetünket és a feladatellátási 
rend jelenlegi módját, illetve a finanszírozást. A 
vizsgálat után reméljük valós képet kapunk arról, 

hogy az új feladatelosztási rendszerben az önkor-
mányzat hogyan látja el a feladatait, ami költség-
vetési és hatékonysági szempontból egyáltalán 
nem mindegy.

– Milyen tervei vannak a jövőt illetően arra az eset-
re, ha a választók októberben önt bízzák meg a vá-
ros vezetésével?
 – Készülök egy polgármesteri program-
mal, amit akár 5 éves tervnek is hívhatunk, hi-
szen az új ciklus már 5 évre szól. Önkormányza-
tunk eddig nagyon jól használta ki az Európai 
Uniós pályázatokban rejlő lehetőségeket. Szin-
te minden fontos elnyerhető forrást sikerült a vá-
rosba hoznunk. Ezen a területen hasonló ered-
ményeket szeretnék a jövőben is. A közösségi 
forrásokon túl az egyik legfontosabb felada-
tomnak tekintem, és egyben stratégiai cél is, a 
beruházásösztönzés. Növelni kellene a város be-
vételeit, ezért munkahelyeket kell teremteni. Sze-
retném, ha olyan cégek, akár további kis- köze-
pes vállalatok telepednének le nálunk, amelyek 
befektetnek, beruháznak a városban, vagy ide 
teszik székhelyüket.
 Monornak nincs testvérvárosa, amin szeret-
nék változtatni. Nem azért, hogy a képviselő-
testület turisztikai célokra használja fel ezeket a 
kapcsolatokat, hanem szintén célirányosan, el-
sősorban a gazdaság erősítése, az üzleti lehető-
ségek kutatása miatt. Természetesen egy ilyen 
partnerségnek mindig vannak kulturális kapcso-
latteremtési lehetőségei is. Ebben egyébként, 
sok más téma mellett, a helyiek véleményére is 

Fo
tó

: V
ar

ga
 N

or
be

rt

Zsombok László



2014. augusztus | MONORI STRÁZSA 5

ÖNKORMÁNYZAT

Hirdetés

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 egészség-

pénztári kártyával 

is vásárolhat.

újdonSág!

Részletek  az üzletben!  

Teljes körű 
UV-védelem

UV-ConTRoL RÉTEg
             

          

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

2014/2015 tanév kezdése  
a nyelviskolában:
szeptember 15-én.
Beiratkozási időszak:  
08. 21– 09. 10-ig.

Monor, Kiss E. u. 17. • 20/56-21023 • www.parole.hu

Parole
 NYELVISKOLA

® Akcióink, ajánlataink 
honlapunkon

kíváncsi vagyok. Ha a testület is egyetért ezzel a 
gondolattal, akkor a lakosság véleményére is tá-
maszkodva kezdenénk el a kapcsolatépítést. A 
monoriak véleményét egyébként is rendszere-
sen ki szeretném kérni a fontosabb, a város éle-
tét hosszabb távon meghatározó ügyekben. 
 Szeretném folytatni a kerékpárutak építé-
sét a következő ciklusban. Ezzel adósak vagyunk 
például a Kossuth Lajos utcában Péteri felé és a 
Gombai út kifelé vezető szakaszán.
 A polgármesteri programomban kiemelt sze-
repet kap a sport. Tár-
gyaltam a sportegye-
sület vezetőjével, 
Szőnyi János elnök úr-
ral, és abban marad-
tunk, hogy ameny-
nyiben az önkormányzatunk anyagi lehetőségei 
engedik, az eddigiekhez képest több támoga-
tást szeretnénk adni  a sportra. A pénzügyi támo-
gatás mellett persze az eddigiekhez hasonlóan 
egyéb módon is szeretnénk segíteni az egyesü-
letet. Az elmúlt években sajnos kialakult egy ked-
vezőtlen helyzet, ami miatt sok monori érezhette 
úgy, hogy nem sportolhat a közösségi tulajdonú 
sporttelepen. Ezt meg kell szüntetni. Nem lehet, 
hogy a monoriak az egyébként önkormányza-
ti tulajdonban levő sportpályát ne használhassák. 
Ezért kötöttünk egy megállapodást az egyesület-
tel, amit az idő előrehaladtával értékelni fogunk. 
Felvetődött az is, hogy jó lenne  egy futópálya a 
városban, mert láthatóan lenne rá igény.
 Kisebb dolog, de érdemes lenne megfontolni 
a helyi városkártya bevezetését. Meg kell vizsgál-
ni, hogyan illeszthetnénk be a monori hétközna-

pokba a kártya használatának előnyeit. A lakosok 
kapnának egy szép plasztikkártyát, ami erősít-
hetné az idetartozás élményét, ami közösség-
formáló hatású. Ezzel is kifejeznénk, hogy mo-
noriak vagyunk. De ami ettől is fontosabb, hogy 
megfelelő bevezetés mellett, ezzel elindíthat-
nánk egy kis helyi gazdaságot élénkítő mozgal-
mat. A kártyával a helyi iparosoktól, mesterembe-
rektől, kereskedőktől vásárolhatnának a lakosok, 
és helyi szolgáltatásokat vehetnének igénybe, 
adott esetben kedvezménnyel. Talán így keve-

sebben mennének 
el más településekre 
vagy a fővárosba olyan 
termékekért, vagy szol-
gáltatásért, amelyek 
helyben is beszerezhe-

tők, megrendelhetők. Az idetartozás élményét, a 
lokálpatriotizmust amúgy is fejlesztenünk kellene 
városunkban, ez a szubjektív benyomásom. Fej-
lődött annyit ez a település az elmúlt években, 
hogy ideje lenne kicsit büszkének lennünk rá és 
ennek nyomán egyre többet közösen is tenni 
érte. Ebben a civil szervezeteinknek is nagy szere-
pe lehet.
 A Tabánnal is kezdenünk kell valamit. Évekkel 
ezelőtt elindult egy sikeres program, most pe-
dig eljött az idő, hogy leüljünk a résztvevőkkel és 
megvitassuk a tapasztalatokat. Vannak, akik elfe-
lejtik, hogy a 10-15 évvel ezelőtti állapothoz ké-
pest sokat javult a helyzet. Hosszú távon persze 
még több eredményt szeretnénk elérni, ezért 
meg kell vizsgálni, hogy merre haladjunk tovább 
és ebben a szereplőknek milyen további felada-
tai vannak. A Máltai Szeretetszolgálat tisztelet-

„Legfontosabb feladatomnak te-
kintem, és egyben stratégiai cél 
is, a beruházásösztönzés.”

re méltó munkát végzett eddig, de meg kell be-
szélni a továbbiakban az önkormányzat milyen 
hozzáadott értékkel tudja segíteni a munkát.
 Szeretnénk megvizsgálni egy szociális szövet-
kezet alapításának a lehetőségét is. Ez a gazdál-
kodási forma kedvező feltételek mentén hozható 
létre és működtethető. Gazdálkodó szerveze-
tek ebben nem vehetnek részt, kizárólag önkor-
mányzatok és magánszemélyek lehetnek a  tag-
jai a kezdeményezésnek. Ebben a formában 
azoknak a helyieknek biztosíthatnánk munka-
lehetőséget, akik egyébként nem biztos, hogy 
találnak maguknak munkát a munkapiacon, 
viszont egy ilyen szervezetben hasznosan tud-
nának dolgozni és közreműködni. 
 Visszatérő probléma, hogy Monoron nincs a 
szó klasszikus értelmében vett városgondnok. 
Egy olyan személy vagy szervezet, aki a város 
szemeként járja a települést, és ha lát egy kátyút 
vagy egy megrongált padot, akkor azt doku-
mentálja, majd jelenti a hibát. Egy hibabejelentő 
rendszeren keresztül az ilyen problémákat köny-
nyebben tudnánk kezelni, amelyekre így rövid 
időn belül lenne megoldás. Jó gazda módjára 
kell kezelni a várost, rugalmas és gyors reagálásra 
lenne szükség bizonyos esetekben. Azt látni kell, 
hogy minden fejlesztési elképzelés forrásigé-
nyes. Az biztos, hogy nem lesz mindenre azon-
nal pénz, de a megoldásra váró feladatokat egy 
fontossági listába illesztve kezelhetnénk. Ha le-
het jelmondatot választani a programnak, akkor 
azt mondom, hogy legyen szolgáltatói szemlé-
letű, ügyfélbarát a városvezetés, hiszen az önkor-
mányzat Monor legnagyobb közszolgáltatója és 
a lakosokért van. Varga Norbert
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Hol talál enyhülést 
A FORRÓSÁGBAN?
Nagyon meleg volt aznap, amikor kérdezősködni 
indultunk, s csak remélni mertük, hogy a forró ság nem 
ingerült elutasítást vált ki a megszólított járókelőkből, 
hanem inkább a mediterrán népek barátságos 
nyitottságával elegyednek majd szóba velünk. És 
igen, volt olyan szerencsénk, hogy ez utóbbi történt.

Vörösné Jeremiás Anita Dósa Emese Papp István Németh Roxána

Adamicska György

Kurucz Krisztián
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KÓSTOLJON BELE! 
AZ ÍZEK CSÁBÍTÓAN 

FINOMAK!
Nyitva tartás: 

H-P: 7.00-18.00, 
Szo: 7.00-13.00, V: Zárva

Monor, Móricz Zsigmond u. 5.   a Memo-Bike Kerékpárcenterben

Kínálatunk: Hideg és melegszendvicsek 
• Hamburger • Hot Dog • Főtt virsli  

• Sült debreceni • Rántották • Sült krumpli 
• Benei sütemények • Üdítő • Energia ital 

• Kávékülönlegességek • Teák • Limonádék stb.

JÖJJÖN BE HOZZÁNK!

