
2013.  
augusztus 20.
Az államalapítás ünnepe
Tervezett program
Monor Fő tér és Szent István tér

 16:45-17:30 Helyi csoportok színpadi bemutatkozása
 17:30 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
 18:00  Az állatok nyelvén tudó juhász címmel  

gyerekelőadás a Cakkumpakli Színház művészeinek közreműködésével
 18:45  Fresco Ballo zászlóforgató csoport  

látványos felvonulása és bemutatója
 19:30  Molnár Dixieland Band koncertje
   A jövőre 50 éve működő zenekar az ország  

legrégebben fennálló vidéki dzsesszegyüttese. 
 21:00 Tűzijáték 
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Van-e elég kerékpár-
 támasztó állvány a városban?

6. oldal

Ebösszeírás 
Monoron 

9. oldal

Ilyen még 
nem volt 

13. oldal

Válogatottal erősödik 
a monori futsalcsapat

14. oldal



Akciós árak augusztus 12–24-ig.

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

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

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

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

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  

elfogadunk

KIEMELT AJÁNLATUNK

Tengeri halfilé
(gyf.)

Ft/kg

899,-Füstölt
csülök

Ft/kg

929,-

Baromfi-
párizsi

Ft/kg

399,-

Libazúza
(gyf.)

Ft/kg

690,-

Sertés-
oldalas

Ft/kg

1100,- Zsírszalonna

Ft/kg

Libafarhát
(gyf.)

Ft/kg

150,-Miklósi  
kolbász

Ft/kg

1149,-

Pulyka-
medál

Ft/kg

949,-

Pulyka  
felsőcomb

Ft/kg

999,- Hasa-
szalonna

Ft/kg

490,-

Darált  
sertéshús

Ft/kg

850,-Egész 
csirke

Ft/kg

599,-Csirkemell
(csonttal)

Ft/kg

950,- 

Sütőkolbász

Ft/kg

899,-Sertéslapocka

Ft/kg

1100,-

399,-
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Önkormányzati hírek

A Monori Strázsa 2013. augusztusi számának tartalma:
Mi a helyzet a szakrendelővel?  3  | Kihirdetett rendeletek  3  |  Keresi a város a gazdaságos működtetés lehetőségeit  3  |  Monor Város Jó Tanulója, Jó Sportolója  4
Korlátok között, de ismét égethető a kerti hulladék a városban   4  | A városközpont-pályázattal kapcsolatos döntések  4  |  Elfogadták a város esélyegyenlőségi programját  4  
Nem várt akadály az ivóvízpályázattal kapcsolatban  4  |  Megújult a Deák és Bajcsy-Zsilinszky utca  4  |  Közösségi tereink megújulásáról hivatalosan és közvetlenebbül is   5
Van-e elég kerékpártámasztó állvány a városban?  6  |  A Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. 2012. évi számviteli beszámolója  7  |  Koccintás 2013  8  |  Földhasználók figyelmébe!  8
Miért?  8  |  Ebösszeírás Monoron  9  |  A zöldhulladék háztól történő elszállításáról  9  |  A Vigadó programjai  10  |  A monoriak viselt dolgai LV. – Az első világháború idején  10  |  Kézműves gyermek-
foglalkoztató indul!  10  |  Ilyen még nem volt  13  |  Az egészség szolgálatában  13  |  Kezdődik az NBIII-as őszi fociidény  14  |  Két milliós csekk  14  |  Válogatottal erősödik a monori futsalcsapat 14  

Azóta megérkezett az igazgató főorvos 
válasza, de mint kifejtette: úgy gondol-
ja, hogy a két hónap alatt a lakosság 

semmivel sem lett tájékozottabb a szakrende-
lőben folyó munkával kapcsolatban. Olyan hí-
rek terjedtek el a városban, hogy a laborvizs-
gálatra be kell jelentkezni, várólista van és a 
röntgen 14 óra után nem fogad pácienseket.  
A legutóbb pedig olyan hír reppent fel, hogy 
megszűnik a mentőállomás. Elmondása sze-
rint, tudja, hogy a képviselő-testületnek az 
ügyben nincs döntési jogköre, de a szakren-
delő működése a város lakosságára is kihat. 
 Pogácsás Tibor polgármester válaszában 
elmondta, hogy a mentőszolgálat vezetőjével 
megegyeztek abban, hogy július végén talál-
koznak, amikor a vezetők ismertetik az állás-
pontjukat és a kialakult helyzetet. Arról nem 
dönthet a rendelő főorvosa, hogy működik-e 
Monoron mentőállomás vagy sem. A rende-
lőintézet tulajdonosváltása következtében a 
mentőszolgálat helyének tulajdonjogi bejegy-
zése nem történt meg, amely a Pest Megyei 
Önkormányzat mulasztása. Ezt használta ki 
a rendelőintézet vezetője a mentőszolgálat he-

