
           2012.  
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20.
Szent István ünnepe
16.00–16.30 
Helyi csoportok színpadi bemutatkozása
16.30
Ünnepélyes megnyitó
A rendezvényt megnyitja, ünnepi beszédet mond:  
Pogácsás Tibor   Monor város polgármestere
Megemlékezést tartanak:  Monor város lelkipásztorai 
Az új kenyeret megáldja:  dr. Csáki Tibor esperes-plébános    
Monori Strázsák Néptánc Egyesület fellépése

17.30
Hevesi Imre gyermek koncertje
Dudó bohóc műsora, lufihajtogatás

19.30
Budapest Ragtime Band koncertje

21.00
Tűzijáték
15.00-tól kirakodóvásár

Helyszín: Piac- és fesztiválcsarnok 
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31 napirendi pont 
31 fokban

3. oldal

Vendégszeretők  
a monoriak?

6. oldal

Megbízással  
az Ady iskola élén

 8. oldal

Az MSE Kutyás  
Szakosztálya

13. oldal



Akciós árak augusztus 6-tól 18-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

Egyéb forgalmazott termékek:

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

ATLASZ HŰTŐHÁZ
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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

Csontos
csirkemell

Ft/kg

990,-Csirkeszárny

Ft/kg

570,-

Lecsó-
kolbász, 

virsli Ft/kg

550,-

Csirkenyak
gyf.

Ft/kg

299,-

Miklósi 
kolbász

Ft/kg

990,- Micshús
900 g/db

(1389 Ft/kg) Ft/db

1250,-

P. diák, 
Gerlach, 

Pokol  
szalámi Ft/kg

1590,-Sertésmáj

Ft/kg

350,-

Füstölt 
csülök

Ft/kg

850,-

Kacsa- és 
libaháj

gyf. Ft/kg

500,- Sertés 
tepertő

Ft/kg

1150,-

Pangasius
halfilé 

gyf. Ft/kg

850,-Bőrös comb

Ft/kg

750,-Sertészsír
0,5 kg

Ft/db

299,-

Sertés- 
dagadó

Ft/kg

899,-Extra pacal

Ft/kg

950,-
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31 napirendi pont 31 fokban
Önkormányzati hírek

A képviselő-testület július 12-én a szokásostól eltérően, 16 órakor 
kezdte meg a soros nyilvános ülését, melynek az első részét 
Pogácsás Tibor parlamenti elfoglaltsága miatt dr. Babinszki 
György alpolgármester vezette le. A nyilvános ülésen 29, majd 
az ezt követő zárt ülésen 2 napirendi pontot tárgyaltak meg.

Kihirdetett rendeletek
Monor Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete megalkotta és kihirdeti követ-
kező rendeleteit:
 27/2012. (VII. 19.) számú: Monor Vá-
ros Önkormányzat 2012. évi költségve-
téséről szóló 15/2012. (III. 05.) számú 
rendelet 2. számú módosítása.
 28/2012. (VII. 19.) számú: A köz-
tisztaságról és a szervezett köztisztasá-
gi szolgáltatásokról szóló 4/1996./I.18./ 
sz. rendelet módosítása.
 29/2012. (VII. 19.) számú: A taxiállo-
más igénybevételének rendjéről szóló ön-
kormányzati rendelet.
 30/2012. (VII. 19.) számú: Monor 
Városi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 4/2003. 
(II. 28.) önkormányzati rendelet mó-
dosítása.
 31/2012. (VII. 19.) számú: A többször 
módosított Helyi Építési Szabályzatról 
szóló 11/2004.(IV. 27.) önkormányzati 
rendelet módosítása.

„Egységesen 
számítják a 

szilárdhulla-
dék elszállí-
tásának dí-
ját, amely 
literenként 
bruttó 5,78 
forint lesz.”

Folytatás a 4. oldalon

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendele-
tek szövege a Városi Könyvtárban meg-
tekinthető. A képviselő-testület nyilvános 
üléséről a GEMINI TV minden esetben 
felvételt készít, amelyet, az ülést követő 
második szombaton a Williams TV csa-
tornáján figyelemmel kísérhetnek. Bő-
vült a tájékoztatási lehetőségünk, így a 
rendeletek egységes szerkezetbe foglalt 
szövege, a testületi és bizottsági ülések 
jegyzőkönyvei már olvashatók és letölt-
hetők a www.monor.hu honlapról. Itt 
egyéb fontos felhívásról, tájékoztatás-
ról is értesülhetnek.

A Monori Strázsa 2012. augusztusi számának tartalma:
31 napirendi pont 31 fokban  3  | Toborzó az önkéntes polgári védelmi szervezetbe  5  |  Vendégszeretők a monoriak?  6
Két monori tűzoltóval indult a HUNOR  7  |  Koccint az egész ország!  7  |  Monori gólyák  7  |  Megbízással az Ady iskola élén  8
A polgárőrség nem nyaral  10  |  Valami mindig kell…  11  |  A Vigadó programjai  12  |  Vendégművészek lesznek a Jászaiban  12  |  Nem csak nyugdíjasoknak!  12
Véglegesítették a kapitányt  12  |  Az MSE Kutyás Szakosztálya  13  |  Monori Sportnap  14  |  Felejthetetlen táborozás  14  |  Úszáseredmények  14 

Elsőként szokás szerint az 
interpellációk hangzot-
tak el. Lendvay End

re a polgármesteri hivatalban 
ügyintézés közben tapasztalta, 
hogy áramkimaradás miatt a 
számítógépek működésében 
zavar keletkezett. Javasolta, 
hogy minden gépet lássanak 
el szünetmentes tápegységgel.
 Sinkovicz László arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy a vas-
úton túli településrészen je-
lentős mértékben emelkedett 
a betöréses lopások száma. 
A nyilvánosságot megragad-
va kérte a rendőrkapitányság 
vezetőit, hogy ezen a telepü-
lésrészen többször járőrözze-
nek a rendőrök. 
 Dr. Babinszki György al-
polgármester válaszában el-
mondta, hogy az áramkima-
radást feszültségingadozás 
okozta. A hivatal rendelkezik 
szünetmentes tápegységekkel, 
amelyek a kisebb ingadozáso-
kat ellensúlyozzák. Megígérte, 
hogy Sinkovicz László inter-
pellációját  továbbítják a rend-
őrségre, és egyúttal megkérik 
a rendőrkapitányt, hogy írás-
ban is válaszoljon a felvetésre. 

Drágul a szemétszállítás

A képviselő-testület módosí-
totta a köztisztaságról és a 
szervezett köztisztasági szol-
gáltatásokról szóló 4/1996. (I. 
18.) számú rendeletét. A ha-
tályba lépését követően, 2012. 
szeptember 1-jétől, egységesen 
számítják a szilárdhulladék el-
szállításának díját, amely li-
terenként nettó 4,55 bruttó 
5,78 forint lesz. A szolgáltató 
ezután a díjat havonta szám-
lázza majd.
 A rendelet módosítása azt 
is tartalmazza, hogy a telepü-

lési folyékony hulladékot csak 
az önkormányzat által kijelölt 
lerakó és ártalmatlanító he-
lyen, a Jókai úti Monor Tér-
ségi Szennyvíztisztító Telepen, 
a szilárd hulladékot pedig a 
Cegléd külterület 0411-0412. 
hrsz-on lévő hulladékártal-
matlanító telepen lehet elhe-
lyezni. Az elkülönítetten be-
gyűjthető települési szilárd 
hulladékok, mint például az 
akkumulátor, háztartási gép, 
lom, elektronikai, papír-, mű-
anyaghulladék stb. esetében 
az önkormányzat által kije-
lölt hulladékgyűjtő udvar a 
Monor, Bajcsy-Zsilinszky út 
092/11 hrsz-ú telep, a volt 
szemétbánya területe.
 A szelektíven gyűjtött tele-
pülési hulladékot a hulladék-
gyűjtő szigeteken álló kon-
ténerekben lehet elhelyezni. 
Szigetek a következő helyszí-
neken működnek: Mátyás ki-
rály utca Kossuth Lajos utca 
felöli részén, a Jászai Mari té-
ren a sportpálya előtti terüle-
ten, az Erzsébet királyné úton 
az Ipar utcai kereszteződésnél, 
a Móricz Zsigmond utcában 
a Vasútállomás közelében, a 
Katona József Tagóvoda előt-
ti zöldterületen, a Penny Mar-
ket előtti területen, a Nem-
zetőr Általános Iskola előtti 
közterületen, a Pozsonyi la-
kótelepen a CBA-val szem-
beni közterületen.
 Továbbra is működik a ház-
hoz menő szelektív hulladék-
gyűjtés, melynek járattervét 
a szolgáltató teszi közzé.
 A szemétszállítási díj mér-
téke 2012. augusztus 1-jétől 
egy lakóegységre vetítve a kö-
vetkezők szerint alakul: 120 li-
teres gyűjtőedény esetén 693 
(nettó 546) Ft/hó, 80 literes 
gyűjtőedény esetén 462 (nettó 

364) Ft/hó 60 literes gyűjtő-
edény esetén 347 (nettó 273) 
Ft/hó. A szolgáltatónál meg-
vásárolható, 80 literes felirato-
zott zsák díja 457 (nettó 360) 
Ft/db.

Taxiállomás lesz  
a MÁV-pályaudvarnál

Elfogadták a taxiállomás 
igénybevételének rendjéről 
szóló rendeletet. A városban 
működő taxitársaságok kér-
ték, hogy legyen kialakítva, 
illetve kijelölve a MÁV-állo-
másnál taxis droszt. A kép-
viselő-testület támogatta az 
igényt, viszont ennek igény-
bevételét szabályozni is kel-
lett, így készült el a rendelet, 
melynek teljes szövege a vá-
ros honlapján (www.monor.
hu) olvasható.

Összevontan kell fizetni

Felülvizsgálták a mezőőri szol-
gálatról szóló 4/2010. (II. 19.) 
számú rendeletet. Két bizott-
ság, a Gazdasági és Pénzügyi 
Ellenőrző, valamint a Jogi, 
Ügyrendi és Közbiztonsági tár-
gyalta az előkészítő anyagot. 
Mindkét bizottság javasolta, 
hogy azon zártkerti vagy pin-
ceterületek esetében, amelyek 
egy tulajdonos kezében van-
nak, de nincsenek összevonva, 
a mezőőri járulék kiszabását 
kezeljék összevontan. Szintén 
javasolták, ha egy gazdának 
sok különálló szántóterülete 
van, akkor is az összterület 
nagysága után legyen kiszab-
ható a járulék. Azt is indítvá-
nyozták, hogy a mezőőri já-
rulékra vonatkozó határozat 
kiküldésének határideje nov-
ember 30-a legyen, a megfi-
zetéshez kapcsolódó határidők 

pedig ehhez igazodjanak. Az 
elfogadott javaslatok alapján 
a soron következő képviselő-
testületi ülésre készül el a ren-
delet-módosítása.

Több fontos helyi  
szabályzat is módosult

Módosították a Monor Város 
Önkormányzatának Képvise-
lő-testülete Szervezeti és Mű-
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Folytatás a 3. oldalról
ködési Szabályzatáról szóló 
4/2003. (II. 28.) Ök. számú 
rendeletét, majd elfogadta a 
képviselő-testület Monor Tele-
pülésszerkezeti Tervének, He-
lyi Építési Szabályzatának és 
Szabályozási Tervének módo-

sítását. Az anyag előkészíté-
sében részt vett a munkacso-
port, valamint a Gazdasági és 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság. 
Az elmúlt két évben a képvi-
selő-testület többször is tár-
gyalta a beérkezett javasla-
tokat, az előkészítő anyagot.  
A szabályozási terv tartalmi 
részének módosítására most 
már nincs lehetőség, mivel az 
illetékes szakhatóságok így vé-
leményezték és hagyták jóvá. 
Egyedül a megyei főépítész 
nyilatkozata nem érkezett még 
meg annak ellenére, hogy a jú-
nius 11-i egyeztetésen közölt 
véleményének megfelelően a 
teljes anyagot megküldték ré-
szére. A képviselő-testület úgy 
határozott, hogy akkor lépteti 
hatályba az előterjesztett te-
lepülésszerkezeti terv módo-
sítását, ha a főépítész egyet-
értő nyilatkozata megérkezik. 