Nyitva:

 H-P: 8-18, Szo: 8-13

Monor, Mátyás király

 és Móricz Zsigmond utca sarok

szabo.laszlo@szaboszazforintos.hu 

www.szaboszazforintos.hu

Tel.: 06-20/33-55-192

Sakota 
gyurma
200 g-os
színes
249  Ft helyett

199 Ft

Sky art
vízfesték
12 színű WCS 12A
249  Ft helyett

199 Ft

Sky art
filctoll
12 színű
149  Ft helyett

119 Ft

Sakota 
színes ceruza
12 színű, mártott
199  Ft helyett

149 Ft

Az akció időtartama:  2014. 08. 08–22.

V örösné Jeremiás Anita és 
Dósa Emese azt válaszol-
ták, hogy örülnek a nyárnak, a 

napsütésnek. Ha mégis nagyon me-
legük lenne, mindig tartanak kéznél 
vizet, amivel csillapíthatják a szom-
jukat. Nem fordult még elő, hogy be 
kellett volna menniük egy légkondi-
cionált üzletbe vagy hivatalba, hogy 
kicsit lehűljenek, mert szerintük ez a 
meleg még elviselhető.
 Papp István tréfára vette a kér-
dést, s azzal válaszolt rá, hogy leg-
szívesebben hosszúlépéssel eny-
híti a forróságot. Kiderült azután 
az is, hogy a hosszúlépéssel gon-
dok is akadnak. Papp István tíz éve 
költözött Monorra, és mint afféle 
„gyüttment”, nehezen képes tudo-
másul venni – mondta –, hogy ami-

kor itt a város szélén a Strázsahegy, 
miért kell mégis Monorierdőre jár-
ni borért. Az ő tapasztalatai sze-
rint ugyanis ott kapni megfizethető 
áron igazán jó bort. Szerinte a pin-
cehegyi gazdák elvetették a sulykot, 
amikor a barátságos vendéglátás 
helyett az üzletre helyezték a hang-
súlyt. Mint vendéglátós múlttal ren-
delkező személy, állíthatja – tudatta 
velünk –, hogy a turisták is csak ad-
dig lesznek kíváncsiak az itteni pin-
cehegyre, amíg nem csalódnak. 
Mert aki egyszer csalódott, az visz-
sza már nem jön. Mint ahogy ő sem 
igen látogat ki többé a bornapokra, 
ahová legutóbb felvitte a demizso-
nokat, de mert kiderült, hogy két-
ezerért adják a legolcsóbb bor liter-
jét, beérte kétszázért egy kisfröccsel.

 Ami pedig a forró nyarat illeti, 
örüljünk neki – mondta – és gon-
doljunk arra, hány meleg nap jut 
nekünk az év 365 napjából.
 Németh Roxána is hasonlókép-
pen válaszolt. Nagyon szereti és bírja 
is a meleget, alig várja az ilyen napo-
kat, neki a 32 fok meg sem kottyan  
– nevetett. A klímaberendezést el-
lenben nem szereti, egészségtelen-
nek tartja, inkább árnyékot keres, ha 
már nagy a forróság – tudtuk meg. 
 A társaságában lévő Adamicska 
György mindezt azzal toldotta 
meg, hogy nem a klímával ellátott 
helyiségekbe kell menekülni a for-
róság elől, hanem olyan házakat 
építeni, ahol nyáron hűvös van, té-
len pedig meleg.
 Mint a nagymamák házai voltak 
– jegyzete meg Németh Roxána, a 
háta mögé mutatva, ahol ugyan-
csak egy nagymama korabeli házat 
újítottak fel, megőrizve a vastag, 
rakott falakat.
 Homlokunkat törülgetve, árnyé-
kot keresve mentünk tovább, meg-
állítva a velünk éppen szembe jövő 
Kurucz Krisztiánt, aki szintén mo-
solyogva válaszolt, bár mint kide-
rült, neki a mosolyra nyáron van 
a legkevesebb oka. Ugyanis nap-
allergiás. Csak úgy tud a szabad-
ban közlekedni ilyenkor, ha spe-
ciális kenőccsel védi a bőrét és 
vízparti nyaralásról, napozásról 
még csak nem is álmodhat.

 A fiatalember nyugodt beletö-
rődését tükröző beszélgetés után 
számunkra már nem is tűnt olyan 
kibírhatatlannak a forró nyár.

K. Zs.
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Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag- 
és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, 
gáz-, fűtés-

szereléshez kell.

AKCIÓK!
Folyamatos

Kedvező áraK

Cím: Monor, 
Kistói út 120.

Telefon: 
06-29/415-176  

nyitva: 
H–P: 8–17 
Szo: 8–12
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INTERJÚ

Pogácsás Tibor tizenhat év után nyugodt lelki isme rettel 
adja át utódjának Monor kor mány rúdját. Múltról, jelen-
ről, jövőről beszél gettünk a leköszönő polgármesterrel.

ÚJ KIHÍVÁSOK előtt

Négy cikluson keresztül, tizenhat 
évig volt Monor polgármeste-
re, ezzel párhuzamosan három 

cikluson át országgyűlési képviselő-
ként is ellátta a feladatait. Nehéz volt 
meghozni a döntést, amellyel végül az 
országgyűlési tisztséget választotta?
 – Egy település polgármesteré-
nek lenni nagyon fontos és meg-
tisztelő feladat. De kapacitáltak, 
hogy országgyűlési képviselőként 
induljak, amely egy másfajta kihí-
vást jelent. Nehezen hoztam meg 
a végső döntést, ameddig lehetett 
húztam, halogattam.

– Polgármesteri munkája alatt az 
egészen apró dolgoktól a nagyberu-
házásokig számos elképzelés öltött 
testet. Mi az, amire a legbüszkébb az 
elmúlt időszakból?
 – Az elvégzett munka során 
nem az volt igazán fontos, hogy 
a szívemhez mi állt a legköze-
lebb. Igazán jó eredménynek tar-
tom, hogy az évek alatt nagyon 
jó emberi kapcsolatok szövődtek 
a munkatársaimmal, intézmény-
vezetőkkel, hivatali kollégákkal 
és a politikustársaimmal, függet-
lenül attól, hogy milyen pártszí-
nekben indultak. Megbízhattam 
mindannyiuk munkájában és a kép-
viselők esetében is korrekt, tisztes-
séges volt az együttműködésünk. 
Többek között ennek is köszönhe-
tő, hogy a saját lelkiismeretem sze-
rint teljesen nyugodtan állhattam 
fel a polgármesteri székből, mert 
azok akik maradnak, a képviselőtár-
saim, az alpolgármester úr, aki a vá-
lasztásokig vezeti a várost, a hely-
hatósági választásokon pedig már 
jelölt lesz, legalább olyan szinten, 
de akár még jobban is tudják foly-
tatni azt a munkát, amit eddig vé-
geztünk. Nem hagyok magam 
mögött hatalmi harcot, sem egy 
összeomló rendszert. Úgy kilépni 
egy ajtón, hogy tudom, ott tovább-
ra is ugyanolyan jól folynak majd a 
dolgok mint eddig, egyfelől jó ér-
zés, másfelől pedig azt is mutatja, 
hogy az ember nem pótolhatatlan. 
De ez végül is természetes, tuda-
tosan építettük úgy a csapatunkat, 
hogy a város ne egy-egy személy-
től függjön, hanem egy olyan kö-
zösségtől, akik az önkormányzást 
közösen, csapatként tudják végez-
ni. Ez legalább olyan fontos volt, 
mint a műszaki létesítmények vagy 
a gazdálkodásban elért sikerek. Per-

sze a lakosságnak az utóbbiak szá-
mítanak igazán. Az emberek azt né-
zik, hogy a lakóhelyükön találnak-e 
szerethető dolgot, amihez kötődni 
lehet. Büszke vagyok arra, hogy si-
került új arculatot adni a városnak, 
illetve olyan szinten működtetni a 
bölcsődéket, óvodákat, iskolákat, 
intézményeket, hogy ezt szeret-
hetik az emberek. Vannak jó pe-
dagógusok, jó munkatársak, jó hi-
vatalnokok, akikre lehet számítani. 
Fontos az is például, hogy az útja-
ink kilencvenöt százaléka aszfaltos, 
míg a kilencvenes években mind-
össze a húsz-huszonöt százalékuk 
volt az. Ezek mind fontos eredmé-
nyek. Az elsődleges szempont az 
volt 1998-ban a választási progra-
munk meghatározásakor, hogy egy 
olyan élhető települést hozzunk 
létre, amely hosszú távon is vonzó. 

– Van olyan dolog, amelyet így több 
év távlatából visszatekintve másképp 
csinálna? 
 – Mindig van olyan, amit az em-
ber tudna jobban csinálni. Ha úgy 
éreznénk, hogy mindent hibátla-
nul csinálunk, akkor baj van. Lehet, 
hogy másképp gondolnám át az in-
tézmények fenntartását, vagy az is-
kolák működtetésével kapcsolatos 
dolgokat.

– Milyen jövőre vonatkozó iránymu-
tatást adna az utódjának?
 – Egyfelől nem érzem magamat 
erre feljogosítva, hiszen minden-
kinek vannak elképzelései, amiket 
hagyni kell megvalósítani. Másfelől 
pedig úgy gondolom, és ez némi-
leg ellent mond az előző gondolat-
nak, hogy az a csapat amelyikben 
együtt dolgozunk továbbra is szá-
mít rám. Továbbra is segítem a 
munkámmal azokat, akik tovább vi-
hetik a várost.

– Polgármesteri munkája során sok 
tapasztalatot gyűjtött, melyeket ön-
kormányzatokért felelős államtitkár-
ként most kamatoztathat. Van újító 
elképzelése, amit szeretne megvalósí-
tani megbízatása során, vagy kötött 
pályán, előre meghatározott irányok 
mentén kell majd dolgoznia?
 – Van egy kormányprogram, 
amit végre kell hajtani, ehhez illesz-
kedik az államtitkári feladatom is. 
Az önkormányzatok finanszírozá-
si rendszere lényegében kialakult, 
nagy változás e téren nem várható. 