Keresi a város a gazdaságos működtetés lehetőségeit

Kihirdetett rendeletek

lyiségeinek felmondására. Egyéves időtartam-
ra mondta fel a mentőszolgálatnak a helyiség 
használatát. A mentőszolgálat működtetésé-
nek biztosítása a minisztérium feladata, ugyan-
akkor az önkormányzat is mindent megtesz 
azért, hogy rendeződjön  a kialakult helyzet. 
Arról viszont nem lehet és nincs is szó, hogy 
elkerüljön Monorról a mentőszolgálat. A mo-
nori esetkocsi közadakozásból került ide, nem 
az állami egészségügy telepítette Monorra.  
A monori vállalkozók – legnagyobb összeggel 
a UPC – járultak hozzá a finanszírozáshoz.  
A következő bizottsági és képviselő-testüle-
ti ülésre meghívást kap a rendelő főorvosa is, 
hogy elmondhassa álláspontját. 

Monor Város Önkormányzat Képviselő-testüle-
te megalkotta és kihirdeti az alábbi rendeletét:
 23/2013. (VII. 31.) számú rendelet A Mo-
nor Városi Önkormányzat Szervezeti- és Mű-
ködési Szabályzatáról szóló 4/2003. (II.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.
 24/2013. (VII. 31.) számú rendelet A szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, igény-
bevétele szabályairól, valamint a fizetendő 
térítési díjakról szóló 18/2010. (VIII. 24.) ön-
kormányzati rendelet módosítása.
 25/2013. (VII. 31.) számú rendelet Az avar- 
és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről.
 26/2013. (VII. 31.) számú rendelet Monor 
Városi Önkormányzat 2013. évi költségveté-
séről szóló 10/2013. (III. 18.) önkormányzati 
rendelet 2. számú módosításáról.
 A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének tel-
jes jegyzőkönyve, valamint a rendeletek szö-
vege a Városi Könyvtárban megtekinthető. A 
rendeletek egységes szerkezetbe foglalt szövege, 
a testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyvei 
már olvashatók és letölthetők a www.monor.hu 
honlapról. Itt egyéb fontos felhívásról, tájékoz-
tatásról is értesülhet a város lakossága. A kép-
viselő-testület nyilvános üléséről a GEMINI 
TV minden esetben felvételt készít, amelyet az 
ülést követő második szombaton a Williams 
TV csatornáján figyelemmel kísérhetnek.

Módosította a képviselő-testület a személyes 
gondoskodást nyújtó ellátásokról, igénybevé-
tele szabályairól, valamint a fizetendő térí-
tési díjakról szóló 18/2010. (VIII. 24.) szá-
mú rendelet. Mielőtt azonban sor kerül erre, 
több bizottság is tárgyalta a tervezetet. A 
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság azzal a ki-
egészítéssel javasolta elfogadásra, hogy vizs-
gálják meg, gazdaságosabbá válna-e a Mo-
nori Bölcsőde élelmiszer beszerzése, ha azt 
a Monor Város és Uszoda Üzemeltető Non-
profit Kft. végezné. A vizsgálat kimutatta, 
hogy a kétfajta étkeztetést nem lehet össze-
vonni. de ugyanakkor a két szervezet között 
a konyha működtetésével kapcsolatban egy-
fajta együttműködés van, ez rendben műkö-
dik. A bölcsődében speciálisan kis adagokat 
adnak, és napi ötszöri étkeztetés zajlik, míg 
az óvodáknál más adaggal, napi háromszo-
ri étkeztetés van. Megvizsgálták a két étkez-
tetés beszerzési forrásait is, amelyek nagyon 
hasonló áron történnek. Összességében úgy 
tűnik, hogy rendben van a konyha működé-
se a Bölcsődében is. 

 Mint Pogácsás Tibor elmondta, az elmúlt 
években az önkormányzat igyekezett kedvez-
ni a lakosságnak a térítési díjak megállapítá-
sánál. Jelenleg szűken, vagy nem jön ki a napi 
normából az élelmezés. A Bölcsőde esetében 
egyre nagyobb az olló a költségek és a térí-
tési díjak között. Ezért a javasolták a rende-
let előkészítői az étkezési térítési díj 364 Ft-
ra emelését. Ezt kompenzálja a gondozási díj 
csökkentése, amely napi 1886 Ft-ról 1613 Ft-
ra csökken. Ez abból ered, hogy az elmúlt évi 
tevékenység során a kihasználtság javult, így 
csökkent az intézmény vesztesége.
 A gondozási központnál is pozitív folyama-
tok láthatók, mert a kihasználtság a lehetősé-
gek határán van, ennek a költségvetési vonza-
ta pozitív, itt is csökkent az önkormányzatra 
eső az a rész, amit eddig az önkormányzat-
nak kellett hozzátennie a lehívható normatí-
ván felül. Az intézmény jól működik köszön-
hetően az ott dolgozóknak.
 A képviselő-testület elfogadta a személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások után 
fizetendő térítési díjak módosítását.