Közalapítványokról döntöttek

Megtárgyalták a Segítő Tá-
mogató, a Monor és Környé-
ke Mentés Ügyéért és a Monor 
és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvány kuratóriumai-
nak beszámolóját. A Monor 
és Környéke Mentés Ügyéért 
Közalapítvány szakmai beszá-
molóját elfogadta a képviselő-
testület, de a pénzügyi beszá-
molóját majd szeptemberben 
fogják tárgyalni. A Szociá-
lis és Egészségügyi Bizott-
ság javaslatára úgy döntött 
a testület, hogy a Segítő Tá-
mogató Közalapítvány meg-
szüntetését kezdeményezi, mi-
vel szinte semmi pénz nincs 
az alapítvány számláján. Az 
elektromos kerékpárokat vi-
szont továbbra is a gondo-
zónőknél hagyják. A Monor 
és Környéke Közbiztonságá-
ért Közalapítvány megszün-
tetésével kapcsolatosan meg-
kereste a hivatal a Budapest 
Bankot, de nem kaptak még 
választ, így ezt is a későbbi-
ekben fogják tárgyalni.

Közoktatási kérdések

A közoktatási intézmények 
2011/2012-es tanévről szóló 
beszámolóit a testületi ülés 
előtt tárgyalta az Oktatá-
si, Közművelődési, Sport és 
Egyesületi Bizottság. Az ülé-
sen az iskolák igazgatói, va-
lamint az óvodák vezetője 
szóbeli kiegészítést is tettek. 
Beszéltek az anyagi nehézsé-
gekről, egyes iskoláknál a ta-
nulói összetétel okozta problé-

mákról. A képviselő-testület a 
beszámolókat elfogadta, egy-
úttal megköszönte az intéz-
ményvezetők és a dolgozók 
munkáját.
 A júniusi ülésén a testület 
nem választott intézményve-
zetőt az Ady Úti Általános 
Iskola élére, ezért most meg-
bízott vezetőről kellett dönte-
niük. A képviselő-testület úgy 
határozott, hogy Tóth Ágnes 
korábbi igazgatót bízza meg a 
feladat ellátásával.
 A beiratkozások lezárulása 
után minden évben meg kell 
állapítani az általános isko-
lák heti óraszámát, illetve az 
iskolák és óvodák pedagógus 
és egyéb alkalmazotti álláske-
retét, továbbá a megengedett 
legnagyobb csoport- és osz-
tálylétszámot. Ezekről hatá-
rozatban döntött a testület.
 Az iskolavédőnői munkakör 
betöltésére kiírt felhívásra be-
érkezett pályázatokat is elbí-
rálták. A Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság javaslatára 
a testület Zöld Barbarát ne-
vezte ki a Szterényi József 
Szakközépiskola iskolavédő-
jévé augusztus 1-jei hatály-
lyal, határozatlan időre, 4 hó-
nap próbaidő kitöltésével. 

Nem várt gondok  
a városközpont építésénél

A Monor Integrált Városköz-
pont-fejlesztése című projekt-
tel kapcsolatosan több döntés-
re is sor került.  Először az I. 
világháborús emlékmű felújí-
tására és restaurálására kikül-
dött felhívást bírálták el. Itt 
a beérkezett három pályázat 
közül Oláh Szilveszter aján-
latát fogadták el.  Ezután a 
magasépítési pályázat első üte-
mének elbírálása következett. 
A beérkezett pályázatok kö-
zül, névszerinti szavazással 
választották ki a nyertest, a 
Monor CPP közös ajánlatte-
vő konzorciumot. A harma-
dik a postaépülettel kapcso-
latos döntés volt. Az épület 
hasznosítására nem érkezett 
pályázat, de a Monori Vá-
rosi Ügyészség nagyon szeret-
né igénybe venni az épületet. 
Várhatóan augusztus végén 
lesz egy rendkívüli testületi 
ülés. Ha addigra megszületik 
a vagyonkezelő döntése, ak-
kor az épületet át tudják adni 
az ügyészségnek. Így 2012. 
augusztus 21-ig meghosszab-
bították az épület hasznosí-
tására kiírt pályázat benyúj-
tásának határidejét.

 Pogácsás Tibor polgármes-
ter szóban tájékoztatta a kép-
viselő-testületet a városköz-
pont építéssel kapcsolatos 
munkákról és a közben fel-
merült nehézségekről. Ahogy 
mindenki tapasztalja, egyszer-
re több helyszínen is folyik a 
munka. A közműáthelyezések 
miatt a körforgalom építése 
jelenleg komoly akadályokba 
ütközik, amelyek elhárítása 
minden szereplő részéről nagy 
erőfeszítést igényel. Az enge-
délyeztetés során felmerült, 
hogy a körforgalom terüle-
te alatt egy nagyfeszültségű 
kábel található. Jelenleg foly-
nak a tárgyalások az áram-
szolgáltatóval, amely alapján 
az önkormányzatnak azon a 
távolságon kell kifizetnie a 
kábel áthelyezését, amely a 
körforgalom alatt van, a há-
lózatfejlesztés többi részét a 
szolgáltató saját költségére el-
készítteti. Megoldást kell ta-
lálni arra, hogy a kábelkivál-
tás engedélyeztetési munkáját 
meggyorsítsák. A kivitelezők 
így is csak a beruházás utolsó 
részében tudják majd átadni 
a csomópontot, miközben az 
eredeti tervek szerint az első 
harmadában szerették volna. 
 2012 augusztusában elkez-
dődhet az építkezés a könyv-
tár és zeneiskola területén is.  
Az előírások miatt a Petőfi 
Sándor utcában lévő, volt bú-
torbolt épületét nem lehet el-
bontani és újraépíteni, viszont 
a vállalkozónak komoly fenn-
tartásai vannak felújítást il-
letően. Erre is megoldást kell 
majd találni.

Ivó- és szennyvízkérdések

A Monor ivóvízminőség javí-
tásának műszaki előkészítésé-
vel kapcsolatban több részdön-
tés született, de még további 
kisebb döntéseket kell hozni, 
mire ténylegesen elindulhat a 
beruházás. 
 A képviselők tájékozta-
tást fogadtak el a Monor és 
Térsége Társult Települések 
Szennyvízcsatorna és Tisztí-
tótelep Tulajdonközösség tu-
lajdonában lévő tárgyi eszkö-
zök vis major meghibásodásai 
elhárítására tett intézkedések-
ről és azok költségeiről.
 Már több ülésen tárgyalta 
a képviselő-testület a DAKÖV 
Kft.-vel kötendő víz- és csator-
naüzemeltetéssel kapcsolatos 
szerződéseket, megállapodá-
sokat, amelyet törvény ír elő. 
A jogszabályváltozás lehetővé 

Napirendi pontok szeptemberben
Monor Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete következő soros, nyilvános ülé-
sét 2012. szeptember 20-án, csütörtökön 
14 órai kezdettel tartja. Tervezett napi-
rendi pontjai:
 Napirend előtt: Monor Város Jó Tanu-
lója, Jó Sportolója Díj ünnepélyes átadása
 Átadja: Pogácsás Tibor polgármester
 1.) Interpellációk.
 2.) A személyes gondoskodást nyúj-
tó ellátásokról, igénybevétele szabályai-
ról, valamint a fizetendő térítési díjakról 
szóló 18/2010. (VIII. 24.) számú rende-
let módosítása.
 3.) Beszámoló Monor Városi Önkor-
mányzatának 2012. I. félévi gazdálkodá-
sáról.
 4.) Beszámoló Monor Városi Önkor-
mányzat tulajdonában lévő gazdasági tár-
saságok 2012.  I. féléves gazdálkodásáról.
 5.) Beszámoló a polgárőrszervezet te-
vékenységéről.
 6.) Döntés a főépítészi munkakörre be-
nyújtott pályázatok elbírálásáról.
 7.) Döntés az önhibájukon kívül hát-
rányos helyzetben lévő önkormányzatok 
2012. évi támogatására vonatkozó igény 
benyújtásáról.
 8.) Döntés működési hitel felvételéről 
a 2012. évi működési hiány finanszírozá-
sára.
 9.) Monor Város Hulladékgazdálkodá-
si Tervének felülvizsgálata.
 10.) Előterjesztés a KMOP-5.2.1/B-
09-2f-2010-0013 jelű, Monor Integrált 
Városközpont-fejlesztése című projekttel 
kapcsolatos döntésekre.
 11.) Előterjesztés a KEOP-7.1.0/11-
2011.-0026 jelű, Monor ivóvízminőség ja-
vításának műszaki előkészítése projekttel 
kapcsolatos döntésekre.
 12.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíj pályázaton való részvételi szán-
dék megtárgyalása.
 13.) Tájékoztató a víz- és csatornaszol-
gáltatás átalakításával kapcsolatos felada-
tokról (III. forduló).
 14.) Tájékoztató a kiszervezett önkor-
mányzati feladatok felülvizsgálatáról.
 15.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 16.) A közmeghallgatás időpontjának 
és programjának meghatározása.
 17.) Polgármesteri jelentés a két ülés 
közötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról.
 Zárt ülés keretében:
 1.) Javaslat Közbiztonsági Díj adomá-
nyozására.

„Csak a be-
ruházás utol-
só részében 
tudják majd 
átadni a cso-
mópontot.”
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Önkormányzati hírek

teszi azt, hogy alvállalkozó is 
ellássa a víz- és csatornaszol-
gáltatói feladatokat, így július 
14-ével megköti a szerződést a 
KÖVÁL Zrt. és az önkormány-
zat is a DAKÖV Kft.-vel. 

Óvodafejlesztés

Döntött a testület arról is, 
hogy óvodafejlesztési pályá-
zatot nyújtanak be. A pályá-
zat önrészt nem követel meg, 
csupán a pályázat megírásá-
nak költségét kell fizetni. Az 
elnyerhető pályázati összeg 
1/3-ad részt eszközvásárlást, 
udvarrendezést tesz lehetővé, 
a többi részéből pedig tovább-
képzést, nevelési és humán-
programokat lehet finanszí-
rozni. 60 millió forint körüli 
összegre lehet pályázni

Az év végéig a város  
látja el a feladatot

Döntöttek a Monor és Térsége 
Többcélú Önkormányzati Kis-
térségi Társulás gazdálkodási 
feladatainak a Monor Városi 
Polgármesteri Hivatal által 
történő ellátásáról. A társu-
lásnál gondot okoz a gazdál-
kodási feladat ellátása, mivel 

nincs meg az ehhez szükséges 
személyi állomány. A társulás 
2013. január 1-jétől várhatóan 
megszűnik, mely még inkább 
megnehezíti, hogy pályáztatás 
útján megfelelő alkalmazotta-
kat találjanak ezekre a mun-
kakörökre, ezért az év még 
hátralévő hónapjaiban a pol-
gármesteri hivatal látja el a 
gazdálkodási feladatot. 