Vannak azonban izgalmas felada-
tok, például az elmaradottabb te-
rületek felzárkóztatása. Több olyan 
térség is van az országban, ahol az 
önkormányzatok lényegesen rosz-
szabb helyzetben vannak. Komoly 
feladat áll előttünk, egy olyan infor-
matikai rendszert kell kidolgoznunk, 
amely napra kész, pillanatnyi képet 
tud adni az önkormányzatok hely-
zetéről, gazdálkodásáról, emellett 
prognózisokat is tud állítani. Jelen 
pillanatban papíralapon, részben 
informatikai rendszeren keresztül 
történő adatközléssel, meglehető-
sen szétszórva érkeznek a kormány 
felé az adatok az önkormányzatok-
tól. Az új rendszer ezen segítene. 
Nem beszámoltatás jelleggel követi 
az önkormányzatok gazdálkodását, 
hanem akár középtávú előrejelzé-
seket is képes készíteni és elemez-
ni. Így a kormány pontos adatok-
ra támaszkodhat, amelyek alapján 
összeállíthatja a mindenkori költ-
ségvetést. Ez a rendszer segítené a 
nehezebb helyzetben levő telepü-
lések gazdálkodását, csökkentené 
az önkormányzatok adminisztráci-
óját és könnyítené a hivatalok mun-
káját.

– Mi lesz a nagyobb településekkel, 
amelyek alacsony bevételekkel ren-
delkeznek?  
 – A finanszírozás átalakítá-
sa eredményeként a működéshez 
szükséges források rendelkezésre 
állnak. Azoknak a településeknek, 
amelyek sok feladatot látnak el vi-
szonylag kis bevételből, Monor is 
ezek közé sorolható, szükségük lesz 
még egy korrekcióra, de ehhez kell 
egy nagyon pontos kép, amely-
ben látszik, hogy a települések mi-
lyen lépéseket tettek azért, hogy 
gazdálkodásuk stabil legyen. Ek-
kor láthatjuk, hogy milyen források-
kal lehet javítani a helyzetükön. Az 
egyensúly megteremtése az előt-
tünk álló időszak feladata.

– Elképzelhető, hogy egyszer vissza-
tér Monor politikai színterére polgár-
mesterként?
 – Ezen nem igazán gondolkoz-
tam, de amint a beszélgetés ele-
jén is mondtam, az a rendszer és 
csoport, amit a társaimmal közö-
sen felépítettünk, elég stabil és erős 
ahhoz, hogy az új személyek he-
lyettesíteni tudják az előzőket. Úgy 
gondolom egy ilyen típusú tiszt-
ségben nem is lenne szerencsés 
visszatérni, de ugye azt is szokták 
mondani, hogy a politikában min-
den változhat, nem zárható ki sem-
mi. Amikor eldöntöttem, hogy az 
országgyűlési mandátumért szállok 
harcba, akkor magamban számol-
nom kellett azzal a lehetőséggel, 
hogy nem lesz visszaút.  Varga Norbert
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Harmincöt évvel ezelőtt az akkoriban mindenki 
által ismert és nagy népszerűségnek örvendő 

„Sopi bácsi”, Soproni József alapította Monor 
első nyugdíjasklubját, amely miután a legendás 
hely megszűnt, idővel négyfelé esett szét, s 
ezekből a részekből újabb klubok nőttek ki.

35 éves NYUGDÍJASOK

Hi
rd

et
és

megnyitottunk!
Új üzletben, Monoron 

a Dózsa György út 37. 
szám alatt  

(az Ajtai italdiszkont szomszédságában) 
várjuk vásárlóinkat!

Nyitvatartási idő:
Hétfő–péntek: 06.30–20.30

Szombat: 08.30–20.30
Vasárnap: 08.00–18.00



E kupon átadóját egy adag 
frissen főzött kávéval 
kínáljuk 2014. augusztus 24-ig.

aJánDék!

A nnak a réginek azonban a 
most Kereki Imréné, korábban 
Bokros Lajos által vezetett klub 

méltó utódja. A klubvezető 2009 
szeptemberében miniszterelnöki 
oklevelet is átvehetett a parlament-
ben, amely ugyancsak azt hivatott 
bizonyítani, hogy olyan ez a közös-
ség, amit érdemes számontartani a 
város más civil szerveződései között, 
méghozzá nem is utolsóként.
 A háznak, ahol az első nyugdíjas-
klub annak idején otthonra talált, 
már nyoma sincs, társasház épült a 
helyére. Hiába mondanánk most, 
hogy ott volt a Szántó Tibor cipész 
házával szemközt, mindjárt a Farkas 
fodrász üzlethelyisége mellett, mert 
a Szántó-féle ház helyén is társasház 
épült. A Farkas fodrászüzlete meg 
ugyanúgy a semmibe tűnt, mint ko-
rábban a mellette lévő szabómű-
hely, ahol Simándi bácsi vakoskodott 
az alacsony, szűk helyiségben. 
 De a nyugdíjasklub legendája 
azért még ma is él, noha köztudot-
tan nem intellektuális élményekért 
jártak oda helyiek, ifjabbak és idő-
sebbek egyaránt. Hanem, mond-
juk, egy jót sörözni, vagy rexezni, 
netán megforgatni az asszonyo-

kat egy hétvégi táncmulatságon. 
Vagy végeláthatatlan ulticsatákat és 
dominópartikat rendezni a haverok-
kal, megbeszélni, mi a helyzet a he-
lyi galambászfronton.
 Kereki Imréné most is azt sóhajtja, 
hogy hiába nem volt abban a régi 
épületben semmi, de 
semmi luxus, sőt, azért 
ott mégis valahogy 
szabadabb, családia-
sabb, jobb volt, mint 
most a művelődési ház 
klubhelyiségében.
 Aki ismerte a régit, 
annak ezt nem kell ma-
gyarázni.
 Bokros Lajos 17 évig 
vezette a klubot, tíz 
éve vette át a helyét Kereki Imréné, 
azzal a feltétellel, hogy csak akkor 
vállalja a vezetést, ha lesznek segí-
tői. Kerekesné Gabika vállalta a he-
lyettesi tisztséget, lett programfe-
lelős is. Azt lehet mondani, hogy 
mindenki kiveszi a részét a mun-
kából, ha úgy adódik, jó közösség 
ez – állítja Kerekiné, s biztosan iga-
za van, hiszen még a 90 éves Du-
dás Annus néni is átjár az összejöve-
teleikre a gyömrői idősotthonból. 

Alig várja, hogy köztük legyen, 
még táncra is perdül, ha megemel-
kedik a hangulat – meséli a klub-
vezető, aki arra is büszke, hogy az 
önkormányzat minden pályázatu-
kat támogatta. Jó, ha úgy vesszük, 
nem sok az az alkalmankénti ötven-
ezer forint, a klub kasszájában még-
is igen jó helye van az adókból fel-
ajánlott egyszázalékok mellett.
 Azt is jóleső érzéssel veszik tu-
domásul – derült ki Kerekiné szava-
iból –, hogy bár Pogácsás Tibor pol-
gármesterként nyilván nem tudott 
eleget tenni minden meghívásnak, 
mégis ennek a klubnak az invitálásá-

ra mindig igent mon-
dott. Jelen volt a 35. 
évfordulóra rendezett 
ünnepi összejövetelen 
és díszvacsorán is.
 Bár mi magunk nem 
lehettünk ott, utóbb 
megtudtuk, milyen re-
mek volt a hangulat. A 
köszöntők, az emléke-
zések után fehér asztal 
köré gyűlt a klub tagsá-

ga a meghívott prominens szemé-
lyekkel, a jó barátokkal, megadva a 
módját a kivételes alkalom megün-
neplésének. Majd Petrik Sándor húz-
ta a talpalávalót.
 Ilyenkor szokták emlegetni a kö-
vetkező harmincöt évet, amit majd 
ugyanígy… De persze sosem lesz, 
nem lehet semmi ugyanígy. Ám akik 
e kivételes, egyszeri harmincöt év-
nek részesei lehettek, bőven volt és 
van mire emlékezniük. Kertész Zsuzsa

A Monori Katolikus Karitász so-
kat fejlődött az elmúlt félévben. Na-
gyon sok ruha- és könyvadományt 

kaptunk. Nagy örömünkre egy for-
gótárcsás mosógépet is felajánlot-
tak, amit egy háromgyermekes csa-

Tartós élelmiszer a legnagyobb segítség

ládnak már oda is tudtunk adni. Fél 
év alatt közel 1 tonna tartósélelmi-
szert osztottunk szét a monori rá-
szorulók között.
 Köszönjük a ruhákat, cipőket és 
könyvadományokat, de a továb-
biakban elsősorban tartós élelmi-
szerre van szükség. Ezúton kérjük a 
tisztelt monori lakosokat, ha tehe-
tik tartós élelmiszer-adománnyal se-
gítsék munkánkat. Konzervekkel,  
keksszel, tésztával, liszttel, rizzsel, cu-
korral és olajjal tudnak a legjobban 
segíteni.  Bízunk benne, hogy ado-
mányaik segítségével vissza tudjuk 
adni a hitet: hogy minden ember a 
szívében jó. 
 A képeken látható személyek a 
karitász csoport tagjai, szükség ese-
tén forduljanak hozzájuk bizalom-
mal, fogadják el segítségüket.
 Vidák Bertalan

„Mondjuk, egy 
jót sörözni, vagy 
rexezni, netán 
megforgatni az 
asszonyokat egy 
hétvégi tánc-
mulatságon.”

    Szem Írisz Optika üzletek

ISKOLAKEZDÉSI 
AKCIÓNKBAN 

a vékonyított és 
ütésálló lencséket
 prémium felület-

kezeléssel most 

20% 
kedvez-

ménnyel 
adjuk!

Monor, Móricz Zs. u. 4.

Telefon: 06-29/410-011   Nyitva:  

H-Cs: 9-17, Sze: 9-18, P: 9-16

Monor, Egészségház I. em. 105.

Telefon: 06-29/411-558 Nyitva: H, K:  

830 -17,  Sz, P: 830 -1230 , Cs: 830 -14-ig

Megváltozott nyitva tartások

 Egészségpénztári és bankkártyás fizetési 

lehetőség! Erzsébet-utalvány elfogadóhely!
  Az akció 2014. szeptember 30-ig tart.