KÖZÖSSÉG
Mi a helyzet a szakrendelővel?
Sinkovicz Lászó képviselő két hónappal ezelőtt interpellált a szakrendelővel 
kapcsolatban, amiért a júliusi képviselő-testületi ülés elején ismét szót emelt. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális 
ellátások után fizetendő térítési díjak (bruttó)

1. Étkezési térítési díjak*
a.) Bölcsődei étkeztetés 364 Ft
b.) Óvodai étkezés 389 Ft
c.) Általános iskolai étkeztetés
     - 7-10 évesek napi háromszori étkezés 446 Ft
     - 7-10 évesek csak ebéd 288 Ft
     - 11-14 évesek napi háromszori étkezés 472 Ft
     - 11-14 évesek csak ebéd 307 Ft
d.) Középiskolai gyermekétkeztetés
     - 11-14 évesek csak ebéd 326 Ft
     - 15-18 évesek csak ebéd 340 Ft
e.) szociális étkezés
     - napi 3-szori étkezés 1031 Ft
     - csak ebéd 671 Ft
2. A házi segítségnyújtás intézményi 
térítési díja hivatásos gondozó esetén** 908 Ft/ellátási nap

3. Nappali ellátás intézményi térítési díja** 1483 Ft/ellátási nap
4. Bölcsődei intézményi gondozási díj** 1613 Ft/nap
5. Családsegítés ellátási díja** 0 Ft

*  az összeg az Áfa-t már tartalmazza
**   az összeg Áfa-mentes
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A képviselő-testület júliusban zárt ülés kere-
tében döntött a Monor Város Jó Tanulója, Jó 
Sportolója díj adományozásáról. Az elisme-
rést az általános iskolai pályázók közül Var-
gha Virág úszó, Puskás Norbert labdarúgó 
és Varga Regina gyorskorcsolyázó kapta meg.
 A testület a középiskolások között kiosztotta 
az önkormányzat ösztöndíjait. A határozat ér-
telmében a 2013/2014-es tanévben 10 hónapon 
keresztül részesül ösztöndíjban Karakas Fan-
ni, Bajkai Beatrix, Bánszki Csenge, Kisturi 
Eszter, Topál Dániel, Remete Szandra, Bacs-
kai Csilla, Kondákor András, Pőcz Viktória, 
Décsi Nándor, Hován Boglárka, Kaldenekker 
Aida, Petrányi Noémi és Méhész Vivien.
 Gratulálunk a díjazottaknak és az ösztön-
díjasoknak!

Monor Város Jó Tanulója, Jó Sportolója Korlátok között, de ismét 
égethető a kerti hulladék a városban
Mivel a korábbi formában megszűnt a térí-
tésmentes zöldhulladék háztól való elszállí-
tásának lehetősége a városban, ezért  a kép-
viselő-testület ismét számba vette az avar 
és a kerti hulladék elégetésének lehetőségét.
 Az elfogadott rendelet szerint az egész-
séges, károkozóktól és kártevőktől mentes 
és egyébként alkalmas avar és kerti hulla-
dékot elsősorban hasznosítani kell, vagy a 
Bajcsy-Zsilinszky úti hulladékudvarba kell 
szállítani. Továbbá az égetés során csak a 
helyben (telken belül), valamint a közterü-
letek, vízelvezető árkok gondozása során ke-
letkezett növényi hulladék semmisíthető meg, 
közterületen avar és kerti hulladék égetése 
tilos. A rendelet nem ad felmentést a ható-
ságilag elrendelt tűzgyújtási tilalom alól, az 
égés folyamatának gyorsítására pedig lég-
szennyező vagy bűzös segédanyag nem al-
kalmazható.
 Avar és kerti hulladék égetése pénteki na-
pokon 8 és 20 óra között, külterületeken szom-
bati napokon 14 és 17 óra között is engedé-
lyezett. Tilos a kerti hulladék égetése ködös, 
esős, vagy szeles időben. Amennyiben tüze-
lés közben olyan jelek mutatkoznak (pl. az 
időjárás megváltozik, felerősödik a szél), hogy 
az égetés folytatása veszéllyel járhat, úgy az 
égetést azonnal be kell fejezni. A füstképzés 
csökkentése érdekében a kerti hulladékot elő-
zetesen szikkasztani, szárítani kell és az eltü-
zelés folyamatosan ugyan, de egyszerre csak 