Egyéb döntések

A képviselő-testület jóváhagy-
ta a Vigadó Kulturális és Ci-
vil Központ Nonprofit Kft. 
2012. évi üzleti tervének mó-
dosítását.
 Támogatták a Monori Rend-
őrkapitányság kérelmét, mely-
ben egy 4 órás közalkalma-
zotti státuszt 8 órásra kértek 
átalakítani. Az önkormányzat 
a második felében biztosítja a 
4 órás közalkalmazotti bért. 
 Jóváhagyták az augusz-
tus 20-i programtervet, és a 
Monori Baráti Kör javasla-
tát utcanévtáblák készítésére, 
amely szerint a város közpon-
ti részén lévő utcák neveiről, 
történetéről egy kis bemuta-
tó tábla készül. Ezeket a táb-
lákat a Monori Baráti Kör el-

készíti és ki is helyezi, ehhez 
kérték és kapták meg a hoz-
zájárulást. 
 Ebben az évben második 
alkalommal módosította a 
testület a Monor Városi Ön-
kormányzat 2012. évi költség-
vetéséről szóló 15/2012. (III. 
05.) számú rendeletét. A ren-
deletben a testületi üléseken 
hozott határozatok kerültek 
átvezetésre, illetve azok a mó-
dosítások, amelyek a számí-
tott és a teljesített bevételek 
között jelentkeztek. 
 A képviselő-testület zárt 
ülés keretében döntött a városi 
ösztöndíjpályázatok elbírálá-
sáról. Az eddig rendelkezésre 
álló keretet a Bursa Hungari-
ca Felsőoktatási Ösztöndíj pá-
lyázatról megmaradt összeg-
gel megemelték, így összesen 
15 tanuló kaphat augusztus-
tól havi 6850 Ft ösztöndíjat. 
Az már nem annyira örven-
detes, hogy pénzhiány miatt 
ugyanennyi tanuló pályázatát 
kellett elutasítani.
 Döntöttek a Monor Város Jó 
Tanulója, Jó Sportolója Díjról 
is. Két általános iskolás és egy 
középiskolás kapja meg a díjat 
a szeptemberi soros ülésen.

Összeállította: Nagy Lajosné

Monor Városi Polgármesteri Hivatal 
a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 

bekezdése alapján pályázatot hirdet   
Monor Városi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati  
és okmányirodai ügyintéző munkakör betöltésére. 

Pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen 
előélet, illetve a következő végzettségek valamelyike: közgazdasági szakközép
iskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és középfokú számítástechnikai 
szakképesítés; középiskolai végzettség és az OKJ szerint: nyilvántartási és ok mány
ügyintéző, számítástechnikai programozó, számítógép rendszerprogramozó, in
formációrendszerszervező, számítástechnikai szoftverüzemeltető szakképesítés, 
továbbá MS Office programok felhasználói szintű ismerete.
Előnyök: közigazgatásban szerzett 13 év szakmai gyakorlat, közigazgatási 
alapvizsga.
A pályázathoz csatolni kell: részletes szakmai önéletrajzot, iskolai végzett
séget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolatát, három hónapnál 
nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a 
pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik.
Bérezés: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény előírásai, 
valamint Monor Város Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2003. (IX.11.) 
számú (az illetménykiegészítésről) rendelete az irányadóak.
Közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idő, előreláthatólag 2015. 
június 30.
Munkavégzés helye: Monor Városi Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kos
suth L. u. 78–80.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 6.
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 10.
A munkakör betölthetőségének legkorábbi időpontja: 2012. szeptember 1.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot zárt borítékban „Ügyfélszol
gálati és Okmányirodai ügyintéző; azonosító szám: 10275/2012” megjelöléssel 
Monor Városi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének címezve (2200 Monor, Kossuth 
L. u. 7880.) kell benyújtani.
Bővebb felvilágosítás a 0629/612314, 0629/612398 telefonszámokon kérhető.

Hirdetés Közösségi hirdetés

Toborzó az önkéntes  
polgári védelmi szervezetbe 
Magyarország katasztrófavédelmi rend-
szere 2012 januárjától több lépcsőben át-
alakul. Hazánkat, településünket, ottho-
nainkat veszélyeztető hatások (például: 
szélsőséges időjárás kapcsán kialakuló he-
ves esőzések, villámlás, árvizek stb.) el-
leni hatékonyabb védekezés indokolja ezt 
az átalakítást. Az új, hatékonyan műkö-
dő katasztrófavédelmi rendszerhez szüksé-
ges az ön segítsége is! Keressük azokat az 
elsősorban monori lakóhellyel rendelkező, 
önkéntes személyeket, akik vállalják a szol-
gálatot a Monor Város Települési Polgári 
Védelmi Szervezetben, kihívásnak tekintik 
a lakosság életének, anyagi javainak vé-
delmét, valamint a településükön a véde-
kezésben való részvételt. Azon személyek 
jelentkezését várjuk, akik mind fizikailag, 
mind szellemileg képesnek érzik magukat 
a veszélyeztető hatások elleni védekezés-
ben felmerülő komoly igénybevételek le-
küzdésére. Különösen várjuk azok jelent-
kezését, akik speciális szakképzettséggel 
rendelkeznek ahhoz, hogy segítsék és tá-
mogassák a beavatkozásokat. Jöjjön ön is 
és álljon készen Magyarország szolgálatá-
ban a biztonságért! Jelentkezni a Monor 
Városi Polgármesteri Hivatalban folyama-
tosan lehet Burján Sándor közbiztonsági 
referensnél (Monor, Kossuth Lajos utca 78-
80., telefonszám: 06-29/612-314).

Vas-Szerelvény Bolt
2200 Monor,  
Mátyás király utca 15.
Tel./fax: 06-29/412-763, 

06-29/413-300 
e-mail: szantho@monornet.hu

Ajánlatunk:  
minden, ami víz-, gáz- és központifűtés-

szereléssel kapcsolatos valamint:

A fenti termékek műszaki adatai és árai miatt 

                                                    
  keresse fel üzletünket!

–  elektromos kéziszerszámok barkács és ipari felhasználásra

–  húzott és hengerelt vasáruk széles választékban

–  metrikus és menetes csavarok teljes körű kínálata

– kerti szerszámok nagy választékban

Takarítson meg pénzt!
 
Az ön igényeinek legjobban megfelelő árucikket 24-48 

órán belül a legjobb áron beszerezzük és garantáljuk, hogy 

máshol ezt a terméket nem tudja olcsóbban megvásárolni. 
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KÖRKÉRDÉS

A nyár a nagy jövés-menések szezonja is. Monorra valószínűleg kevesen járnak 
nyaralni, viszont látogatóba – rokonhoz, baráthoz, jó ismerőshöz – azért 
sokan jönnek hozzánk is. Könnyebb ilyentájt felkerekedni, vinni a gyereket 
a nagynénihez az ország túlfelére, hívni a kollégákat egy kerti sütögetésre.

Vendégszeretők a monoriak?

Hirdetés

 Lakner Brigitta  Ordina Lászlóné  Tóth Rená ta  Őri József  Dancsó József  Bacskai Edit

A Strázsahegyen min-
dennaposak a bará-
ti összeborulások, a 

Bor  vi dé kek Hétvégéjén öt-
méterenként lehetett pél-
dát látni erre. Mi most csak 
egyet említünk: volt, aki 
gyerekkori pajtását nem lát-
ta már vagy húsz éve, noha 
egy városban élnek, s a vá-
ratlan találkozás örömére, 
a közelben épp megszóla-
ló bőrduda hangjára, örö-
mükben mindjárt táncra is 
perdültek.
 A városi könyvtár által 
rendezett Múzeumok éj-
szakája programjait is so-
kan amiatt dicsérték, mert 
„ilyenkor annyi rég nem lá-
tott ismerőssel lehet össze-
futni”.
 A sikeres nyári rendez-
vényekből ítélve a monori-
ak vendégszeretők.
 Körkérdésünkkel arra pró-
báltunk választ keresni: így 
van ez vajon kevésbé jeles 
napokon is?

 Lakner Brigitta szerint 
igen. Öt éve lakik Monoron 
a családjával, tudtuk meg, 
s ez idő alatt azt tapasz-
talta, hogy a helyiek több-
sége barátságos, közvetlen 
ember. Laknerék időnként 
felmennek a Strázsára is, sé-
tálni, de a nyitott pincék-
be betévedve sem volt még 
soha olyan érzésük, mintha 
a vendéglátás a pénzről szól-
na. Amúgy pedig ők maguk 
is vendégszeretők: sok a ba-
rátjuk, szeretik őket vendé-
gül látni.
 Ordina Lászlóné, aki tíz 
év vel ezelőtt költözött Pest-
ről Monorra, ugyancsak úgy 
látja, hogy szíves vendég-
látók a monoriak. De, ha 
már vendégségről van szó, 
a Strázsahegy emlegetése 
kikerülhetetlen. Érthető: ez 
itt a vendéglátás „centruma”. 
Az Ordina család is isme-
rős már a hegyen – derült 
ki – s ott is mindig jól érzi 
magát.

 A monorierdei Tóth Rená
ta, lévén hogy a vendéglátós 
szakmában dolgozik, jól tud-
ja, mi a vendégnek a legfon-
tosabb: hogy barátian fogad-
ják. Monoron ebben nincs 
hiba – válaszolta kérdésünk-
re, hozzátéve –, hogy tapasz-
talatai szerint a város üzlete-
iben, hivatalaiban is mindig 
segítőkész, barátságos fogad-
tatásra talál, ha épp ezeken 
a helyeken akad elintézni va-
lója.
 Az üllői Őri József hason-
lóképpen vélekedett. Elég 
gyakran akad dolga Mono-
ron, járt már a Strázsán is, 
jó emlékei vannak az ottani 
vendégeskedésről, a szíves fo-
gadtatásról. S hogy nem csak 
alkalmi látogató a városban, 
hanem érdekli is őt a „szom-
széd”, az abból derül ki, hogy 
megkérdezi: mi készül a fő-
téren, mi lesz majd a mosta-
ni felfordulás végeredménye? 
Amikor beszélünk a leendő 
körforgalomról, a patakról, a 

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

    Magócsi Ruhatisztító

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

820 Ft-tól ingyenes szállítással

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

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

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

műtárgyakról, elkerekedik a 
szeme: Komolyan? Nahát!
 Dancsó József nyáregy-
házi pedagógusnak rokonai 
élnek itt, emiatt is gyakran 
megfordul a városban, de a 
tanítványaival is járt már 
Monoron: felmentek meg-
nézni a kilátót.
 Akkor ugyan épp nem volt 
a hegyen semmilyen rendez-
vény, de akikkel találkoztak, 
mind nagyon barátságosnak 
és segítőkésznek mutatkoz-
tak – tudtuk meg. Ettől füg-
getlenül is az a tapasztala-
ta, hogy az itteniek nyitott, 
közvetlen emberek.
 Bacskai Edit – aki ugyan-
csak Nyáregyházán él, az ot-
tani iskolában tanított 42 
évig – monori születésű. Az 
idősebb monoriak számára 
Bacskai szabómester neve 
ma is fogalom, a ház, ahol 
élt és dolgozott, mindmá-
ig „Bacskai házként” él a 
helyi köztudatban. Edit lá-
nya ugyan rég elkerült innen, 
Monort azonban szereti, bár 
az itteniek barátságos termé-
szetéről azért már árnyal-
tabb tapasztalatai is vannak 
– mondja. Ezeket mindeneset-
re úgy foglalja össze: vendég-
szerető nép az itteni, nincs 
ezzel semmi gond.  

Koblencz Zsuzsanna

„Időnként 
felmennek 
a Strázsá-

ra is, sétál-
ni, de a nyi-

tott pincékbe 
betéved-

ve sem volt 
még soha 

olyan érzé-
sük, mintha 
a vendéglá-
tás a pénz-
ről szólna.”