2014. augusztus | MONORI STRÁZSA 9

Hirdetés

Telefon: 06-70/368-4817 
Nyitva: hétfőtől péntekig: 7.30–18.00, szombat: 7.30–12.00, vasárnap: zárva

Diszkont
AK

Akció!  
A készlet erejéig.

Albertirsa,  

Pesti út 25.

Monor,  

Petőfi u. 29.

# jel = karton, rekesz

Arany 
Fácán 0,5 l   

db/#
139/129 Ft

Arany-
ászok 0,5 l   

db/#/10#
169/159/149

Ft

Soproni  
0,5 l   db
169 Ft

Martini  
Bianco 0,75 l 

1390 Ft

Szentkirályi 
ásványvíz 

bubis, 1,5 l db/# 
95/89 Ft

B rizs 
1 kg

179 Ft

Riesen-
brau 0,5 l db/#

129/119 Ft
Adambrau

0,5 l   
129 Ft

Bomba 
energiaital 

0,25 l  db/# 
129/119 Ft

Hell 0,25   l 
db/1#/5#

139/129/119
Ft

Adrenalin 
XXL db/1#/5#

149/139/129 
Ft

Ummba
energiaital 

0,25   l  db/#
79/69 Ft

Tomi 
6 kg 

2190 Ft

Kutya-
táp 10 kg
1490 FtCoccolino 

1 l db/#
499/449 Ft

Löwen-
brau  0,5 l

# 159 Ft

Étolaj 1 l 
db/6 db/18 db 

299/295/279
Ft

Rocky 0,5 l  dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Ft
Dreher 0,5 l  dob. db/#  . . . . . . . . . . . .199/189 Ft
HB 0,5 l dob.   db . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Ft
Kozel 0,5 l dob. #  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ft
Kozel 0,33 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Ft -tól
Steffl  0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ft -tól
Miller 0,33 ü.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Ft
Pepsi cola 2,5 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Ft
Red bull 0,25 l  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Ft
Balaton Boglári fehér, vörös   0,75 l  . . . . 399 Ft
Ballantines 1 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4190 Ft
Coca Cola 2 l   #  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Ft 
Piroska szörp 0,7 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Ft -tól
Sió őszi 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Ft
Nestea 1,5 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Ft
Denis ecet 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Ft
Ghána kakópor 100 g  . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Ft
Sangria 1,5 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699 Ft
Mokate XXL 1db/1 #/5 # . . . . . . 599/549/499 Ft

Calgon 500 g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 Ft
Cillit Bang 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Ft
Dosia 10 kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2790 Ft
Bonux 10 kg color, fehér . . . . . . . . . . . . . .3299 Ft
Persil duo tabs 15 db . . . . . . . . . . . . . . . .1190 Ft
Persil capsula 15 db . . . . . . . . . . . . . . . . .1190 Ft
Domestos zöld 750 ml   db/# . . . . . . .339/329 Ft
Trend 2 tekercses kéztörlő  . . . . . . . . . . . . 119 Ft
Forest 48 tek. toalettpapir extra. . . . . .1790 Ft
Forest 4 tek. toalettpapir extra  . . . . . . . 149 Ft

Vénusz 
étolaj 1 l 

389 Ft

Kutya-
konzerv 

1250 g  12 db-tól 
199 Ft

Kutya-
szalámi 

1 db/30 db/45 db   
189/179/169

Ft

Milka
 100 g  20 db/db

149 Ft-tól

Cukor 
1 kg

199 Ft

Szatmári 
liszt 1 kg

119 Ft

Bravo 
narancs 1 l 

159 Ft

Silan  2 l 
799 Ft

Silan  
1 l   db/#

449/419 
Ft

Mleko 
UHT tej 

1 l/#
159/149 Ft

Nescafe  
3in1 10 db-os

db/1#/3#
369/359/339 

Ft

Martini  
Bianco 0,75 l 

1390 Ft
Pince- 
mester 

2 l fehérbor db/# 
459/429 Ft

Tchibo  
Family 250 g  

db/1#/3#
359/349/339

Ft

Nesquik  
 800 g 
999 Ft

UHT tej  1,5 l    db/# . . . . . . . 159/149 Ft

A tervek szerint haladnak az átalakítási mun-
kák a Kistó területén – tudtuk meg Rajki Lászlótól, 
a Monori Városfejlesztő Kft. vezetőjétől a helyszí-
nen tartott bejárás alkalmával. 
 A több mint nyolc hektáron húzódó zöldöve-
zetben kirajzolódtak a kanyargó sétányok vona-
lai, a megújuló játszótér és a kondipark területe 
rendezés alatt áll, de a téli programok sokak ál-
tal kedvelt helyszíne, a szánkózódomb is új ala-
kot öltött: a tereprendezés során nagy meny-
nyiségű föld került ki a területről, amelyből a 
szánkózódomb felszínét is megújította a kivi-
telező, a szomszédságában pedig egy új buc-
kát alakítottak ki. Ez utóbbi elsősorban zajfogó-
ként funkcionál majd, ugyanis itt kap helyet a 
gördeszkásokat és a BMX-kerékpárosokat kiszol-

Kistó: 
átalakulás közben

gáló extrémpark, amely használata óhatatlanul 
zajjal jár. Ezt azonban a kisebbik domb felfog-
ja, kilakításának köszönhetően a környékbeli la-
kók nyugalmát és a park más részeit használókat 
sem zavarják majd a keletkező hanghatások. 
 Csaknem készen van a terület vadregényes 
részét átszelő sétány, amely élményszámba 
menő kikapcsolódást ígér a park vendégeinek, 
akik magasba nyúló fák árnyas lombjai alatt 
gazdag aljnövényzettel körülölelt útvonalon 
töltődhetnek fel energiával a parkbeli barango-
lásuk során. 
 Mint megtudtuk, a jelenlegi állás szerint au-
gusztus végére elkészülhet a Kistó új környezete, 
s így még az ősz beállta előtt használatba veheti 
a lakosság. A megújult terület az év minden sza-

kában remek választás lehet azok számára, akik 
szeretnének egy kicsit elvonulni a város zajától, s 
élveznék a természet nyugalmát, vagy használ-
nák a parkba telepített új eszközöket, melyek a 
lakosság számára ingyen állnak rendelkezésre. 
 Egy környékbeli lakó felvetésére, miszerint a 
Kistó területén olykor problémát okozott az il-
lemhelyiség hiánya, Rajki Lászlótól azt a választ 
kaptuk, hogy egy következő fejlesztési ütem-
ben egy vizesblokk kialakítására is lesz lehető-
ség. Jelenleg erre anyagi forrás híján nem ke-
rülhetett sor. 
 Arra a kérdésünkre, tervez-e nagyobb ünnep-
séget a város vezetése a park átadása alkalmá-
ból, Rajki László csak annyit árult el: készülnek az 
eseményre. varga

KÖZÖSSÉG
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IZGALMAS helytörténeti nyomozás
Ennek lehettek tanúi azok a szép számban megjelenő érdeklődők, akik 
ott voltak a városi könyvtárban június 27-én. A Monorért Baráti Kör 
gon dozásában megjelent új Monori Múzeumi Füzetek-sorozat első 
kiadványának bemutatóján Kiss Attila – a gimnázium földrajztudomány-
ban jeleskedő igazgatóhelyettes-tanárának, a kör elnökének – „Ködbe 
vesző múlt” című írását ismerhettük meg, Monor néveredetéről.

G ulyás László nagytiszteletű úr – három 
és fél évtizede Monoron élő nyugalma-
zott református lelkész, a város díszpolgá-

ra, aki tizennégy éven 
át a Monorért Baráti 
Kör elnökeként is köz-
megbecsülést szerzett 
– Thomas Mann gon-
dolatát idézte beveze-
tőjében. „Mélységes mély a múltnak kútja” 
– a múltból meríteni kell, víz nélkül nem le-
het élni. „Mondjátok el fiaitoknak” – folytatta az 
Ószövetség soraival, hiszen az önazonosság, a 
küldetés tudatának megtalálása szempontjá-

ból az írásbeli hagyomány maradandó alkotás 
a múltról a jövő felé vezető úton, aminek során 
jobban megismerhetjük városunkat is. Ezt az ér-

zésünket erősíthette a kör titkára 
– Horváth Mária – által idézett Ipo-
lyi Arnold gondolat is, miszerint: „Az 
a nemzet, amelyik emlékeit vesz-
ni hagyja, az a saját síremlékét ké-
szíti, és az veszteség az egész em-

beriségnek”. Elhangzottak Eötvös József máig 
érvényes szavai is, hogy: „Azon szeretet, mely-
lyel az egyes ember falujához vagy környezeté-
hez ragaszkodik, tulajdonképp az a kapocs, mely 
őt a hazához köti”. Tamási Áron pedig azt írta: 