kis adagokban, szélcsendes időben történhet. 
Az avart és kerti hulladékot csak olyan he-
lyen és területen szabad égetni, ahol az ége-
tés és annak hősugárzása a személyi és va-
gyonbiztonságot nem veszélyezteti, vagyoni 
és környezeti kárt nem okoz. Avar és kerti 
hulladék égetését végezni nagykorú, cselek-
vőképes személy folyamatos felügyelete és a 
lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mel-
lett szabad. A tűz őrzéséről és veszély esetén 
annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gon-
doskodni. Az égetést végző személy köteles 
gondoskodni a tűz helyszínén olyan eszközök 
és felszerelések készenlétben tartásáról, ame-
lyekkel a tűz terjedése megakadályozható, il-
letőleg eloltható (lapát, kerti csapra szerelt 
locsolótömlő). Az égetendő hulladék nem tar-
talmazhat kommunális, egyéb háztartási, ipa-
ri eredetű hulladékot (pl. műanyagot, gumit, 
vegyszert, festéket, stb., illetve ezek marad-
ványait). Az égetés végén meg kell győződni 
arról, hogy a tűz elhamvadt és gondoskodni 
kell a visszamaradt parázs, vagy hamu be-
locsolásáról. A helyszín elhagyása előtt meg 
kell arról is győződni, hogy az égetés helyén 
túl saját, illetve a szomszédos ingatlanokon 
a tüzelésből eredően (felszálló égő nyesedék, 
szikra által) nem keletkezett-e újabb tűzfé-
szek, újabb veszélyforrás. A nyílttéri égetés 
során a szabálytalanságokból, illetve az ége-
tésből eredő károkért az égetést végző teljes 
körű felelősséggel tartozik.

Monor város önkormányzatának képviselő-
testülete elfogadta a Helyi Esélyegyenlőségi 
Programot azzal, hogy elfogadását követő-
en széleskörű konzultációra bocsátja azt az 
érintett társadalmi szervek körében, majd 
az ennek alapján esetlegesen felmerülő mó-
dosító javaslatokat – az újratárgyalást kö-
vetően beépíti a programba.

Elfogadták a város 
esélyegyenlőségi programját

A városközpont-pályázattal 
kapcsolatos döntések
A városközpont pályázatberuházása a 
vége felé közeledik. A fizikai megvalósu-
lását követően a testület még hónapokig 
fog ezzel a témával foglalkozni, hiszen az 
elszámolás, az utánkövetés és az ezzel 
kapcsolatos jelentések még sokáig vissza 
fognak köszönni. 
 A képviselő-testület benyújtott igényét a 
pályázatkiíró elfogadta, és a többletköltsé-
gek egy részét amelyek a régi posta épüle-
tének közbeszerzésénél megjelentek megítél-
ték támogatásként. Ez viszont az önrészben 
megjelenve lehetőséget teremt arra, hogy az 
elmúlt időszakban költségvetési pénzhiány 
miatt elmaradt munkák pótlásra kerüljenek. 
Ezek egyfelől a Polgármesteri Hivatal előtti 
járdaszakasz, és az épület homlokzati meg-
világításnak a kiegészítését tartalmazzák. 
Másrészt megsérült a könyvtár előtti öntö-
zőrendszer, amelyet ebből a forrásból ki le-
het javítani.

Benyújtotta a város pályázatát Monor ivó-
vízminőségének javítására. Az egymilliárd 
forint beruházási költséggel megvalósuló pro-
jekt elé azonban egy nem várt akadály ke-
rült. Az 5-ös kút ugyanis egy osztatlan kö-
zös tulajdonú, mezőgazdasági művelés alatt 
lévő földterületen van. A tulajdonosokat azon-
ban nem lehet fellelni, nem veszik át azt a 
levelet, amelyet a polgármesteri hivatal küld 
nekik. A pályázathoz azonban szükség len-
ne arra, hogy a terület önkormányzati tu-
lajdonba kerüljön, csak ekkor kaphatja meg 

Nem várt akadály 
az ivóvízpályázattal 
kapcsolatban

a projekt a létesítési engedélyt. Ha ez nem 
sikerül, akkor az egész pályázat eredmény-
telen lesz. Mint ahogy Pogácsás Tibor pol-
gármester fogalmazott a júliusi testületi ülé-
sen: abszolút a helyzet, mert egy 5-600 ezer 
forintos földdarab megvásárlásán múlik egy 
nagyjából egymilliárd forintos beruházás.
 Közben a város vezetői kezdeményezték, 
hogy a létesítési engedélyt egy olyan hiánypót-
lási lehetőséggel adják ki, hogy amíg a beruhá-
zás lezajlik, addig legyen idő a tulajdonosokkal 
megegyezni. Közben elindították a kisajátítá-
si eljárást, illetve a szolgalmi jog bejegyzését, 
amiknek a törvényes határideje több hónap – 
ezekkel együtt zajlik a pályázat. A kisajátítási 
eljárással összefüggésben a terület tulajdono-
sainak kártalanításához 100 Ft/m2, azaz 471 
500 Ft összegű fedezetet biztosított a képvi-
selő-testület a 2013. évi költségvetésében.