Pé
ter

 Lá
sz

ló 
fel

vé
tel

ei
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BORVERSENY

A MAGYAR MENTŐSZERVEZET

Koccint az egész ország!

Két monori tűzoltóval indult a HUNOR

Dr. Fazekas Sándor Vidékfejlesztési Miniszter fővédnökségével Sztanev 
Bertalan és Dr. Prónay Bence szervezésében, a Monor Környéki Strázsa 
Borrend egy vidám versengésre invitálja az olvasót, amelynek célja, 
hogy megtalálják Magyarország legkedveltebb borvidéki településeit.

Ünnepélyes külsőségek között megalakult Magyarország hivatásos katasztrófavédelmi mentőcsapata. A HUNOR 
Mentőszervezet tagjai a belügyminiszter előtt tettek esküt és átvették a tárca vezetője által adományozott csapatzászlót.

A kezdeményezés monori szervezői úgy 
gondolják, hogy a városban élők, fő-
ként a pincegazdák, a Monori Pin-

cefalu nagyszerű adottságait kihasználva 
képesek lesznek a Kunsági Borvidék ezen 
címének megszerzésére. 
 Arra kérjük a borpincével és saját borral 
rendelkező gazdákat, hogy invitálják egy koc-
cintásra családjukat, kollégáikat, barátaikat 
és üzleti partnereiket. Azokat a monoriakat, 
akiket nem hívtak egyetlen pincébe sem 
koccintani, a Monor Környéki Strázsa Bor-
rend és a Monori Borút Egyesület egy pohár 
borra a Szent Orbán, illetve a Bacchus tér-
re (Bajcsy Zs. u. vége) invitálja, hogy egy-
időben és egyszerre koccintsunk a magyar 
borért 2012. szeptember 1-jén 16 órakor.  

A koccintáshoz illő talpas pohárról a pince-
gazdáknak, a térre látogatóknak pedig ma-
guknak kell gondoskodniuk.
 A legkedveltebb borvidéki településekké 
azok a községek, városok válhatnak, ahol a 
helyi lélekszámot is figyelembe véve a leg-
több borász és borkedvelő koccint az adott 
időpontban. 
 Az esemény megtörténtét dokumentál-
ni kell. A dokumentáláshoz szükséges űr-
lapot a pincegazdák a Szent Orbán és a 
Bacchus téren a szervezőktől vehetik át, 
amelyen ki kell tölteni a pincegazda (bo-
rász) nevét lakcímét és a koccintók számát.  
A koccintás pillanatáról digitális fényképet 
kell készíteni és az esemény után a szerve-
zőknek mindkettőt át kell adni, hogy azt hi-
telesíteni és összesíteni tudják. Az így lét-
rejött dokumentációval (hitelesített űrlap 
és fotó) lehet pályázni szeptember 3-ig. A 
pályázatot a Monor Környéki Strázsa Bor-
rend összesítve, digitális formában (fényké-
pek egyedi űrlapok) fogja beadni.
 A Monor Környéki Strázsa Borrend arra 
kéri a pincetulajdonosokat, a Monoron mű-
ködő civil szervezeteket és a monori polgá-
rokat, hogy minél többen vegyenek részt a 
Koccintás 2012 monori eseményén.
 Bővebb információ: Kugel György, tel.: 
0630/9341000.

Monor Környéki Strázsa Borrend

Pintér Sándor belügy mi niszter emlé ke z-
tetett arra, hogy a katasztrófavédelem 
nemzeti ügy, az ország biztonságáért 

mindenki felelős, a polgárnak és az állam-
nak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend. 
A katasztrófavédelem rendszere, mondta a 
belügyminiszter, az elmúlt két évben gyöke-
res változáson, jelentős szemléletváltozáson 
ment keresztül. A BM OKF célja az emberek 
életének és vagyonának a védelme, e feladat 
maradéktalan, precíz teljesítése. Mindehhez 
– mondta a tárcavezető – elengedhetetlen a 
tudás, a felkészültség és az elhivatottság, va-
lamint a társszervekkel való együttműködés.  
A katasztrófavédelem egyik pillérét jelentő pol-
gári védelem legjelentősebb feladata a lakos-
ság életének megóvása, az életben maradás 
feltételeinek biztosítása. A most megalakult 
HUNOR (Hungarian National Organisation 
For Rescue Services) is ezt tekinti alapfel-
adatnak. A katasztrófavédelem ugyanakkor 
nemzeti ügy is, felelősséget nem pusztán Ma-
gyarország biztonságáért kell vállalni, a nem-

zetközi segítségnyújtás fontos feladata min-
den országnak. 
 A most megalakult HUNOR Mentőszer-
vezet Magyarország legnagyobb hivatásos 
mentőcsapata, a tagok önként vállalták, hogy 
itthon és határainkon kívül bevethetőek lesz-
nek – fogalmazott a belügyminiszter. Ha pe-
dig külföldön alakul ki veszélyhelyzet, ami-
hez a csapat bátorsága, speciális felszerelései 
kellenek, akkor ott is helyt fognak állni.  
 Július 15-én a Budai Várban 90 HUNOR-
tag tette le az ünnepélyes esküt a belügymi-
niszter előtt. A HUNOR Mentőszervezet vol-

taképpen a katasztrófavédelem belföldön és 
külföldön is bevethető, hivatásos tűzoltók-
ból kiválogatott elit alakulata. Csak a leg-
kiválóbbak juthattak be, komoly pszichikai, 
fizikai és egészségügyi feltételeknek kellett 
megfelelniük.
 Hosszas munka, felmérés és válogatás előzte 
meg az önként jelentkező hivatásos állományú 
tűzoltókból megalakult szervezet életre hívá-
sát. A beavatkozásra képes – Budapesten há-
rom, vidéken nyolc, külföldön pedig 48 órán be-
lül hadra kész – csapatot folyamatosan képzik, 
terhelik a jövőben is, annak érdekében, hogy 
minél összeszokottabban, összehangoltabban 
dolgozzanak a katasztrófák helyszínén. 
 A Monor Katasztrófavédelmi Kirendelt-
ség két hivatásos tagja a kirendeltség tűzol-
tósági felügyelője, Káli Sándor tű.őrnagy és 
Szrága Árpád tű.őrmester, a Monori Hiva-
tásos Tűzoltóság gépjárművezetője is meg-
felelt a HUNOR csapata elé állított követel-
ményeknek.

nfo

Erősen fogyatkozóban van a magyar tájra 
régen oly jellemző gólyák száma, így min-
den fészek, minden pár és természetesen a 
fiókák is kiemelt figyelmet érdemelnek. Mo-
noron és környékén alig néhány pár fészkel, 
ezekből egy a Szélmalom utcában, az egyko-
ri Posta-erősítő magas kéményén talált ott-
hont. A több éve itt fészkelő pár a tavalyi 
sikertelen évvel szemben az idén három fi-
ókát nevel. Az április elején érkezett szülők 
először teljesen új fészket készítettek, mert 
a tavalyaiból alig maradt valami, hiszen a 
kéményt fedő vaslemezről a viharok, a sze-
lek lemosták, szétfújták azt. A szorgalmas 
szülők a kevés közeli vizes élőhelyekről, a 
mezőkről hordták az élelmet a tojásokból 
kibúvó fiókáknak, melyek júliusban már a 
szárnyaikat próbálgatták és messzebbről is 
láthatókká váltak. Reméljük, hogy a költö-
zésig hátralévő időben kellően gyarapod-
nak, erősödnek és biztonságosan teljesítik 
az előttük álló hosszú légi utazást.
 Jövőre is visszavárjuk a hűséges öregeket 
és a fiatalokat is!

Zainkó Géza helytörténet-kutató

Monori gólyák
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Hirdetés

ITTHON VAGYUNK, ÉRTÉKET TEREMTÜNK

www.patriatakarek.hu

Albertirsai Fiók 
2730 Albertirsa, Pesti út 28. 
Telefon: 53/ 370-440
Ceglédberceli Fiók 
2737 Ceglédbercel, 
Pesti út 195. 
Telefon: 53/ 578-560

* Ajánlatunk 2012. július 23-tól, visszavonásig él. A 6 hónapos számlalekötésre bárki helyezhet el betétet. 
A kamat egy futamidőre érvényes. A betét lejáratát követően a tőke és a kamat visszavezetésre kerül 
a fi zetési számlára, esetleges újbóli lekötésre új lekötési megbízást kell adni. Az új lekötésre a hatályos 
PÁTRIA Lekötött számlák hirdetménye érvényes. Lejárat előtti felmondás esetén a kamat 0 százalék. 
Kamatadó fi zetésre kötelezett ügyfelek esetében a kamatjövedelem után az adó mértéke 16%. Az adót a 
takarékszövetkezet vonja le és fi zeti be.

Lekötési megbízás a PÁTRIA Takarékszövetkezet fi ókhálózatában, papír alapon adható.

Hol helyezhetem el
biztonságban
a megtakarításaimat?

Fix éves kamat és EBKM*:

7,50%
6 hónapra

Válassza a PÁTRIA
Takarékszövetkezetet!

Dánszentmiklósi Fiók 
2735 Dánszentmiklós, 
Dózsa Gy. u. 2/6. 
Telefon / Fax: 53/ 374-021
Gombai Fiók 
2217 Gomba, Jókai u. 2/b
Telefon: 29/ 433-472

Monori Fiók 2200 Monor, Kossuth L. u. 77. 
Telefon: 29/ 410-396
Nyáregyházi Fiók 2723 Nyáregyháza, 
Nyári Pál u. 19.
Telefon: 29/ 490-022
Vasadi Fiók 2211 Vasad, 
Monori út 1. Telefon: 29/ 494-021

Kofa gyümölcskoktélkonzerv: 229 Ft

Kofa zöldborsókonzerv 400 g: 209 Ft

Limburg szeletelt gomba 400 g: 349 Ft

Limburg szeletelt gomba 290 g: 279 Ft

Dawtona hámozott paradicsom 400 g: 185 Ft

Lorin öblítõk: 309 Ft

Flesz WC-tisztító 750 ml: 299 Ft

Magyar dinnye:  89 Ft/kg

Kristálycukor: 279 Ft/kg

Trappista sajt: 1099 Ft/kg

Mizse víz 1,5 l: 49 Ft   

A monori sportpálya mögött!

Nyitva: H–Szo: 5–22h V: 6–18h 06-29/611-710

Akció!

KÖZOKTATÁS

A képviselő-testület júniusban három pályázó közül sem választott vezetőt az 
Ady Úti Általános Iskola élére. Mivel az intézmény nem maradhat igazgató 
nélkül, ezért az iskola vezetésével kapcsolatos feladatokat a pályázati eljárás 
eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy évig megbízással kell ellátni. A testület 
júliusi ülésén döntött a megbízott igazgató személyéről, aki a korábbi vezető, 
Tóth Ágnes lett. Vele beszélgettünk az intézmény múltjáról és jelenéről.

Megbízással az Ady iskola élén

Minden monori isko
lának megvannak 
a sajátosságai. Az 

Ady Endre Úti Általános Is
koláról például köztudomású, 
hogy nagy hangsúlyt fektet a 
hitoktatásra, a jó erkölcsre 
nevelésre és a konzervatív 
értékek megőrzésére. Ezen 
kívül milyen egyedi nevelé
si módszereket alkalmaz az 
intézmény?
 – A gyerekek olvasni ta-
nulásában például a Meixner-
módszert alkalmazzuk, amel-
lyel bár lassabban, de sokkal 
nagyobb biztonsággal tanul-
nak meg olvasni. Ez főképp 
a diszlexiás tanulóknál jelent 
nagy előnyt. Ennek a mód-
szernek az alkalmazása má-
sodik-harmadik osztályra érik 
be. A célunk az, hogy vala-
mennyi hozzánk járó gyerek-

ből a legtöbbet hozzuk ki, ne 
csak az osztály legjobban tel-
jesítő felére konCentraljanak a 
tanítóink. Csak akkor lépünk 
tovább, ha az osztálynak leg-
alább a kilencven százaléka 
nagy biztonsággal elsajátítot-
ta a tananyagot.