„Minden ember legnemesebb öröme, ha vala-
mi olyat cselekedhetik, amelynek tisztaságában 
nem kételkedik. Sem a cselekedet idején, sem a 
cselekedet után. A madárnak szárnya van és sza-
badsága, az embernek pedig egyetlen szülő-
földje és sok kötelessége”.
 Mindezeket érzékelhettük a baráti kör induló 
sorozatának szándékában és Kiss Attila tanár úr 
előadásában. Ő egyébként is olyan közismer-
ten közvetlen, hangulatos módon tud előad-
ni, ami garantáltan fel tudja kelteni a hallgató-
ság érdeklődését. Most szinte Agatha Christie-re 
emlékeztető módon hívott minket nyomo-
zásra helységünk sokat vitatott, „ködbe vesző” 
néveredetének kiderítésére. Nagyon érdekes, 
hogy hányféle névlevezetési kísérlet történt 
e témában. Kapcsolatba hozták például a to-
jás, here, ötvös, birtok, molnár, ménúr, mogyo-
ró fogalmával, de a francia: aranyom (mon or) 
kifejezéssel is. Az ötezer évvel ezelőtti időszak-
tól a 12. illetve 14–15. századig keresték többen 
ennek gyökereit. A legszívósabban az a feltéte-
lezés tartotta magát, hogy a III. Béla feleségé-
nek francia udvartartásával hazánkba érkezett 
Aynard lovag nevéből (Enar-Monar-Monor) 
alakulhatott ki településünk mai névformája. 
Hogy ez a romantikus elképzelés miért nem le-
het helytálló? Arra Máté Bertalan már 1976-ban 
is felhívta a figyelmet, hogy a Kárpát-meden-
cében föllelhető több Monor nevű település 
– ahol biztosan nem voltak Aynard-birtokok – 
így nyilvánvalóan nem származhattak e lovag 
személynevéből.
 Kiss Attila – többek között Vitálisné Zilahy Lí-
dia (a kör geológusként is elismert alapító el-
nöke) és Rásonyi László (turkológus professzor) 
elemzései alapján vízrajzi, morfológiai, mete-
orológiai, nyelvészeti, történeti és térképésze-
ti ismeretek alátámasztásával – egy nem olyan 
fellengzős származtatást tartanak egyértelmű-
nek. Eszerint Monar-Monor városnevünk a török 
(kun) eredetű: köd szóból származhat. Akik e le-
vezetés tudományos alapossággal végigjárt, iz-
galmas állomásaira kíváncsiak, azoknak ajánljuk 
e kiadványt. Elolvasható, illetve megvásárolha-
tó a városi könyvtárban, valamint a helytörténe-
ti kiállítás helyiségében. Kiss Attila így zárja ta-
nulmányát: „A keresést abbahagytam, a munka 
azonban nem fejeződött be”. Bolcsó Gusztáv

„Monar-Monor városne-
vünk a török (kun) eredetű: 
köd szóból származhat.”

Gulyás László, Kiss Attila és Horváth Mária a bemutatón

www.victofon.hu

* Az akció 2014. augusztus 31-ig vagy a készlet erejéig tart. Az akció részleteiről érdek-
lődjön audiológusánál. A kép csak illusztráció. Az ajándék készpénzre nem váltható.

DÍJMENTES HALLÁSSZŰRÉSSEL ÉS 
HALLÓKÉSZÜLÉK PRÓBAHORDÁSSAL!
Hozza magával hirdetésünket,  
és ajándékba kap egy hűtőtáskát!*

HŰSÍTŐ HALLÁSMENTŐ NAPOK

AJÁNDÉK HŰTŐTÁSKA

Hűsítő meglepetés! 
  2200 Monor, Balassa u. 1.

Bejelentkezés telefonon: 06-30/337-1294

Hirdetés
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Hirdetés

Hirdetés

Nyári programok  
a könyvtárban

A Dr. Borzsák István Városi Könyvtárban 
nyáron sem áll le az élet: a gyerekek részére 
rendezett olvasótábor ugyan már véget ért 
– s a résztvevők körében nagy sikernek ör-
vendett –, a programok augusztusban és 
szeptemberben is folytatódnak az intézmény 
falai közt. A legkisebbeket és szüleiket vár-
ják kéthetente a népszerű Hintóka-Ringóka 
programra. Augusztus 6-án, szeptember 3-án 
és szeptember 17-én, szerdai napokon 10 
órától várják a foglalkozások vendégeit.

 A horgolószakkör is folytatódik a nyári idő-
szakban, továbbra is minden hónap második 
szombatján várják a kézimunka iránt érdeklő-
dőket a könyvtárban. A legközelebbi időpon-
tok: augusztus 9. és szeptember 13. A szakkör 
mindkét alkalommal délelőtt 
10 órakor kezdődik.

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

Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése
már 11  000 Ft-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 120 Ft/m2 ártól!

Vladár Zoltán okl. építőmérnök, 
kamarai szám: TÉ 13-63943 • Tel.: 06-20/317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com
Web: http://epulettanusitas.atw.hu

Épületek
energetikai
 tanúsítása

Caterina Travel
2230 Gyömrő, Táncsics M. u. 81. 
www.caterina.hu
Tel.: 06-20/936-0502

Buszos utak gyömrői indulással:
A TÁTRA KINCSE – TUTAJOKKAL A DUNAJECEN  

2014. aug. 16–17.
Ár: 21 999 Ft/fő     panzió reggeli vagy félpanzió

TENGERPARTI KALANDOZÁSOK DÉL-DALMÁCIÁBAN  
és BOSZNIA-HERCEGOVINÁBAN   2014. augusztus 24–29.

Mostar, Medjugorje, Neum, Ston, Dubrovnik
Ár: 57 000 Ft/fő     *** hotel, reggeli vagy félpanzió

PRÁGAI VÁROSLÁTOGATÁS    2014. október 24–25.
Ár: 27  000 Ft/fő  **panzió, reggeli vagy félpanzió, idegenvezető

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

Kézi állatpatikával bővült 
Ady Endre úti Állatorvosi Rendelőnkben az ebek mikrochippel 

történő megjelölését és a veszettség elleni védőoltás beadását  
– akár egyidejűleg – egész évben folyamatosan végezzük. 

Tekintse meg honlapunkat,  
látogasson el 

Facebook-oldalunkra:  
www.monoriallatorvos.hu

www.facebook.com/MonoriAllatorvos

Új irodájában, a KÖVÁL Zrt. telephelyén ke-
restük fel a Monori Uszoda Kht. ügyvezetője-
ként közismertté lett Vadas Ferencnét, akivel 
azonban nem a két cég fúziójáról, s az ebben 
az újonnan létrejött, még nevet sem kapott 
cégben elfoglalt ágazatvezetői pozíciójáról 
beszélgettünk, hanem kivételesen egészen 
másról: a könyvekről.
 Azt már korábban tapasztalhattuk, milyen 
nagy tekintélynek örvend beosztottjai köré-
ben a munkafegyelmet szigorúan megköve-
telő vezető, így aztán csak arra mertünk volna 
tippelni, hogy kedvenc olvasmányaként nem 
egy divatos romantikus regényt emel majd le 
a polcról. És majd-
nem igazunk is lett.
 Vadas Ferenc-
néről ugyanis ki-
derült, hogy „kilóra 
olvas”: szemügy-
re veszi a könyvet, 
majd belelapoz, és ha az első oldalak maguk-
kal ragadják, a könyvnek nála nyert ügye van. 
Következésképpen a családtagjai teljesen ta-
nácstalanok, ha könyvet akarnak venni neki 
ajándékba, ugyanis ebben nincs számukra 
igazodási pont. Így történhetett, hogy Vadas-
né a legutóbbi születésnapjára is maga vá-
lasztotta ki az ajándékát, Rebecca Gablé Fortu-
na mosolya című regényét. És bár korábban 

sem a szerzőt, sem a regény té-
máját nem ismerte, amikor bele-
nézett a szép kiállítású, ám igen-
csak vaskos kötetbe, amelyből 
kiderült, hogy a XIV. századi Ang-
lia legkegyetlenebb küzdelmé-
nek, a Rózsák háborújának kellős 
közepébe ágyazva követi Ro-
bin lovag életét, a könyv máris az 
övé lett. Három nap alatt kiolvas-
ta, a jó könyv ugyanis nem hagy-
ja magát letenni.
 Vadasné egyébként is igen 
kedveli az angol történelmet. So-
kat járt Angliában, megnézett 
mindent, amit csak képes volt fel-
keresni – meséli –, s bizony némi-
képp irigykedve tapasztalta, hogy 
valamennyi állami fenntartású 
múzeumba, galériába ingyen le-
het bemenni, s a gyerekek ott 

jönnek-mennek csoportokban, őszinte érdek-
lődéssel a kincsek közt. Vagy éppen üldögél-
ve, elmélyülten másolják a gazdag egyiptomi 
anyag hieroglifáit.
 Kedveli a történelmi témájú magyar köny-
veket is – derült ki. Passuth Lászlót úgy fedez-
te fel újra, hogy jó pár éve a Nemzeti Galé-
riában megnézett egy kiállítást Zsigmond 
királyról és koráról – ami annyira lenyűgözte, 
hogy másodszorra is visszament –, s eközben 
rádöbbent, hogy hiszen erről a rendkívüli 
korról alig tudunk valamit. És akkor leemel-
te otthon a polcról Passuth regényét, a Tört 
királytükör címűt, ami visszaviszi az olvasót 
Zsigmond korába és a reneszánszba. 
 Nemrég a Képzőművészeti Múzeum 
Caravaggio kiállítása után fedezte fel a Me-
dúzafej című kötetet. Azt párhuzamosan la-

pozta a múzeum 
angol nyelvű ismer-
tetőjével: nézte a ké-
pet, s olvasta hoz-
zá Passuth szövegét. 
Bár ezt az élményt 
Vadasné egysze-

rű, jelző nélküli mondatokban mesélte el, na-
gyon jól el tudtuk képzelni.
 Vadas Ferencné egyébként sem használt 
nagy szavakat, miközben az olvasmányai-
ról beszélgettünk. Ő sem mondott olyano-
kat, hogy „páratlan olvasmányélmény”, vagy, 
hogy „ezt nem szabad kihagyni”. Mégis, vagy 
talán éppen ezért, végig jelen volt a szobá-
ban az az érzés, hogy olvasni nagyon jó. K.Zs.

Fo
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: V
ar
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 N
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Olvasó, könyvvel

„Vadasné egyébként is igen ked-
veli az angol történelmet. Sokat 
járt Angliában, megnézett mindent, 
amit csak képes volt felkeresni”

Dr. Borzsák István 
Városi Könyvtár
Tel.: 29/412-246 
www.monor-konyvtar.hu 
monorkonyvtar@monorkonyvtar.hu
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HELYTÖRTÉNET

A monoriak viselt dolgai LXV.
EGYHÁZI ÉLET
A helyi sajtó 1882 májusában a 
fo lyamatban lévő építkezésekről 
írva arról tájékoztatja a mono-
riakat, hogy a re formátus 
templom renoválása rö videsen 
befejeződik. S valóban, egy 
emberöltőben nem mindennapi 
esemény történt június 16-án. 