A júliusi képviselő-testületi ülésen Pogá-
csás Tibor polgármester még arról tájékoz-
tatta a képviselőket, hogy megkezdődött a 
Deák Ferenc utca aszfaltozása, amelyet a 
Bajcsy-Zsilinszky utca elejének rendbetétele 
követ. Lapzártánkig a kivitelezők elkészül-
tek a munkával, így a városközpontba ve-
zető szinte valamennyi út kiváló minőség-
ben szolgálja a közlekedést.

Megújult a Deák 
és Bajcsy-Zsilinszky utca
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Köszöntő megnyitójá ban 
Pogácsás Tibor pol-
gármester azt hang-

súlyozta, hogy egy komplex 
városfejlesztő rehabilitáció va-
lósult meg, amelynek előzmé-
nyei a 2000 évek elejére nyúl-
nak vissza, amikor elfogadták 
a városfejlesztési koncepciót. 
Mivel a 90-es években inkább 
csak negatívumok hangzot-
tak el Monor városképéről, 
ezért célul tűzték ki egy – 
a környező helységekkel is – 
versenyképes településkép ki-
alakítását. Így valósult meg 
2001-ben az első nagy közös-
ségi térként – a városközpon-
ti bevásárlóközpont alapöt-
letével – a korszerű, minden 
igényt kielégítő városi piac. 
Ezt követően folytatódott a 
főutcaprojekt, a Bíróság és 
az Ügyészség patinás épü-
leteinek állami pénzből való 
felújításával. Főleg a privati-
zációkból az önkormányzat-
nak jogosan visszajuttatott 
összegből vált lehetővé az 
uszodaépítés. Uniós projekt 
elnyerése segítette hozzá a 
várost a Vigadó és a Művelő-
dési Központ felújításához. A 
Sikeres Magyarországért pá-
lyázat keretében, saját beru-
házásban, magyar banki fi-
nanszírozással valósult meg a 
Könyvtár körüli főtérrész tér-
köves, vízjátékos kialakítása, 
és a Petőfi utca elejének sé-
tálóutcává alakítása. Az ön-
kormányzat által értékesített 
telken építette fel székházát 
a Takarékszövetkezet – saját 
beruházásban – lakások ki-
alakításával, illetve egy befek-
tetői csoport valósította meg 
a Belvárosi sétányt, a lakó-
tömbbel együtt. A megsoka-
sodott központi feladatok el-
látása követelte meg az erre 
alkalmas modern Városháza 
kialakítását, amit az önkor-
mányzat projektcége révén 
tudott megvalósítani. A vá-
rosközpont felújításokhoz so-

VÁROSKÉP

Közösségi tereink megújulásáról 
hivatalosan és közvetlenebbül is 
A Monor Városi Önkormányzat által – 2013. július 3-án – tartott zárórendez-
vényen kaphattak bepillantást a résztvevők a Monor integrált városközpont-
fejlesztése című projekt keretében a megvalósításra került építési és felújítási 
munkálatok részleteibe. A projekt a Közép-magyarországi Operatív Program 
keretében, az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozása 
mellett, csaknem 80 százalékos támogatási intenzitással valósult meg. Közel 
egymilliárd forintból újult meg a város főutcája és ennek környezete.

rolható még a bölcsőde kor-
szerűsítése, kibővítése is.
 A polgármester elmondta, 
hogy a városközpont-felújítás 
kapcsán kétszer is beadtak 
egy olyan tervet, amelyben 
a Kossuth Lajos Általános 
Iskola felújítása is szerepelt, 
erre sajnos nem kapott támo-
gatást a város. Ugyanakkor 
örülni kell azoknak a korsze-
rűsítéseknek, amelyek e pá-
lyázat nélkül nem valósul-
hattak volna meg. Jó, hogy 
új arculatot kapott a város-
központ, és hogy az itt élők 
érzelmileg is sokkal jobban 
kötődhetnek. Mindez a szőlő- 
és borkultúrához, valamint 
a turizmushoz kapcsolódva 
egyfajta kitörési lehetősége 
is lehet a városnak. Úgy ér-
zékelhető, bízhatunk abban, 
hogy a monoriak többsége 
– otthonosabbnak érezve vá-
rosát – elégedett ezzel az át-
alakítással. 
 Rajki László, a Monori Vá  -
rosfejlesztő Kft. ügyvezetője 
– e most lezárult projekt me-
nedzsere – felidézte a másfél 
éves folyamat legfontosabb 
állomásait, a sokak által vé-
leményezett tervektől a kivi-
telezés megindulásán át az 