 
– Mire helyez még nagy 
hangsúlyt az iskola az okta
tásban?
 – Három évig alapfokú mű-
vészetoktatási intézményként 
működtünk, amelynek a ho-
zadéka az, hogy a mai napig 
nagyon jelentős helyet foglal 

el az oktatásunkban a rajz, az 
ének és a színjátszás. A mű-
vészeti oktatást azért is fon-
tosnak tartjuk, mivel fejleszti 
a tanulók önkifejező készsé-
gét. A rajzszakkör Balogh 
Gyuláné vezetésével műkö-
dik. Szerényi Emese is az ő 
tanítványa, akinek a munkája 
tavaly kétezer pályamű közül 
bekerült a legjobb harminc 
közé a Hazánk múltja, jele-
ne és jövője című pályázaton. 
Színjátszó szakköreink eddig 
14 darabot mutattak be. Idén 
Dorka, a szalmabáb és a bá-
dogember utazását követtük 
Ózhoz, a nagy varázslóhoz. 
Fontos, hogy a tanulók a ma-
gyar és világirodalom remek-
műveivel megismerkedhesse-
nek Huszthyné Juhász Márta, 
Molnár Irén és Grosmann
Hegyi Hajnalka szakértő köz-
reműködésével. Forrás kóru-
sunknak a MÁV Szimfonikus 
Zenekarral közös koncertjét 
minden decemberben teltház 
előtt rendezzük meg a Vi-
gadóban. Szabóné Horváth 
Anna, a kórus vezetője ar-
ról is gondoskodik, hogy a 
kórus külföldön is rendsze-
resen megmérettesse magát. 
Idén júliusban például Isztam-

„Főképp a 
diszlexiás ta-
nulóknál je-

lent nagy 
előnyt.”
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Hirdetés

TÁMOGATOTT ESTI KÉPZÉS MINDEN KOROSZTÁLY RÉSZÉRE
A Mihály Dénes Szakképző Iskola Monoron 

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

Alapfokú képzés
Irodai 

asszisztens

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

Középfokú képzés
Informatikai

rendszergazda 

Jól használható hálózati és 
hardveres ismeretek.

Ügyintéző titkár

Még többet az irodai munkáról.

Felsőfokú képzés
Pénzügyi 

szakügyintéző

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

Felsőfokú képzés
Pénzügyi 

szakügyintéző

Képzéseink 2 évesek

Alapfok: 10. évfolyam illetve 1998/99 előtt végzetteknél 8 általános elvégzése.  
Közép és felsőfok: érettségi megléte. 

Jelentkezni és érdeklődni Szojár Gábornénál lehet a 06‑70/60‑52 ‑700-as 
telefonszámon a hét minden napján, személyesen augusztus 24‑én és 31‑én 

(pénteken) 15‑18 óra között Monor, Kossuth L u. 98.

Szükséges feltételek:

Nappali tagozat:

Esti tagozat:

Mottónk: Tanulj, hogy tudj változni!

Gyömrői iskolánkban általános rendszergazda és webprogramozói 
képzést indítunk.  Gyömrőn mérlegképes könyvelő képzést indítunk 

szeptember‑október hónapban.

bulban, egy nemzetközi gyer-
mekkórus fesztiválon és verse-
nyen vettek részt. Ezek mind 
olyan tevékenységei az iskolá-
nak, amelyek statisztikákkal 
nehezen mérhetők. Ahogy pél-
dául az is, hogy megtanítjuk 
a gyerekeket az olvasás sze-
retetére, vagy arra, hogy szé-
pen, artikuláltan beszéljenek. 
Nálunk minden nap „reggeli 
gondolattal” indul, amikor a 
pedagógusok hétköznapi er-
kölcsi kérdésekről beszélnek 
a gyerekeknek. 

– És mi a helyzet a reál tan
tárgyakkal?
 – Folytatva az előző évek 
munkáját, több területen fej-

lesztjük tanulóinkat. Kiemelt 
figyelmet szentelünk többek 
között a számolási készség 
tudatos, módszeres fejlesz-
tésére. A természettudomá-
nyok iránt érdeklődő tanulók 
lehetőséget kaptak arra, hogy 
tanáraik segítségével elindul-
hassanak a Herman Ottó Ter-
mészettudományos versenyen. 
Négy tanulónk az első tíz he-
lyezett között volt, Fényes 
Eszter, Vladár Éva, Szűcs 
Bernadett és Fényes And
rás. Őket Kun Pál és Sza
bóné Daskó Gabriella készí-
tették fel. 

– Mit tudnak kezdeni a ta
nulási nehézségekkel küzdő, 

illetve a nehezen fegyelmez
hető gyerekekkel? 
 – Alsó tagozatban keve-
sebb problémát jelent a ve-
lük való foglalkozás, hiszen 
tíz éves korukig a legelevenebb 
gyerekek is azonosulnak érzel-
mileg a nevelőikkel. Felső ta-
gozatban bizony több figyel-
met kell rájuk fordítanunk. 
Mindenkinél igyekszünk meg-
találni azt a készségét, ame-
lyet fejlesztve valamilyen 
területen sikert tud elérni. 
Lehet, hogy valaki nem je-
leskedik a matematikában, 
de például fontos tagja a szín-
játszó csoportunknak, esetleg 
valamilyen sportágban szere-
pel eredményesen. A célunk 
az, hogy egészséges lelkületű, 
a későbbiekben a társadalom 
számára hasznos felnőttek le-
gyenek a tőlünk kikerülő ta-
nulókból.

– Követik a tanulók életútját, 
miután kikerülnek az általá
nos iskolából?
 – Természetesen igen.  
A középiskoláktól automati-
kusan kapunk visszajelzése-
ket. Viszont ennél is jobban 
jelzi számunkra, mennyire 
szeret idejárni a gyerekek 

többsége, hogy rendszeresen 
visszajönnek hozzánk a ki-
került diákok, nem egyszer 
a kedvenc tanáruk órájára 
be is kéredzkednek. Érdekes 
módon ők általában azok a 
volt tanulóink, akik egyko-
ron a legtöbb fejfájást okoz-
ták tanáraiknak.

– Idén kilencedik alkalom
mal érdemelték ki a Város 
Leg sportosabb Iskolája címet 
annak ellenére, hogy a test
edzésre korántsem ideálisak 
a feltételek az intézményben. 
Minek köszönhető ez?
 – Annak, hogy két testne-
velőnk, Jámborné Kécskei 
Ilona és Bukai Péter, akik 
immár tíz éve együtt dolgoz-
nak, felismerik a tehetségeket 
és tudatosan fejlesztik őket. 
Az iskola sporttevékenysége 
az atlétika, a teremfoci, a ké-
zilabda, az úszás és a terep-
kerékpár köré összpontosul, 
ezekben a szakágakban érnek 
el jelentősebb eredményeket 
tanulóink. Olyannyira, hogy 
az idei sportértékelés alkal-
mával több mint 150 tanuló, 
az összlétszám harmada áll-
hatott ki társai elé dicséretre.

Papp János

„Mindenkinél 
igyekszünk 
megtalálni 

azt a készsé-
gét, amelyet 
fejlesztve va-
lamilyen te-

rületen sikert 
tud elérni”
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Forróság, strandolás, napfürdő, hatalmas fagyik, felhőtlen pihenés. 
Ezek a szavak jutnak először eszembe a nyárról. Gyerekként biztosan 
az lenne az első gondolatom, hogy nincs iskola, itt a vakáció! A nyári 
időszak egyesületünk életébe is változásokat hoz. Rövidebbek az 
éjszakák, később kezdjük meg a szolgálatainkat, tovább maradunk, több 
a rendezvény, ahol számítanak megjelenésünkre, viszont nincs iskola, 
tehát pár hétre szünetel a mindennapos jelzőőri tevékenységünk. 

KÖZSZOLGÁLAT
A polgárőrség nem nyaral

 

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

augusztus 22-én és 27-én 17 óraKor

számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
részletfizetési lehetőség

díjmentes elsősegélynyújtó-tanfolyam
Érdeklődni lehet: 

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

OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu

A Mihály Dénes Szakképző Iskola       
MérlegképeS könyvelő 

képzést indít

Szojár Gábornénál a 06‑70/60‑52 ‑700 a hét minden napján.

Monoron augusztus 24‑én és 31‑én (pénteken)  
15‑18 óra között  •  Monor, Kossuth Lajos u. 98.

Gyömrőn augusztus 21‑én (kedden) és 27‑én (hétfőn) 
15‑18 óra, szeptember 01‑én (szombaton) 09‑12 óra 

között a képzés helyszínén:  •  Gyömrő, Szabadság tér 2/b.

Jelentkezés telefonon:

Jelentkezés személyesen:

Hirdetés

Immáron két éve minden 
reggel irányítjuk a gyerme-
kek biztonságos átkelését 

az Ady úti zebránál. Nagy se-
gítségünkre vannak ebben az 
iskola tanulói, a Mancs-cso-
port tagjai, akik lelkes segítő-
inkké és támogatóinkká vál-
tak a tanévben. A tanév végén 
tavaly és idén is ajándékcso-
maggal fejezték ki köszönetü-
ket a gyerekek az egész éves 
munkánkért. Ez rendkívül jól-
esik, érezzük, hogy munkánk 
nem hiábavaló. A monori is-
kolások életében számos al-
kalommal részt veszünk, pró-
báljuk őket tanítani a helyes 
közlekedésre, illetve bemutat-
juk nekik a polgárőrség éle-
tét, tevékenységét. Erre má-
jusban és júniusban kétszer 
is volt lehetőségünk. A Já-
szai Mari Általános Iskolában 
és a Kossuth Lajos Általános 
Iskola napközis táborában is 
tartottunk bemutató órákat, 

mely során röviden ismertet-
tük tevékenységünket, majd 
áttértünk a helyes közleke-
dés, kerékpározás szabályaira. 
Az alsó tagozatos diákoknak 
szórólapot osztottunk, me-
lyet közösen átnéztünk. Sok 
kérdésükre választ kaphattak 
tőlünk, és szerencsére sokat 
kérdeztek, érdeklődők voltak.  
A gyerekek a nyári időszakban 
szinte minden nap használ-
ják a kerékpárjukat, és nem 
csak szülővel tekernek, meg 
kell tanulniuk vigyázniuk sa-
ját magukra. 
 Felsorolni is nehéz lenne, 
annyi rendezvényen vettünk 
részt májusban és június-
ban. Rebublic-koncert, gye-
reknap, veteránautó-kiállítás, 
mentőnap, focimeccsek, ke-
rékpárverseny, kisvonatozás, 
csak hogy néhányat említsek.  
A legnagyobb volumenű ren-
dezvény a Borvidékek Hétvé-
géje volt. Két napon keresztül 

váltásban próbáltunk helytáll-
ni. Nagy volt a rendőri jelen-

A Mancs-csoport írta
Köszönjük a polgárőröknek a munkáju-
kat, mert minden héten reggelente segítik 
a gyerekek biztonságos átkelését az Ady 
Úti Általános Iskola előtti zebrán. Már két 
éve balesetmentesen végezték munkáju-
kat, ezért minden évben virággal, rajzzal 
és ajándékkal leptük meg őket. A Mancs- 
klub tagjai is polgárőrködtek. A polgárőrök 
mindig azt mondták, hogy ügyesek voltunk.