Balogh Rudolf felvétele a Pesti Naplóból

Új Kenyér Fesztivál 
Augusztus 16–20.
Ötnapos fesztivállal, koncertekkel, bor-
kóstolással és pékbemutatóval köszöntjük  
2014. év új kenyerét. 

Közös Út Cukorbetegek  
Egyesületének összejövetele
Szeptember 6.
Művelődési ház

Koccintás 2014.
Szeptember 6.
Monori Pincefalu

Közös nevező kiállítás-sorozat
Szeptember 8. 
Várnai Krisztina selyemfestő  
művész kiállításának megnyitója.
Vigadó emeleti galéria

Közmeghallgatás 
Szeptember 12.
Vigadó díszterem

Nagycsaládosok Monori  
Egyesületének taggyűlése
Szeptember 13. 
Művelődési ház

Véradás
Szeptember 17.
Művelődési ház

Mocsári Károly koncertje  
a család minden tagjának
Szeptember 19.
Vigadó díszterem

Városi Nyugdíjas Kör  
20 éves jubileumi összejövetele
Szeptember 20. 
Művelődési ház

Idősek Világnapja
Szeptember 28. 
Monori nyugdíjas kedves vendégeink szá-
mára a belépés ingyenes, de előzetes re-
gisztrációhoz kötött. Kérjük, jelentkezzen a 
06-29/413-212 telefonszámon Tóth Károly 
kollégánknál, vagy a vigado@vigadokft.hu 
e-mail címen!
Művelődési ház

Ezúton értesítjük az olvasókat, hogy a Vi-
gadó Kulturális és Civil Központ szeptem-
ber 1-jén szakmai továbbképzés miatt zár-
va tart. Megértésüket köszönjük!

A Vigadó programjai

A programok 
részleteit megtalálja 
a www.vigadokft.hu 
weboldalon.  
Információ, jegyrendelés: 
06-29/413-212-es telefonszámon, vagy  
a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.

T ömérdek nép csoportosul az utcákon a 
templom körül, mohó vággyal lesve a 
végeredményt, hogy a megaranyozott 

gomb és csillag fekete szövetben bevarrva a 
Rákóczi-induló dallamára méltóságosan elin-
duljon a föld színéről, amely nem a hazája, a 
magasba, hol állandó helye rég kijelöltetetett, s 
várta a mester odafent, hogy odaillessze a he-
lyére. A feltétel jelesen sikerült.
 A monori emberek vallási életének legfőbb 
színtere a templom. Molnár Pál református lel-
késznek és a presbitereknek része volt abban, 
hogy az épület restaurálása az évek során meg-
történjen. Az akkori időkben is természetes gya-
korlat volt a templomon kívül tör té nő sokoldalú 
vallási szolgálat. A keresztelés, házszentelés, bú-
zaszentelés, a közösségi életben való részvétel, 
a temetés.
 Molnár Pál református lelkész már nem érte 
meg ezt a nagy eseményt, amiről bevezetőnk-
ben írtunk. Az egyház jeles szolgálata mellett 
azonban nagy tettekre volt képes. 1854-ben 
megalapította az első társaskört „Olvasókör” 
címmel, ahol a 18 fős tagság körében a fiata-
lok az akkori két napi- és hetilap-
ból tartottak felolvasást az idősek-
nek. „1862-ben már Teleki Sándor és 
Szapári István gróf, Nyári Pál alispán, 
Patai György és Ferenc, a Máriássy, 
Tahy, Szűcs, Szilassy családok tag-
jai, meg a vidék minden papja, 
többek között Török Pál ref. püs-
pök, Dobos Sámuel, a híres ceglé-
di pap, Sárkány Sámuel püspök stb. 
is megtisztelte tagságával a mono-
ri úri kaszinót.” Az első, az alapító 
elnök Molnár Pál református lelkész 1873-ban 
hunyt el. 19 évi elnöksége után Halász Orbán dr. 
kir. közjegyző lett a kaszinó vezetője.
 Molnár Pál lelkész utóda Balla Lajos, aki-
ről a helyi sajtó így írt: „Mint egy tüneményes 
fényességű csillag jelent meg az egész egy-
házmegye előtt. A kortársai között a legkivá-
lóbb szónok és nagy tudással bíró lelkész, ami-
kor 1873-ban megválasztatott monori pappá, 
a legszebb reményekkel indult”. Balla Lajos lel-
készi munkáját a községi elöljáróság segítette. 
Például a községi végrehajtók közreműködtek 
az egyházi tartozások beszedésében. Több cik-
luson át a községi képviselő-testület aktív tagja. 
Közéleti tevékenységét a választójogú monori-
ak méltányolták, 1904 novemberében tagja lett 

a vármegyei bizottságnak. A kerületi függet-
lenségi párt elnöke volt. Az 1905-ös januári je-
lölő gyűlésen újra megválasztották a 48-as párt 
elnökének. A monori Egyesült Kaszinó és Kör 
is vezetőjévé választotta 1907-ben. A gazdasá-
gi élet szereplőjeként a Monorkerületi Takarék-
pénztár igazgatósági tagja volt.
 A monori református egyház vezetősé-
ge az országos szervezeti élethez hasonló-
an a „presbyterek” közössége. „1908-ban a régi 
24 presbyter közül lelépett hat tagból újra vá-
lasztottak: Szurok András, Gera József, id. Baj-
kai András és Szabó Elek. Megválasztottak új 12 
éves időtartamra: Földváry Bertalan főszolgabí-
ró, Cellaó Sámuel gazda Mikola László dr. ügy-
véd, dr. Szappanos Sándor kir. járásbíró, Mol-
nár Sándor lapszerkesztő, M. Bokros Béni gazda, 

Burján Béla kereskedő, Fekete And-
rás gazda, P. Kovács Pál, Juhász 
Imre iparos.” Az újonnan felállt 
„presbytérium” új egyházi adókul-
csot vezetett be, „megszüntették a 
természetbeni adózást s az új adó-
kulcs szerint a házaspárok évi 5 ko-
ronát, a magánosok 2 kor. 50 fillért 
fizettek”. E vezető közösségnek, 
de különösen a „presbyter” előde-
iknek is része van abban, hogy az 
1883-ban az államnak átadott, ko-

rábban a református egyház által fenntartott 
elemi iskola állapotát a helyi sajtó utólag is el-
ítélte. „1901-ben az állami iskolánál 9 tanító, a 
róm. kath. iskolánál 3 tanító működik. Egy taní-
tónak nyolcvan-kilencven, némely osztályok-
ban még több gyerekkel is el kell bajlódnia 
szűk, egészségtelenül alacsony tantermekben, 
ahol osztatlan iskolarendszer dívik, szemléltető 
eszköz jóformán semmi sem áll rendelkezésük-
re, s e mellett az iskolai mulasztás ijesztő mér-
vű.” Vagyis az állami iskolában 1901-ig megma-
radtak az 1883-as állapotok.
 Forrás: Elöljárósági jegyzőkönyvek 1897–1911; 
Monorkerületi Lapok 1901–1914.
 Dr. Dobos György,  

a helytörténeti kör elnöke

„Egy tanító-
nak nyolcvan-ki-
lencven, némely 
osztályokban 
még több gye-
rekkel is el kell 
bajlódnia…”
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ARANYOZOTT ÚTON 
Monortól Moszkváig

MEGÚJULT CSAPATTAL indul az őszi idény

Két hónapon belül két nemzet közi úszóversenyen is a dobogó legfelső 
fokára állhatott a monori Bokros Blanka. A jelenleg a budapesti Kőbánya 
SC színeiben versenyző 14 éves úszótehetség a moszkvai „Energy Stan-
dard Cup 2014” elnevezésű versenyen és a csehországi „Négy Nemzet 
Úszó találkozóján” is aranyérmet szerzett, ezzel nagy lépést afelé, hogy 
jövőre az első kontinentális kupáján is megmérettethesse magát.

Monor felnőtt férfi labdarúgó 
csapatának sikerült bent 
maradnia az átszervezett NBIII-
ban, s most elhatározták, hogy 
nem a kiesés ellen szeretnének 
küzdeni. E cél érdekében – meg-
köszönve Vezér Ádám  mun-
káját – új edzőt szerződtettek, 
Tóth Mihály személyében. 

M inden monorinak különös büszkeség-
re adhat okot, hogy Blanka a városban 
kezdte el sikeres sportpályafutását és 

monori színekben érte el első országos sikere-

it is. Szülei elmondása szerint a 2000-es születé-
sű Blanka nem egészen négy éves volt, amikor 
testvérével elkezdte első úszótanfolyamát. Noha 
első alkalommal még az úszásoktatók is úgy lát-
ták, érdemes még várnia, hamarosan rendszeres 
látogatója lett a város nem sokkal korábban át-
adott sportlétesítményének.
 Versenyen először 2006-ban indult el, amikor 
a frissen megalakult Monori Úszószakosztályban 
Csernák Mariann készítette fel az első igazi megmé-
rettetésére. A bemutatkozás jól sikerült, ezért újabb 
és újabb versenyek következtek, az edzések száma 
pedig először heti háromra, majd heti ötre nőtt. 
Blanka monori színekben 2009-ben érte el legna-
gyobb sikerét, amikor Csernák Mariann szárnyai 
alatt 100 méteres gyorsúszásban, 200 méteres ve-
gyes úszásban, valamint 400 méteres gyorsúszás-
ban is korosztályos országos bajnoki címet nyert, 

több számban új versenycsúcsidőt beállítva. 2010 
a váltás éve volt. Blanka Budapestre, a nagy 
múltú Kőbánya SC -be – volt Spartacus – iga-
zolt át, ahol méginkább adottak voltak a feltéte-
lek a továbbfejlődésre. Korábban az egyesület-
ben versenyzett Egerszegi Krisztina és Kovács Ági 
is, de a sportklub versenyzője a méltán népsze-
rű Cseh László is. Blankának ebből először csak a 
reggeli és délutáni kimerítő edzések, valamint 
a mindennapi hajnali kelések és az ingázás ju-
tottak. Azonban a kimerítő munka meghozta az 
eredményét. Az átállást követően nem sokkal is-
mét elkezdtek jönni az eredmények, majd 100 
méteres és 200 méteres pillangóban is beválo-
gatták az utánpótlás-válogatottba, továbbá be-
került az úszótehetségek felkarolását célzó Hé-
raklész-programba is.
 A számtalan hazai versenyt követően az első 
nemzetközi megmérettetéseket a 2014-es év 
hozta el. Blanka először májusban a csehorszá-
gi Pardubice-ben megrendezett Négy Nemzet 
Úszótalálkozóján indult el, 100 és 200 méteres 
pillangóban is aranyérmet szerezve. Ezután pe-
dig a május 31. és június 1. között Moszkvában 
megrendezett Energy Standard Cup 2014 kö-
vetkezett, ahol hét ország serdülő versenyzőivel 
megmérkőzve nyerte el a legjobbnak járó címet 
200 méteres pillangóban.
 Blanka saját bevallása szerint azonban itt 
nincs megállás. Lelkesedése a 14 éveseket 
meghazudtoló, s máris a következő országos 
bajnokságra készül. A nagy cél pedig, hogy 
2015-ben ott lehessen a spanyolországi ifjúsá-
gi úszó Európa-bajnokságon. Drukkoljunk neki, 
hogy sikerüljön! NG