elkészültéig. Kiemelte, hogy 
a belvárosi arculatváltozást 
jelentő közterület-fejlesztés 
igen nagy területet érintett: 
a Kossuth Lajos utca Arany 
János és József Attila utca 
közötti szakaszán, plusz a 
Bajza és a Dobó István utcá-
ban is. Rendbe téve az Evan-
gélikus templom kertjétől a 
Kálvin tér parkjáig terjedő 
részt, restaurálva az első vi-
lágháborús homokkő szobrot 
is. A burkolatok és zöldterü-
letek mellett több épület is 
kívül-belül megújult. A leg-
nagyobb közösségi terület a 
Szent István téren jött lét-
re, ahol minden hónap má-
sodik vasárnapján a vecsési 
fúvósok koncertjeit élvezhe-
tik szeptemberig az érdeklő-
dők. Nagy munkát jelentett 
(elterelésekkel) az új körfor-
galmi csomópont létrehozása, 
aminek megvalósíthatóságá-
ban – helyszűkére hivatkoz-
va – jó néhányan kételkedtek. 
Gyorsabbá és biztonságosab-
bá tette a belvárosi autós és 
gyalogos közlekedést. Komoly 
műszaki kihívást jelentett, de 
sikerült a szökőkút is. A kis 
medencéből kiinduló mester-
séges vízfolyást volt aki kicsi-

nek, volt aki nagynak érezte. 
Erre a formára volt lehető-
ség. A régi merőleges parko-
lási lehetőség helyett most 
– a szabályoknak megfelelő – 
párhuzamos parkolóhelyek 
létesültek, és a veszélyes ke-
rékpárút helyett is új épült 
(ahol lehetett a gyalogjárdá-
tól szétválasztva). A térkö-
vek, támfalak, térbútorok és 
hangulatos világítási megol-
dások is barátságosabbá tet-
ték a városközpont arculatát.  
A Könyvtár-Zeneiskola épü-
lete az előzetes tartalmi-szel-
lemi átalakulása után most 
külsőleg is megújult, udvarán 
egy kis – a centrumban eddig 
hiányolt, és zárhatóan jobban 
védhető – eurokonform ját-
szótérrel. A régi posta épü-
lete elegáns külső-belső újjá-
születésével, szolgáltatóház 
jellegével a sétálóutca díszé-
vé vált; a Petőfi utca 12. át-
alakításával együtt. A meg-
hirdetett művészi alkotások 
lehetőségére 35 pályamű ér-
kezett, amiből a képviselő-
testület végül kettőt foga-
dott el.
 Sipos Marica, a Láplelet 
című kompozíció szobrász-
művésze elmondta, hogy a 
heroikus köztéri művek he-
lyett ahhoz az európai gon-
dolkodásmódhoz akart kap-
csolódni, hogy az emberek 
számára megközelíthető, 
közösségformáló alkotást 
hozzon létre, amivel kom-
munikáció alakulhat ki az 
odalátogatókkal. A mester-
séges vízfolyás köré telepített 
modern – ráülésre, átkelés-
re funkcionálisan is alkal-
mas – formákkal az egykor 
itt a közösség megélhetését is 
biztosító mocsár- és lápvilág 
ősi értékeit kívánta felidéz-
ni a városi struktúrába be-
építve. A Szövetség ’39 Mű-
vészeti Bázis nevében Bozsó 
Melinda beszélt az általuk 
alkotott, MUKI-PIX néven 
jelzett – a mozgás hatására 
este világító – térburkolati 
rendszerről. A két úgyneve-
zett public art alkotás közül 
ez világszinten is különleges 
és egyedülálló. Játékos inter-
aktivitásra, közvetlen reak-
cióra, a városi történetekről, 
legendákról való beszélgeté-
sekre késztetheti a városlakó-
kat, illetve az idelátogatókat 
mind nappali, mind éjszakai 
megjelenésével, mintegy sze-
mélyesebbé is téve a város-
központ megújulását.

Bolcsó Gusztáv
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„Jó, hogy új 
arculatot ka-
pott a város-
központ, és 
hogy az itt 

élők érzelmi-
leg is sokkal 
jobban kö-
tődhetnek. 
Mindez a 

szőlő- és bor-
kultúrához, 
valamint a 

turizmushoz 
kapcsolódva 
egyfajta ki-

törési lehető-
sége is lehet 
a városnak.”