Köszöni a 4.a osztály

Ha arra  gondolok, hogy a polgárőrök 
hogyan segítik a gyerekeket, akkor az 
is eszembe jut, hogy miért is teszik ezt. 
Talán azért, mert kedvesek és segítőké-
szek. Részben igen, de szerintem legin-
kább azért, mert kötelességüknek érzik, 
hogy már korán reggel elkezdjék véde-
ni a gyerekeket. 

Köszönjük! Pocsai Bálint

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

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

Kis- és kedvtelésből tartott állatok teljes körű belgyógyásza-
ti, sebészeti ellátása, védőoltások, vér-, vizelet-, bélsárvizs-
gálatok, parazitológiai laboratórium, EKG, ultrahang, RTG.

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

beültetés rendelőnkben folyamatos!
Kövesse a facebookon is: 

http://www.facebook.com/
MonoriAllatorvos

Hívásra – telefonos egyeztetés után – házhoz megyünk.

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

Kiadó 
Monor központjában  
20m2 -es felújított helyiség 
 üzeltnek, irodának.
Azonnal beköltözhető!

Érdeklődni: 06-30/472-5658

lét is, mindemellett mi is szép 
számmal megjelentünk, és se-
gítségünkre voltak a környék 
településeinek polgárőr egye-
sületei is. A két nap zökke-
nőmentesen lezajlott, az au-
tósok nagyon jól fogadták a 
parkolásra vonatkozó inst-
rukcióinkat. Több társunk az 
Orbán-szobornál és további 
helyszíneken figyelt a rendre.  
A szombat esti szolgálat ki-
szúrt egy társaságot, akik éj-
szaka el akartak emelni egy 
sörpadot, ami a művelődési 
ház tulajdona, de nem volt sze-
rencséjük, mert polgárőrtársa-
imba botlottak, és rendőrségi 
intézkedés lett belőle. A sok 
nappali szolgálatot továbbra 
is kiegészítik az éjszakaiak, eb-
ből az esetből is kiderül, hogy 
hasznos ez a tevékenységünk is. 
 Júniusban öten is jelent-
keztek polgárőrnek, ha Ön 
is úgy érzi, hogy tenne vala-
mit városáért, szívesen látjuk. 
Megtalálnak minket minden 
keddi napon 19 és 20 óra kö-
zött egyesületi irodánkban 
(Monor, Deák Ferenc utca 
12.), illetve jelentkezni lehet 
a következő telefonszámon: 
06-70/339-9511.
 Lakossági bejelentés, jelent-
kezés: monori polgarorseg@
gmail.com. A szolgálat elérhe-
tősége: 06-70/459-7073 (csak 
szolgálatok alatt él).

„A monori is-
kolások éle-

tében számos 
alkalom-

mal részt ve-
szünk.”



…csendül fel a szlogen a vecsési Market Central 
hangosbemondójából. A Vecsés–Budapest határvonalán 
húzódó 44 ezer négyzetméteres bevásárlóközpontban 
45 üzlet várja bőséges árukínálatával a vásárlókat. 

MARKET CENTRAL
Valami mindig kell…

„Augusz-
tus 16-án 

»az otthon 
felszerelé-
séhez min-

dent« árusí-
tó Jysk nyitja 
meg új üzle-
tét a Market 
Centralban.”

WWW.MARKETCENTRAL.HU

Óriási
nyitás
Jysk

2012. augusztus 16-án

A nyitó akciónk időtartama 2012. 08. 16–22.

A park idén ünnepli fenn-
állásának 5. évforduló-
ját. Többek között en-

nek is köszönhető, hogy hétről 
hétre újabb és újabb meglepe-
tésekkel, akciókkal és a vá-
sárlókörnyezet megújításával 
kedveskedik a tulajdonos a 
vásárlóknak. 
 Legutóbb a Market Central 
Fő tere öltözött új ruhába. A 
vásárlók kényelmét szolgáló át-
alakítás során megújult a tér 
szökőkútja, köré pedig hűsítő 
árnyékot adó, egyedi kialakí-
tású napernyőt helyeztek el. A 
tér új burkolatot kapott, tal-
punk alatt a puha szőnyeget 
idéző pázsit a szökőkút víz-
csobogásával kiegészülve teszi 
még teljesebbé a természetes 
környezetet idéző élményt.  
 – A Fő tér megújításával az 
volt a célunk, hogy a parkba 
érkezők nyugodtabb, barátsá-
gosabb környezetben pihen-
hessenek a vásárlások között 
– meséli Temesi Katalin cen-

ter menedzser. – Az új kiala-
kítású tér a szomszédságában 
található éttermekkel együtt 
kiváló lehetőséget nyújt egy 
finom ebéd vagy egy zama-
tos kávé elfogyasztására, de a 
helyszín remek választás ba-
ráti találkozókhoz is. A gyer-
mekkel érkezők is örömmel 
használják a megújult par-
kot. Amíg a család egyik tag-
ja ügyeket intéz, addig a gye-
rekek biztonságban játszanak 
a puha pázsiton.
 – A Market Central meg-
újítása ezzel korántsem ért vé-
get – jegyzi meg Temesi Kata-
lin. – A park idén októberben 
ünnepli 5. születésnapját, ad-
dig még számos meglepetést 
tartogatunk vásárlóinknak.  
A Fő tér átadását összekap-
csoltuk az immár hagyomá-
nyos Szent Iván-éji vásárlási 
akcióval. A passzázson kis-
vasút vitte körbe a rendez-
vényre kilátogató vendégeket. 
A nagy sikerre való tekintet-

tel úgy döntöttünk, hogy a 
kisvasút a nyári szezon végé-
ig gyakrabban fog közlekedni 
hétvégente. Nem fejeződtek be 
a környezet megújítását célzó 
munkálatok sem. A feliratokat 
egységesebbé, a szemnek tet-
szetősebbé varázsoljuk és át-
alakítjuk a parkoló forgalmi 
rendjét, hogy vásárlóink még 
könnyebben tudjanak a par-
kolón belül az egyes üzletek-
hez elautózni.
 A család és vásárlóbarát 
környezet kialakítása mellett 
érdemes szót ejteni a Mar-
ket Central új üzleteiről is. 
Ugyan a legtöbb bérlő a nyi-
tás óta jelen van a centerben, 
de a folyamatos érdeklődés-
nek köszönhetően egy helyi-
ség megüresedése esetén sem 
kell sokat várni, mire egy új 
üzlet megnyitja kapuit. 
 – Augusztus 16-án „az ott-
hon felszereléséhez mindent” 
árusító Jysk nyitja meg új 
üzletét a Market Centralban.  
A vecsési lesz a dán vállalat 
68. üzlete az országban, a vi-
lágon pedig szeptemberben 
nyitják meg a 2000. üzletüket.  
A Jysk a Müller szomszédságá-

ban, az 1-es üzlethelyiségben 
várja a vásárlókat, ahol az ágy-
neműk, matracok és különbö-
ző lakáskiegészítő tárgyak gaz-
dag kínálatából válogathatnak 
majd. Ezután is érdemes figye-
lemmel kísérni a center éle-
tét, ugyanis szeptemberben 
egy ismert és népszerű, nagy 
alapterületű divatáruüzlet is 
nyílik a parkban, valamint to-
vábbi tárgyalások is folyamat-
ban vannak, amelyek újabb 
kedvelt márkákkal színesítik 
majd a kínálatot – hangsú-
lyozta a vezető. – Ugyan nem 
újdonság már, mégis érdekes-
ségképpen szeretném megem-
líteni az Energofisht, amely a 
környék legnagyobb horgászati 
szakáruháza. Különleges szol-
gáltatásként automatákat is el-
helyeztek a parkolóban, me-
lyekből akár korahajnalban is 
lehet csalit vásárolni, ha épp 
nincs mit a horogra akasztani. 
 Érdemes tehát benézni, hi-
szen nyár végén is kellemes 
légkör, új üzletek és megany-
nyi akció várja a vásárlókat a 
megújuló Market Centralban.
Kellemes vásárlást kívánunk!

(x)

Ajánló
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Kultúra

Hirdetés

Írószervásárlás esetén 

                a nem akciós termékre 
Használja ki pontgyűjtő kártyáját!

GoodsMarket 
Monor, Móricz Zsigmond és  

Mátyás király u. sarok.
Nyitva: H–P: 8–18, Szo: 8–13

kedvezmény!

10%

Papír és írószerek széles 
választékban kaphatóak! 

Írószer vásárláshoz ajándék 
asztali órarendet adunk!

Augusztus 20. 
Az államalapítás ünnepe
Hevesi Imre gyerekelőadása
Budapest Ragtime 
Band koncertje

Augusztus 26. – Piac-  
és Fesztiválcsarnok
Országos Nyugdíjas Kul-
turális Találkozó

Szeptember 3. – Vigadó emeleti galéria
Közös nevező kiállítás-sorozat
Czentyéné Zolnai Irén festőmű-
vész kiállításának megnyitója

Szeptember 15. – Vigadó
Ötéves a Vigadó Kulturá-
lis és Civil Központ
Képkiállítás az elmúlt öt 
év rendezvényeiről

Szeptember 22. – Piac-  
és Fesztiválcsarnok
Kistérségi Népzenei- és 
Néptánctalálkozó

Szeptember 23. – Piac-  
és Fesztiválcsarnok
Gyerekek szüreti mulatsága

Szeptember 26. – Művelődési Ház
Véradás

Szeptember 29.
Szüreti sokadalom

Szeptember 30. – Művelődési Ház
Idősek Világnapja

Október 2. – Vigadó
Zene Világnapja

A programok részleteiért látogasson el 
Vigadó honlapjára: www.vigadokft.hu
Információ, jegyrendelés a  
0629/413212es telefonszámon vagy 
a vigado@vigadokft.hu email címen.

2012. AUG–SZEPT.

A Vigadó programjai
A júniusi számunkban rövi-
den már hírt adtunk arról, 
hogy a Jászai iskola ősszel 
újabb színházi meglepetés-
re készül, Illyés Gyula Tű-
vé-tevők című egyfelvonásos 
parasztkomédiájának előadá-
sával. Dr.Patkós József igaz-
gató-rendezőnek most is si-
került – iskolája jól bevált 
tanár színjátszói mellett – 
profi előadókat is megnyernie 
monori szereplésre. A tavaly 
kérésére itt fellépő Pécsi Il
dikó után most további két 
neves művészt is láthatunk 
majd szerepelni a városban.
 A sokoldalú, Jászai-díjas 
Molnár Zsuzsa (aki már ját-
szott a vecsési Vidám kísér-
tet című darab Patkós-ren-
dezésében is) kérdésünkre 
szerényen elhallgatta eddigi 
veszprémi, kecskeméti, mis-
kolci és angyalföldi sikereit, 
pedig például Évát is játszot-
ta Az ember tragédiájában a 
Nemzetiben. Kiderült viszont, 
hogy izgalmas önálló estre 
készül éppen, ami Marina 
Vlady és Viszockij legendás 
kapcsolatáról szól. Színész-

mesterséget oktatva is a ját-
szó közösséget, egymás rez-
düléseinek ismeretét tartja 
legfontosabbnak az egyéni 
karrierrel szemben.
 Pelsőczy László pedig a 
Nemzeti Kamaraszínház mű-
vészeként érkezett ide. Őt az 
István, a király film címsze-
replőjeként ismerhette meg 
az egész ország. De láthat-
ták a Nemzetiben, a 25. Szín-
házban, Békés megyében, sőt 
többször Csángóföldön is.  
A legutóbbi évadban 7 társu-
latnál 16 darabban játszott, 
rendhagyó irodalomórákon 
is részt vesz. Úgy érzi, hogy 
mindezt csak szeretetből le-
het csinálni.  