S okan emlékezhetnek még arra, hogy Tóth 
Mihály (fotó a címlapon) 2003–2004-ben 
az NBI gólkirálya volt. Egykori kiváló táma-

dóként a Honvéd és az FTC után játszott Sopron-
ban, de légióskodott Franciaországban a Metz 
csapatánál, illetve Norvégiában is. A Nagykőrö-
si Kinizsivel – játékos-edzőként – 21 pont előny-
nyel nyerték meg a megyei bajnokságot, amihez 
31 találatával gólkirályként jelentősen hozzájá-
rult. 2012-ben és 2013-ban a Pest Megyei Kupát 
is elhódították. Legutóbb az NBIII-as Jászapáti FK 
utolsó előtti helyen átvett csapata az ő vezetésé-
vel került jóval előbbre a tabellán. Elképzeléseiről 
kérdeztük őt.
 – Itt olyan célokat tűztek ki, ami inspirál 
– mond   ta Tóth Mihály. – Szeretnék egy nagyot 
rob bantani. Meg kell találni a megfelelő helyekre 
a meglevő játékosok mellé azokat az embereket, 

akikkel elérhetjük, hogy a legutóbbi 13. helyezés 
helyett az első nyolc környékén végezzen a csa-
pat. Jó néhány játékos elment (Szélpál T., Csikós F., 
Csáki N., Gaál M., Kovalecz M., Ribi I., Tóth Sz.), a leg-
különbözőbb okok miatt. Viszont újra szívesen 
jött vissza Szerbiáből Branko Petrics és Üllőről Vékei 
Nándor. Meggyógyult a vállsérülése miatt sokat 
kihagyó Magyar Gergő is. Én senkit nem akartam 
elküldeni – folytatta az új edző.
 – El kell fogadni, hogy a labdarúgás ma olyan, 
mint egy vándorcirkusz. Örömmel veszem, hogy 
az itteniek között vannak jó kvalitású játékosok, 
akikre nyugodtan rábízhatom a fontos feladato-
kat. Ugyanakkor hoztam olyanokat, akikkel már 
régebben együtt dolgoztam, egyesekkel három 
helyen is. Tudom, hogy náluk mire számíthatok, 
velük nyerhet az MSE. 
 A támadó futballt szeretem, de nem felejtve 
a védekezés fontosságát. Tudom, hogy nagy hi-
ány volt itt igazi góllövő csattárban. Ezért hoz-
tuk ide centerként a Diósgyőrt megjárt Szabó 
Viktort. Ő komoly erősítés lehet, de a csapattár-
sai is fontosak lesznek ehhez a pozíciós játék-
ban, a támadásépítésben. A taktikát a meglé-
vő játékosokra kell és lehet felépíteni úgy, hogy 
eredményesek legyünk. Ezt jelenleg hátráltat-
ja a kritikán aluli edzőpálya. Sürgősen megoldást 
kellene keresni a létfontosságú műfüves pálya 
megoldására. A vébé tanulsága is az volt – ösz-
szegezte –, hogy a maximális fizikai felkészült-
ség és a taktikailag tökélyre fejlesztett csapat-

mozgás lehet a siker titka. Győztes típus vagyok, 
játékosként és edzőként egyaránt. Tudom, hogy 
a közönség csak a győzelmet várja. Lesz persze 
majd, amikor ez nem sikerül. Én leszek az első, aki 
győzelem esetén gratulál a csapatnak. De ellen-
kező esetben elsőként tartom a hátamat. Ez így 
van rendjén. Ha jó közösséget tudunk kialakítani, 
ami már érzékelhető, sok sikerben lesz részünk és 
örömöt szerezünk a szurkolóinknak.                                                             
 Az új csapat összecsiszolódásához idő kell. A 
heti három edzés és a két különböző erősségű 
csapattal játszott edzőmérkőzés  jó tesztlehető-
ség ahhoz, hogy a kezdésre, nem Suarez mód-
jára, de harapni tudjanak játékosaink. Augusztus 
9-én 16 órakor, az MSE-pályán a Magyar Kupá-
ban már az NBII-es Balmazújváros lesz a Mono-
ri SE ellenfele. Igazi csodának számítana, ha el-
lenük már sikerülne győzni. Augusztus 16-án 
pedig indul a bajnokság őszi idénye. Monor Rá-
kospalotán kezd a REAC ellen, 19 órakor. Az első 
hazai mérkőzésen augusztus 23-án 17 óra 30-tól 
szurkolhatunk a  régi nagy rivális, Dabas ellen. 
Nem lesz könnyű. Mint ahogy az új csoportban 
maradás sem. Mert hiába távozott az NBII-be a 
Soroksár és a Szeged, illetve a Keleti csoportba 
a Bp. Honvéd MFA, a Nyugatiba pedig az RKSK, 
a mi Közép-csoportunkba került az NBII-ből ki-
eső Kozármisleny és a REAC mellett az egyko-
ri NBI-es múltját megcélzó Vác FC is. Ilyen hely-
zetben most is csak azt kívánhatjuk újult erővel, 
hogy hajrá MSE!  B.G.
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Jól sikerült 
a IV. Meghívásos
Monori Fogathajtó Verseny

Utánpótlás-sikerek 
kosárlabdában

Sikeres évet zártak kosárlabdázóink ebben a 
szezonban is. A serdülő fiúcsapat negyedik he-
lyen végzett a megyei bajnokságban, a gyer-
mek leány- és a serdülő leánycsapat pedig 

egyaránt ezüstérmes lett a megyei megméret-
tetésen. A legjobb eredményt idén a kadet 
– középiskolás – csapat érte el a bajnoki cím 
megszerzésével.
 Az edzéseken és a mérkőzéseken egy-
aránt minden együttesünk keményen meg-
dolgozott a saját helyezéséért. A játékosok a 
kitartásukkal és a hozzáállásukkal méltókép-
pen képviselték az egyesületet és a várost.                                                   
 Csuba Attila

E 
lovas találkozó színvonalas megvalósítása is 
sokak munkáját, összefogását dicséri. A fő-
szervezők Tönköl Anita és Tóth László voltak, 

akiknek egykori álmuk valósult meg. Tóth Lász-
ló a magyar fogathajtók baráti körének titkára, 
így már világbajnokságokon is szerzett tapaszta-
latokat. Amikor az eredményhirdetéskor átadták 
a Gál Valéria által felajánlott díszes kupákat, a díj-
átadók között már olyan személyiségeket láthat-
tunk, akiknek megtisztelő jelenléte e rendezvény 
elismerését jelezte. Városunk főállású alpolgár-
mestere és a Monori Sportegyesület elnöke mel-
lett ott volt például Váczi Ernő, a Magyar Fogat-
hajtók örökös kapitánya, volt szövetségi kapitány, 
e sportág egyik legátfogóbb szakkönyvének író-
ja, illetve Kiss Zoltán, a Magyar Lovas Szövetség 
Fogathajtó Szakágának vezetője is.
 Pest, Bács-Kiskun és Fejér megyéből 36 fo-
gat érkezett ide és mutatta be tudását egy ki-
mondottan jó hangulatú rendezvényen, a min-
den eddiginél nagyobb létszámú közönség 
előtt. A VIP-sátorban kellemesen folyhattak a 
szakmai-baráti beszélgetések, az árusok gon-
doskodtak enni-innivalóról – jó monori borról 
is –, a gyerekek pónin lovagolhattak és a jelen-
lévők ismét tapsolhattak a Nemzetőr Iskola Tini 
Line Dance tánccsoportjának.