6  |  Monori Strázsa 2013. 08. 06.  |  Augusztus

Körkérdés

KÖRKÉRDÉS

Ha fél órával hamarabb járunk erre, tumultuózus jelenetek szemtanúi lehettünk 
volna – állított meg bennünket néhány olvasónk egy szombati napon a piac 
bejáratánál. Tekintetükben némi szemrehányást is felfedeztünk, amelynek oka az 
lehetett, hogy bár az utóbbi időben gyakran kérdezősködünk a környéken, akkor 
bezzeg sosem vagyunk kéznél, amikor az igazi problémák a felszínre törnek.

Van-e elég kerékpártámasztó állvány a városban?
 Aszódi Kovács Miklós  Radnits Ágnes  Szilágy Béláné  Tóth Mihály  Szőnyi Gábor  Sándor-Szalay Edit

Nemzeti dohánybolt  
nyÍlt!

2200 Monor, Bajcsy-Zs. u. 4. 
Nyitva: H-P-ig: 7-19-ig,  Szo: 7-16-ig, Vas: 8-16-ig.

Monor Tesco   
Nyitva: H-Szo-ig: 7-21-ig, Vas: 8-20-ig.  

Piros 2000 Bt. • Kovács Ferenc András • 2200 Monor, Kapisztrán J. u. 34.

Hirdetés

Ez esetben – amint utóbb elmondták – a 
probléma az volt, hogy kevésnek bizo-
nyult a kerékpártámasztó vasállvány. 

Akkora volt a tömeg, hogy a piacra igyekvők 
nem tudták hová letenni a biciklijeiket. Tol-
ták a kétkerekűeket dühösen ide-oda, egyesek 
össze is vesztek, mások a felelősöket szidták, 
megint mások azt kérdezgették, miért nem le-
het a parkoló egyik szigetén, az újabban ott 
terpeszkedő ecetfák helyére is támasztó áll-
ványt szereltetni.
 A következő piacnapon elmentünk tehát 
szemügyre venni, mi a helyzet a kerékpártá-
masztó vasak frontján, s hogy megkérdezzük, 
a helyi biciklis társadalom miképpen véleke-
dik a városban őket segíteni igyekvő infra-
struktúra állapotáról.
 Aszódi Kovács Miklós azt felelte, hogy bár 
ő már hetven éves, és gyerekkora óta biciklivel 
jön-megy a városban, nincs különösebb kifo-
gása a biciklis közlekedést segítő eszközök el-
len. Igaz, ezekkel a támasztó vasakkal eléggé 
meg kell kínlódni, mire a kerékpárját a tol-
vajok ellen védő lezáró szerkezetet rögzíteni 
tudja – mondta –, de ennél nagyobb baja sose 
legyen. Eddig helyet is mindig talált a bicikli-
jének. Ha meg véletlenül nem, hát fogta és ki-
kötötte egy fához – közölte olyan természetes 
egyszerűséggel, amilyet a helyzet megkívánt. 
 Bár rajtunk egy pillanatra átvillant, hogy a 
piackörnyéki díszfákért is felelős Uszoda Kft. 

talán nem lelkesedne túlzottan, ha a „Lova-
mat kötöttem pirosalma fához” mintájára ez 
a gyakorlat meghonosodna a városban, de kö-
rülnézve megnyugodtunk: az állványokon volt 
még hely bőven, körös-körül egyetlen kerék-
párt sem támasztottak semelyik fához.
 Radnits Ágnes is meglepődött, amikor ar-
ról kérdeztük, gyakran előfordul-e, hogy nem 
tudja letámasztani a kerékpárját. Soha – vá-
laszolta. Pedig mint megtudtuk, mindenho-
vá biciklivel közlekedik, a városközpontban 
és másfelé is gyakran megfordul, de még egy-
szer sem akadt gondja amiatt, hogy nem tud-
na mit kezdeni a kerékpárral.
 Szilágy Béláné ezzel szemben mást tapasz-
talt – tudtuk meg. Három biciklijét már ellop-
ták, erre a mostanira igyekszik nagyon vigyáz-
ni – mesélte – bár a korábbi esetek sem az ő 
hibájából következtek be. Mindig lezárva hagy-
ta a járművét a rendelőintézet vagy az üzletek 
előtt, de hiába, a tolvajok profi módon képesek 
meglovasítania a bicikliket is. Most egy majd’ 
egyméteres kábellel kötözi le a drótszamarat, 
ez azonban nem egyszerű művelet, mert a tá-
masztó vasak közötti rés meglehetősen szűk. 
Szilágyiné azt is nehezményezi, hogy bár a bi-
ciklisek élete amúgy sem könnyű, még egy-
másnak is kellemetlenkednek. Nem használ-
nak például csengőt, nem figyelmeztetik az 
előttük haladót, hogy előzésbe fogtak. Pedig 
az elektromos kerékpárokkal egyesek némán 