 A helyi szereplőkön kívül 
ezt vallják a Gyömrő Színház 
sok sikerben részes, e produk-
cióba új színfoltként meghí-
vott tagjai – Fekete Tímea, 
Mihalusz Zoltán, Takács Gá
bor és Tölgyes Tamás – is.
 A jászaisok azt remélik, 
hogy az önkormányzattól tá-
mogatást nyerhetnek a helyi 
civileket támogató uniós pá-
lyázatból, mivel e produkció 
jól illeszkedik majd a Szüreti 
Sokadalom rendezvényeihez. 
A bemutatóra szeptember 28-
án (pénteken), 19 órakor ke-
rül sor. További előadások 
lesznek még 30-án (vasár-
nap), 15 és 19 órakor is.

– Bolcsó –

Vendégművészek lesznek a Jászaiban

Nem csak nyugdíjasoknak!
A X. Országos Nyugdíjas Tánctalálko-
zó augusztus 26-án, vasárnap kerül meg-
rendezésre. A jelmezes, zenés felvonulás 
fél kettőkor indul a Kossuth iskolától a 
Piaccsarnokba. A hivatalos köszöntések, 
üdvözlések után kezdődik a nyugdíjasok 
színes, táncos műsora. Utána tombolahú-
zás, a főnyeremény idén is a reprezenta-
tív Hotel Solar Nagyatád 3 napos 2 sze-
mélyes wellnes-üdülése. A rendezvényt 
nyugdíjasbál követi. Mindenkit szeretet-
tel vár a rendezőség!

Dr. Dudás Jenő

Véglegesítették a kapitányt
Szmodics Róbert rendőr alezredes márci-
us 16-tól megbízással töltötte be vezetői 
feladatait a Monori Rendőrkapitányságon. 
Dr. Simon Tamás rendőr dandártábor-
nok, a Pest Megyei Rendőr-főkapitány-
ság vezetője július 16-tól véglegesítette 
megbízatását. Mint Szmodics Róbert ko-
rábban lapunknak elmondta: a közrendet, 
közbiztonságot veszélyeztető bűncselek-
mények nagy számban fordulnak elő az 
illetékességi területen, ezért többek kö-
zött ezek ellen kíván hatékonyan fellép-
ni a közeljövőben.
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Sport

Folytatás a 14. oldalon

Hirdetés

Telefon: 06-30/47-57-823

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

3D 

látványterv

készítése

ÁLLATI EREDMÉNYEK
Az MSE Kutyás Szakosztálya
Akár a családi házak udvarán őrző-védő szolgálatra rendszeresített ebekről, 
akár az emeletes házak lakásainak házi kedvenceiről van szó, gazdáik sok 
hasznos ismeretet szerezhetnek tartásukról az MSE kutyás szakosztályától. 
Azt pedig valószínűleg kevesen tudják, hogy – a tulajdonosok egészséges 
mozgásra ösztönzésén túl – a szakosztályba járó kutyák legjobbjai 
városunknak jelentős hazai és nemzetközi sportsikereket is hoztak.

Monoron a kutyák tartásával és kikép-
zésével kapcsolatos tevékenységet elő-
ször 1988-tól, az MHSZ helyi szerve-

zete keretében kezdték folyamatosan gyakorolni. 
Annak megszűnése után – 1995-ben – alakí-
tották meg a gazdátlanul maradt ebbarátok 
az MSE Kutyás Szakosztályát. Már az első 
év végére 10-ről 35-re nőtt a taglétszám, és 
mind a 6 akkori jelentkező sikeres engedel-
mességi vizsgát is tett kiképzett kedvencével. 
1996-ban a nemzetközi előírások (FCI) szel-
lemében a Magyarországi Német Juhászku-
tya Klub (MNJK) segédképző tanfolyamát is 
elvégezték ketten, csatlakozva az ISO-szab-
vány szerinti kutyakiképző-vizsgával rendel-
kező szakosztályvezető – László István – irá-
nyító szakmai munkájának támogatásához. Az 
augusztusi monori sportnapokon is láthatta 
a közönség Köffer Lajos huskyjait, amikkel 
az 1998/99-es országos bajnokságon második 
helyezést ért el kutyaszánhajtásban. Mindig 
nagy közönségsikere volt az őrző-védő bemu-
tatóknak is. Sasvári Frigyesné neveltjeivel 
pedig az országos válogatott keret tagja lett. 
 A kiképzésben az első lépés az engedelmessé-
gi vizsga. A következő szint a K1-es, amelynek 
letétele után már versenyeken, sőt világbajnok-
ságon is indulhatnak a kutyák. Ez szükséges a 
tenyészengedélyhez is. Itt már palánkot kell ug-
rani, a nehezített alapgyakorlatokat önállóan vé-
gezni, a támadót futtában megfogni és parancs-
ra elengedni. Ha a kutya a 3. parancsra sem 
engedelmeskedik, akkor a vizsga érvénytelen. 
Sok gazda – nem kívánván sportolni a kutyá-
val – az engedelmességi szint után abbahagy-
ja a képzést. Pedig szép eredmények születtek 
már az első Monori Happy Dog Korong Kupán 
is (2007-ben), Seftsik Péter Csoki nevű kutyá-
jával elért második helyezésével. A legnagyobb 
sikerek 2008-hoz kötődnek, és – a legfiatalabb 
kutyás sportághoz – a frizbiversenyhez. Júni-
usban a Happy Dog Flydogs Hungary Kupán – 

nemzetközi mezőnyben – a Freestyle kategóriá-
ban Seftsik Péter (Csoki Australien kelpie-jével) 
első helyezést és kvalifikációt szerzett az USA-
ban rendezett világbajnokságra. A Distance 
(távolsági) kategóriában pedig harmadik lett. 
Ugyanitt Jelinek Zita (Loki, Staffordshire bull 
terrierjével) megnyerte a Micro-dog kategóriát. 
Szeptemberben – a Dogfrisbee Európa-bajnok-
ságon, Prágában – Seftsik Péter (Csokival) 7. 
lett (a távolsági futamban).
 2008-ban a hagyományos nyomkövető, fe-
gyelmező és őrző-védő munka, valamint az 
Agility (ügyességi) és a Frizbi (korongos) ága-
zat és a csapatépítés mellett megindult a vak-
vezető előképzés is. Első itt alapozó páciensét 
a későbbiekben Horváth Kata vette további 
pártfogásába.
 Jelentkeztek viszont nagyon komoly gondok. 
A focipályán induló kiképzés után a régi strand 
mellett, majd a volt Monért által szponzoráci-
óként felajánlott területen folyhatott a mun-
ka. Onnan viszont egy üzem felépülése miatt 
végül is el kellett jönni, és ötödszörre kellett 
a pályagondot megoldani, visszatelepülve az 
egykori kiinduló MSE helyszínre. Ráadásul 
hiába jöttek az újabb jelentős eredmények, és 
hiába tettek le többen nemzetközi szintű bí-

rói és kiképző szakvizsgákat, Seftsik Péter – 
pénzhiány miatt – nem tudott kiutazni a vb-re. 
Ezek az anyagi- és helyszűkés pályanehézségek 
oda vezettek, hogy 2010-től a Frizbee és az 
Agility ágazat kivált a szakosztályból, új pá-
lyán (a Zólyom utca végén) dolgozva tovább. 
A 4-5 fő – sajnos – a magasabb szintű verseny-
zők elvesztését jelentette az MSÉ-nek. László 
István ezért most leglényegesebbnek az IPO 
(nyomkövető, engedelmes, őrző-védő) ágazat-
ra, valamint a tenyészszemlére és kiállításra 
való felkészítést tartja. És ebben is lettek je-
lenleg a legeredményesebbek. 2012-ben példá-
ul 4 kutyát vizsgáztattak BH I. szinten, ami 
előszobája az IPO I-nek. Versenyezni ugyan-
is csak ott lehet, ez szükséges a versenysport 
újraindításához. Annak a szintnek az elérésé-
hez körülbelül 3 év munka kell. Egy kutyánk 
négyszer HPJ, kétszer Res CAC, hatszor ma-
gyar győztes, négyszer pedig fajtája legszebb 
kutyája lett. Egy másik pedig kétszer Hungá-
ria fajtagyőztes és egyszer nemzetközi győz-
tes címet szerzett. 
 A taglétszám csökkenéséhez vezetett, hogy 
különböző szervezetek végzik a törzskönyve-
zést és a vizsgák rendezését, akik egymás 
eredményeit nem ismerik el, és azok regiszt-
rálása sem biztosított. A Magyar Ebtenyész-
tők Országos Egyesületének május 15-ig való 
felfüggesztése, valamint hogy nem minden 
szervezetnek van állami elismertsége; sürgős 
rendezést kíván. Csak így jöhet létre majd a 
tervezett magyarországi kutya-világkiállítás, 
és lehet könnyebb a versenyeztetés.
 László István eddig is hasznos tanácsokat 
adott például arra – a televízióban is több-
ször látott elrettentő aktuális példák kapcsán 
–, hogyan miképp lehet elkerülni a kisgyerme-
keket ért kutyabaleseteket; illetve hogyan kell 
jó értelemben „kutyaként” bánni az ebekkel. 
Ha tudjuk (és figyelembe is vesszük), hogy a 
kutya hallása hétszeresen erősebb a miénk-
nél, ha mozgásigényét kielégítve rendszere-
sen vele sétálunk, akkor megtapasztalhatjuk, 
hogy ők csak szeretetet kérnek, és azt felté-
tel nélkül viszonozzák is. Ezek meghallgatá-
sa és mindennapi alkalmazása is lehet olyan 
fontos, mint a versenyeredmények elérése.
 A kiképzés helye és ideje: Monori Sportpá-
lya, minden vasárnap 8.30-tól (kb. 12 óráig). 
Iskolavezető: László István, tel.: 06-29/412-646, 
06-70/228-9668. E-mail: kutyas43@gmail.com.

Bolcsó G.

 László István, Hegyaljai Melinda két fris-
sen vizsgázott kutyájával.
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Úszáseredmények

Felejthetetlen táborozás 

OKJ-S TAKARÍTÓ ÉS BIZTONSÁGIŐR  
TANFOLYAM INGYENESEN 
SIKERES VIZSGA UTÁN MUNKALEHETŐSÉG
VÁRJUK MUNKAERŐPIACI SZEMPONTBÓL HÁTRÁ-
NYOS HELYZETBEN LÉVŐ MUNKANÉLKÜLI EMBEREK 
JELENTKEZÉSÉT, AKI A TOVÁBBIAK KÖZÜL LEGALÁBB 
EGY FELTÉTELNEK MEGFELEL: alapfokú iskolai végzett-
séggel rendelkezik, ötven év feletti, 25. év alatti pályakezdő, 
munkaügyi központ huszonnégy hónapja nyilvántartja, egy el-
tartottal egyedül él, a foglalkoztatás megkezdése előtti 12 hóna-
pon belül GYES-ben, GYED-ben, ápolási díjban részesült, reha-
bilitációs járadékban részesül, megváltozott munkaképességű.

A projekttel kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető:
Üllői Mozgáskorlátozottak Egyesülete, 2225 Üllő, Pesti út 124.
Tel.: 06-29-321-876, hétfőtől péntekig 8.30-tól 15.30-ig.