 A főszerep azért a gondozott szép lovaké 
és az ügyes hajtóké maradt, minden korosztá-
lyú néző örömére. A szabadidős kategórián be-
lül az egyesfogatok győztese az orgoványi Aczél 
Imre, a ketteseké pedig a vasadi Fegyverneki Sán-
dor lett. A legértékesebb, pontszerző C kategóri-
ás sikert pedig a monori Lovass Sándor érte el, aki 
már tavaly év végén is szerepelhetett fogatával a 
Papp László Arénában. Őt kérdeztük monoriként 
és versenyzőként is tapasztalatairól, arról, hogy 
miben látja az idei rendezvény és saját eredmé-
nyessége titkát?
 – Az előző évek kezdeti hibáiból tanulva – 
kezdte beszámolóját – úgy sikerült a szervezők 
válláról nagyon sok munka terhét levennünk, 
hogy most többen, heten-nyolcan is különböző 
feladatokat vállaltunk és teljesítettünk, a szemét-
szállítástól kezdve a pálya felépítéséig. Tóth Laci 
és Kéri Gergő, ő a segédhajtóm, akinek egyik fo-
gatlova most műtéten esett át, így intézhették 
például a versenybeje-
lentéstől a mentők biz-
tosításáig terjedő hi-
vatalos teendőket. A 
cél érdekében így jó 
kis kollektívát tudtunk 
alkotni. A visszajelzé-
sek a fogathajtók részéről is jók voltak. A propa-
gandában, reklámban is fejlődtünk, egy han-
gosbemondó kocsi segítségével is hirdetve e 
rendezvényt. Úgy érzem, tavaly másutt tapasz-
talt szervezéshez hasonlítva, hogy ezen a szín-
vonalon már egy országos versenyt is meg tud-
nánk rendezni. Itt most mi minden szempontból 

A Bacchus tér szépen rekultivált 
területén nem csak a gondosan 
ápolt facsemeték erősödtek, 
nőttek mostanra, fogathajtó 
versenyünk is rangossá fejlődött. 

jobban odatettük magunkat. Magamról szólván 
– folytatta – a harmadik helyezést értem el. Iga-
zából csak egyetlen 3 hibapontot érő labda le-
esésén, a 14-es akadály bójájának érintésén mú-
lott, hogy nem lettem első. Jók voltak a lovak, a 
felkészülés is, én rontottam el, hogy egy kicsit a 
ráfordulásnál lecsaptam az ívet. A lovak hama-
rabb ott vannak, mint az ember keze vagy feje. 
Nagyon összhangban kell lenni, mert az akadály-
hajtás 170 cm-es kapuján belül 10-10 cm ma-
rad a bója széle és a kocsi kerekei között. Ezzel 
együtt a pontszerzőben első lettem, az orszá-
gos bajnokságra így most elég sok pontot gyűj-
töttem, talán a döntőbe is bekerülhetek. Hibát-
lant senki nem hajtott, az alapidőn belül ketten 
néhány másodperccel megelőztek. Azért is jöt-
tek el sokan, jeles hajtók is, mert ez a C kategóri-
ás pontszerző verseny bejelentett pontgyűjtési 
lehetőséget biztosított a megyéből az országos 
bajnokságra.
 A monori indulókról érdemes külön szólni. A 
szabadidős póni kategóriában ott volt Sándor 
Feri, aki harmadik lett és Gombos Zsolti. Utóbbi 
szerintem feltűnően jó eredményt ért el, máso-
dik lett. Ahhoz képest, hogy ő Vasad után most 
másodszor hajtott, és csak fél éve kezdett el lo-
vazni. Forma 1-es kifejezéssel az istállóm most ki-
állított két fiatal versenyzőt, a Bokros Lacit, meg a 
Guttyán Patrikot. Két egyest hajtottak. Az egyik a 
saját lovát, a másik az enyémet. Segítek, szerszá-
mot adok nekik és lehetőséget a tanyámon. A 
77 éves Rédei Sanyi bácsi az edzőnk. Jó keze van, 
a gyerekekkel is tud bánni, az én lovaimnak is ő 
a trénere. Szereplésünk így csoportmunka ered-
ménye.
 Hogy hogyan tovább? Most is benevez-
tem a Nógrád Kupára. Az ottani öt versenyből a 
romhányit megnyertem összetettben. Dunake-
szin szintén első helyezést értem el. Még három 
verseny van hátra az országos bajnokságig. Év 
végén pedig a fedeles versenyek közül jó lenne 
ismét bekerülni az OTP-kupára, annál is inkább, 
mert az idén a C kategóriások több időt hajthat-
nának az Arénában.
 A sportág környékbeli népszerűbbé válását mu-
tatja, hogy az MSE-ben induló Lovass Sándor mel-

lett monori verseny-
zett az Ilzer SC, illetve 
a Gyömrő SE színei-
ben is. Utóbbi példá-
ul nemrég Gombán 
lett első, egyes fríz 
kategóriában. 

 A IV. Meghívásos Monori Fogathajtó Verseny 
szervezői köszönik valamennyi támogató  érté-
kes segítségét, a természetnek pedig az ideális 
időjárásért hálásak. Viszonzásként most már kije-
lenthetjük, önállósultan is vendégcsalogató ren-
dezvénnyé vált ez a monori esemény.  

Bolcsó Gusztáv

„Úgy érzem, tavaly másutt tapasztalt 
szervezéshez hasonlítva, hogy ezen 
a színvonalon már egy országos ver-
senyt is meg tudnánk rendezni.”

SPORT
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Masszázs Monoron! Frissítő, relaxáló 
és lávaköves masszázs. Iványi Mar-
git, gyógymasszőr Tel.: 06-30/663-2772, 
facebook.com/margomasszazs

Tűzifa eladó! Akác guriga 2700 Ft/q, 
tölgy-bükk guriga 2400 Ft/q, méteres 
rönk 2300 Ft/q, hasítás 200 Ft/q, 20 q-tól a 
kiszállítás ingyenes. Tel.: 06-20/343-1067

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

Tüzépi akciófa garantált megrendelés. 
Tölgy kuglis 2200 Ft /q, hasítva 2300 Ft/q 
akác kuglis 2350 Ft /q hasítva 2400 Ft/q.
Ingyenes szállítással megrendelés 
szerint. Behordás megoldható. 
Érd.: 06-30/572 5385

Tojótyúkok eladók, előjegyezhetők au-
gusztus elejétől. Ára: 600 Ft/db. Szeremet 
Zoltán őstermelő, telefon: 06-30/216-5675 

Hamarosan nyíló ázsiai étterembe keleti 
kultúrában jártas szakácsot keresünk kitű-
nő feltételekkel. Tel.: 06-20/965-0809

Kiadó ipari ingatlanok Nagykáta külterü-
letén. 3000 m2, 4 épület, külön is bérelhe-
tő! Tel: 06-30/583-0778, 06-30/928-4919

Magyar vizsla anyától, keverék kutyaköly-
kök, háromszor oltva, ingyenesen elvihe-
tők. Játékosak, éberek, külső jegyeikben a 
vizslára hasonlítanak. Érd.: 06-30/233-4434

Eladó Monoron a Strázsahegyen a Kék-
frankos dűlőben, panorámás, jól megkö-
zelíthető 1960 m2-es telek. 
Érd.: 06-20/226-3497

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak,

akik szeretett halottunkat, 
Varró Gézát 

utolsó útjára elkísérték, sírjára el-
helyezték az emlékezés virágait 
és mély fájdalmunkban együtt-

érzésüket fejezték ki. 
Gyászoló család

Apróhirdetés Gyász
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Válassza a PÁTRIA 
Takarékszövetkezetet,
mely 56 éve az Önök
szolgálatában áll!

Electra Internet Banking

Szolgáltatás és értékpapírszámla-nyitás

most 0 forintért!*

HOL HELYEZHETEM EL
BIZTONSÁGBAN
MEGTAKARÍTÁSAIMAT?

SZÁMLANYITÁSI AKCIÓK
2014. augusztus  
31-ig!

* Az akció keretében a 2014. augusztus 31-ig megnyitott forintban vezetett fizetési számlákhoz igényelt Electra In-
ternet Banking szolgáltatás havidíját a Takarékszövetkezet 2014. december 31-ig elengedi! Az akciós ajánlattal azok 
az ügyfelek élhetnek, akik az akciós számla megnyitásakor nem rendelkeznek a Takarékszövetkezetnél élő fizetési 
számlával. Az akció keretében a 2014. augusztus 31-ig nyitott értékpapírszámla-nyitás díját a Takarékszövetkezet 
elengedi! Az akciók megszűnése esetén a Takarékszövetkezet ide vonatkozó mindenkor hatályos Hirdetményében 
meghatározott díjak érvényesek. A számlacsomagokhoz és bankkártyához kapcsolódó díjtételek, a kamatok mér-
téke, és további információk megtalálhatóak az igénylés helyén, a PÁTRIA Takarékszövetkezet hatályos Hirdetmé-
nyében, az Általános Szerződési Feltételekben és Üzletszabályzatában. Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További 
részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy forduljon bármely fiókunkban munka-
társainkhoz. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

 

Autós-Motoros IskolA kft.
intenzív kresz-tanfolyam indul

augusztus 27-én és szeptember 30-án 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

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

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

KeréKpárcenter
Minőségi  

kerékpárok

Közel 100 db kerékpárból és számtalan felszerelésből  
választhat azonnal!

NE UTAZZON, VÁSÁROLJON HELYBEN!

Nézzen szét nálunk az otthonából: www.memobike.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00–18.00, Szo: 8.00–13.00, V: Zárva

Telefon: 29/414-499  •  E-mail: memo-bike@memo-food.hu

•   Vállaljuk kémények bélelését, 
szerelt kémények kivitelezését, 
kályhákhoz, kandallókhoz alu 
és rozsdamentes kivitelben.

•   Turbós gázkazánok 
kéményeinek kivitelezését, 
teljes körű ügyintézését!

•   Vállalunk  minden nemű 
bádogos és fémszerkezeti 
lakatosmunkákat!

Minden, ami 
kémény!

Csinos Károly egyéni Vállalkozó: 
Tel.: 06-70/384-6746

Kovács István: 06-70/355-5118
2200 Monor, Deák F. utca 10.

E-mail : csinosk@freemail.hu



Szakközépiskolai képzések:
• Informatikai rendszergazda  
• Szoftverfejlesztő  
• Ügyviteli titkár 
• Gyakorló ápoló (új)  
• Vállalkozási és bérügyintéző (Monoron nappali tagozaton is) 
• Grafikus • Kiadványszerkesztő
Szakiskolai képzések:
• Eladó (új) • Szociális gondozó és ápoló (új)  
• Elektromos gép- és készülékszerelő
Speciális szakiskolai képzések: (feltételekről érdeklődjön)   
• Számítógépes adatrögzítő (új)
Önköltséges képzés: 
• Mérlegképes könyvelő

Versenyképes szakmát keres? Tanulni szeretne?
Jöjjön a Mihály Dénes Szakképző Iskolába!
Tervezett képzéseink 2014. szeptember 1-jétől:

Képzéseinkről bővebben tájékozódhat a www.mdiskola.hu oldalon
Cím: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/B.  •  Telefon: 06-70-60-52-700

Beiratkozás: augusztus 22-én, 25-én és 29-én 15-től 19 óráig.

A képzés 
tandíjmentes, 

ha megfelel  
a feltételeknek!