MUNKALEHETŐSÉG A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOKNÁL
„KÖZÖSEN A KÖZÖSSÉGEKÉRT” A CIVIL KÖZPONT ÉS A TÉRSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK PROGRAMJA című, 
TÁMOP 1.4.1-11/2-2012-0019 azonosító számú projektben KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

 

ÜLLŐ Pesti út 124. Hétfőtől péntekig  
8.30-tól 15.30-ig

MONOR Vigadó, Kossuth Lajos u.  
65-67. földszinti iroda

Hétfőn   
8.30-tól 12-ig 

MONOR Ipartestület, Virág út 17. Szerdán 8.30-tól 12.30-ig
VECSÉS Károly u 2. Telepi út  

üzletsor
Kedden 8.30-tól 13-ig  
és csütörtökön  
12-től 15.30-ig

Úszóink a nyár beköszöntével sorra jár-
ták az ország nyitott medencés versenye-
it, ahol a nagyszámú és igen erős mezőny-
ben is derekasan helytálltak. Sorra hozták 
az érmeket és a jobbnál jobb helyezéseket. 
Ezzel is öregbítve a Monori SE úszóinak 
jó hírnevét.
 Tiszaföldvár (Földvár kupa),  június 9.: 
Vargha Virág ezüst, Siklósi Lilla 2 ezüst, 1 

bronz, Ponyi Patrik, 2 ezüst, Bacskai Atti
la 1 bronz, Kovács Patrik 1 ezüst, 1 bronz.
 Gyöngyös (Parafa-kupa), június 23.: Ponyi 
Patrik bronz (100 m mell).
 Esztergom (Szent István Kupa), július 8.: 
Siklósi Lilla 5. és 6. helyezés, Ponyi Patrik           
4 arany, 1 ezüst, Kovács Patrik 4 ezüst, 1 
bronz, Bacskai Attila 1 ezüst, 1 bronz, Leé 
Ádám Tamás 1 ezüst. Ponyi Patrik a ver-
seny legeredményesebb fiúversenyzőjének 
járó különdíjat is megkapta!

MSE úszószakosztály

Néhány évi kihagyás után, újból szerveztünk 
nyári tábort az Ady Úti Általános Iskola ta-
nulóinak. Az iskolaszék és a szülők jelentős 
támogatásának köszönhetően felejthetetlen 
hetet töltöttünk 58 gyerekkel Gyomaendrő-
dön az ifjúsági táborban. Legnagyobb élmé-
nyünk a kenuzás volt, de élvezettel gyúrtunk 
tésztát az endrődi tájházban, túráztunk a Kö-
rös árterében, voltunk denevérlesen, strandon, 
íjászkodtunk és a Nyomdaipari Múzeumban 
saját könyvjelzőt nyomtattunk. Emlékeze-
tes marad a számháború és sportvetélkedő is. 
 A jelmezversenyen megtanultuk a fehér le-
pedő sokoldalú felhasználásának módjait és 
természetesen büszkén viseljük a magunk fes-
tette pólót.
 Családias táborunkban a 2-6. évfolyamos 
gyerekek vettek részt. Felügyeletükről, prog-

ramjaikról és jókedvükről 4 pedagógus gon-
doskodott.
 Ezúton köszönöm Gelóczi Gabriella, Kiss
né Czeglédi Johanna és Tóth Jánosné Zsuzsa 
néni fáradságot nem ismerő munkáját. Ilyen 
csapattal – ha körülményeink engedik – jövő-
re is megyünk táborozni. 
 Adys gyerekek! Perselyeket készíteni, gyűj-
tés indul!

Szolnokiné Sóti Erzsébet táborvezető

Monori Sportnap
Szeptember 9-én, vasárnap rendezi meg az 
MSE a Monori Sportnapot. Az egyesület 
már óvodás kortól várja a sportolni vágyó 
fiatalokat, illetve szüleiket. A rendezvényen 
az MSE minden szakosztálya bemutatót 
tart, emellett játékos ügyességi próbán 
vehetnek részt az érdeklődők. A próbákat 
teljesítők ajándékot kapnak! A sportnapon 
lehetőség van az edzőkkel, oktatókkal sze-

mélyesen beszélni, kikérni 
véleményüket, betekinte-
ni edzésprogramokba, to-
vábbá felmérni, melyik 
sportágban tudnák legin-
kább kamatoztatni vele- 
születetett képességeiket 
a gyerekek.

Monori Sport Egyesület

MONOR
1
9
0
1

S     E

Ny.: H-P: 8-17-ig, Szo: 8-12-ig

RIXIAz olcsó  
cipők 
boltja! 

A Jászai Mari téren  a volt  
cukrászda helyén és a Kiss Ernő u. 3-ban.

Monoron

már két 

helyen!

Iskolakezdésre kaphatók! 
Iskolatáskák • tornazsákok 
tornacipők • edzőcipők
melegítők • fehér pólók 
tornanadrágok

Hirdetés
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Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén 
is, nyugdíjasoknak kedvezmény, ingye-
nes hibabejelentés 06-80/625-647, 
06-20/467-7693.

Dohányzásleszoktatás b iorezo nan-
ciával Monoron a piactéren, a Natura 
boltban. Érdeklődjön személyesen a 
helyszínen!

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

Eladó Monoron az uszodával szemben 
déli fekvésű 2 szobás 54 m2-es 3. 
emeleti lakás garázzsal. 
Érdeklődni: 06-20/886-4586. 

Általános iskolai tanár történelemből 
és magyar nyelvből korrepetálást és pót-
vizsga-felkészítést vállal Monoron és 
Monorierdőn. Tel.: 06-20/208-2637. 

Zálogjegyet és aranyat veszek magas 
áron! Tel.: 06-30/587-8697. 

Eladó Garfield újság régi számai 
(200 Ft/db) és Bionicle legok. 
Tel.: 06-30/209-3447.

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

Eladó Fuji Finepix S5700 tipusú digitális 
fényképezőgép. A gép keveset használt, 
állapota újszerű. 7,1 megapixel, 10x op-
tikai zoom, videofelvétel, stb. Adok hoz-
zá egy Olympus XD kártyát illetve egy 
lowepro válltáskát. Ár: 29.900 Ft. 
Tel.: 06-20/326-6487.

Monor főutcáján, a központtól 500 m-re, 
forgalmas helyen egy 70 és egy 50 nm-
es üzlethelyiség kiadó. 
Tel.: 06-30/9340-217.

Eladó Opel Astra (F) 2002-es évjárat, 
1.4 benzines, 4 ajtós. Szervokormány, 
légzsák, vonóhorog, 124 000 km. Kitűnő 
állapot,  olcsó fenntarthatóság,  kedvező 
fogyasztás. Ára: 650 000 Ft. 
Tel.: 06-20/5-934-534.

Apróhirdetés

Ajánló

Tel.: 06-30/467-7216, Fax: 06-29/412-587
E-mail: szekerka.janos@monornet.hu 

Cím: Monor, Kossuth L. u. 65–67. ( Vigadó I. em.)
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa

Hirdetésfelvétel és a szerkesztőség elérhetőségei: 

Diszkont
Monor, Petőfi u. 29.

Akció!
2012.  

június 14-től  
a készlet erejéig.

Tel.: 06-30/633-9819
Nyitva: Hétfőtől péntekig: 7.30–18.00
szombat: 7.30–12.00, vasárnap: zárvaAK

# jel = karton, rekesz

Aranyászok ü. 0,5 l #/10# 149 Ft   /  145 Ft
Aranyászok dob. 0,5 l   149 Ft
Bell sör 4%   0,5 l dob.   109 Ft
Dock 4% 0,5 l dob.   109 Ft
Edelbrau 0,5 l dob.   99 Ft
Löwenbrau 0,5 l dob.   139 Ft
Pincemester félédes fehérbor 2 l/# 399 Ft   /  359 Ft
Rauch Ice tea őszi, citrom 1,5 l.   219 Ft
Nestea 1,5 l   249 Ft
Piroska szörp 0,7 l   399 Ft
Szentkirályi ásványvíz 1,5 l   95 Ft
Aquarius ásványvíz 1,5 l.   42 Ft
Apenta málna 1,5 l dob.   149 Ft
Pepsi Cola 2,5 l   299 Ft
Coca Cola 2 l   299 Ft
Coca Cola 0,33 l dob.   99 Ft
Bomba 0,25 l dob.   119 Ft
Red Bull 0,35 l dob.   279 Ft
Hell energiaital 0,25 l dob.   129 Ft
Hell energiaital 0,5 l pet.   169 Ft
Hell energiaital 0,35 l dob.   139 Ft
Julius konyak 0,7 l   1190 Ft
Jägermeister 1/1 l   3990 Ft
Finlandia vodka 0,7 l   2690 Ft
Jack Daniel’s  0,7 l   4190 Ft

Megnyitottunk!

Ariel 4,9 l   2590 Ft
Ariel 10 kg   4990 Ft
Jar 1 l   359 Ft
Silan 1 l   429 Ft
Coccolino 1 l   399 Ft
Lenor 1.5 l   699 Ft

Tchibo 1 kg   1690 Ft
Tchibo 250 g 1 db / 12 db-tól  379 Ft  / 369 Ft
Nescafe 3 in 1   389 Ft
Bravos 3 in 1   279 Ft
Amigos kávé 250 g   279 Ft

Kristálycukor 1 kg   269 Ft
Kocsis liszt 1 kg   109 Ft
Iskon étolaj 1 l   359 Ft
Rizs 1 kg   199 Ft

Dax kutyatáp 10 kg   1490 Ft
Dax kutyakonzerv 1300 g#   219 Ft
Dax macskakonzerv 400 g   99 Ft
Gazdi kutyaszalámi 1 kg/# 179 Ft  / 169 Ft

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

    Szem Írisz 

   Optika üzletek

06-30/9619-706

Monor, Móricz Zs. u. 4.

Nyitva tartás: H-P: 9-16

Monor, Egészségház I. em. 105.

Nyitva tartás: H-P: 815 -17

www.iriszoptik.hu

Mi nem bombáz-

zuk Önt direkt marketinggel,

hogy hol vesz szemüveget,  

azt úgy is Ön dönti el.

Ha most aktuális lenne,  

csak szólunk előre,

a kereteink árából 20% jön le!

Az iskolakezdésre gondolhat  

akár most, a gyerekkeret-  

kedvezmény 30%-os!

Töprengeni felesleges,

nézzen csak be, merT 

érdemes!
    Az akció 2012. szept. 

                
          30-ig tart.



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

Felvásároljuk: 14K / 5 600 Ft/gr

Arany ékszer  -10%
Ezüst ékszer -40%

TOO Late óra vásárlás  
esetén 800 Ft értékű  
karkötőt adunk  
ajándékba.     
Amíg a készlet tart!

Nyári 
árzuhanás!

Aranytartalék
ötvös-

ékszerész
Monor 4-es főút 

Tescoban

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

Akku  ebringA

Akkumulátorok 
elektromos kerékpároktól  

a teherautóig, 
kismotortól  

a munka akkumulátorig.

Ingyenes akku- 
átvizsgálás és  

töltés ellenőrzés!
Hulladék  

akkumulátor 
beszámítása!

Kérje kis- és nagykereskedői 
árlistánkat!

akkuebringakft@freemail.hu

Comfort
elektromos  
kerékpárok 
és triciklik 

forgalmazása
és teljes körű 
szervizelése

B S

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

Épületgépészeti 
szerelvények boltja

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag- 
és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, 
gáz-, fűtésszereléshez kell.

AKCIÓK!
Folyamatos

Kedvező áraK
Cím: Monor, Kistói út 120.
Telefon: 06-29/415-176  
Nyitva: H–P: 8–17 Szo: 8–12