és olyan gyorsan suhannak, mint a szél, eköz-
ben pedig nem érdekli őket a másik közlekedő 
– osztotta meg velünk tapasztalatait az asz-
szony, nem titkolva, hogy a fegyelmezetlene-
ket nagyon megbüntetné, ha rajta múlna.
 Tóth Mihálynak nincsenek ilyen gondjai 
– derült ki, bár, amikor a csengőt szóba hoz-
tuk, cseppet meghökkent: nahát, a csengő, 
tényleg, azt bizony ő se szokta használni…
 Gyorsan ki is próbálta, szól-e még egyál-
talán, de a használaton kívüliségtől a csengő 
annyira berekedt, hogy meg sem tudott nyik-
kanni. Amit hazatérve Tóth Mihály nyilván 
rögtön orvosolt, s ha Szilágyinével valamelyik 
kerékpárúton véletlenül összefutnának, ne le-
gyen belőle összeszólalkozás.
 Szőnyi Gábor harminckét éve őrzi a kerék-
párokat a piactól kissé odébb. Amikor az őr-
zést kezdte, még két forintért vigyázott a rá 
bízott biciklikre. Újabban azt veszi észre, mint-
ha kevesebben járnának kerékpárral a piacra. 
Vagy csak őrá bíznak kevesebbet – tűnődött – 
amióta az a sok támasztó állvány a csarnok 
mellé került? Csakhogy onnan ellopni is köny-
nyebb őket – mondta –, aztán jönnek hoz-
zá kétségbeesve a tulajdonosok, hogy „Gabi, 
nem láttad a biciklimet?” De akkor már késő.
 Sándor-Szalay Editet ilyen trauma még 
nem érte, ő gond nélkül kerékpározik a vá-
rosban – közölte – és bár sok a biciklis, sem 
velük, sem a kerékpárutakkal, de még a tá-
masztó állványok mennyiségével vagy minő-
ségével sincs baja. 
 Véletlen-e, hogy egy elégedett emberé lett 
a végszó, nem tudjuk. De jó érzés volt elhin-
ni egy pillanatra – és úgy elköszönni –, hogy 
minden úgy van, ahogyan lennie kell.

Koblencz Zsuzsa
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A Monor Város és Uszoda Üzemeltető  
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Takarék Számlabetét
Kezdje a kis összegű megtakarításoknál!

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

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

támogatásával

Jelen hirdetésben szereplő információ nem teljeskörű. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy tájékoztatónak, kizárólag 
a fi gyelem felkeltése a célja. Bővebb információt a www.patriatakarek.hu oldalon, a hatályos hirdetményekben és kondíciókban 
talál. Kamatadó fi zetésre kötelezett ügyfelek esetében a kamat jövedelem után az adó mértéke jelenleg 16%. Az adót a takarék-
szövetkezet vonja le és fi zeti be. Lekötési megbízás a PÁTRIA Takarék szövetkezet fi ókhálózatában, papír alapon adható. A
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Takarék Számlabetét
Kezdje a kis összegű megtakarításoknál!

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

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

támogatásával

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

www.patriatakarek.hu

itthon vagyunk, 
értéket teremtünk
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 Nincs számlavezetési díj
 Rugalmas, gyorsan hozzáférhető
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támogatásával

Jelen hirdetésben szereplő információ nem teljeskörű. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy tájékoztatónak, kizárólag 
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Takarék Számlabetét
Kezdje a kis összegű megtakarításoknál!

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

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

támogatásával

Jelen hirdetésben szereplő információ nem teljeskörű. Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek vagy tájékoztatónak, kizárólag 
a fi gyelem felkeltése a célja. Bővebb információt a www.patriatakarek.hu oldalon, a hatályos hirdetményekben és kondíciókban 
talál. Kamatadó fi zetésre kötelezett ügyfelek esetében a kamat jövedelem után az adó mértéke jelenleg 16%. Az adót a takarék-
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Takarék Számlabetét
kezdje a kis összegű megtakarításoknál!

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

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

Új és használt mobil-
telefonok adás-vétele

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

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

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

Online egyenlegfeltöltés 

Sorszám Megnevezés 2011. év 2012. év
1. A Befektetett eszközök 433 506 415 899
2. I. Immateriális javak 2 494 2 194
3. II. Tárgyi eszközök 431 012 413 705
4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 0 0
5. B Forgóeszközök 16 726 28 482
6. I. Készletek 504 461
7. II. Követelések 14 193 2 213
8. III. Értékpapírok 0 0
9. IV. Pénzeszközök 2 029 25 808

10. C Aktív időbeli elhatárolások 6 340 6 378
11. Eszközök (aktívák) összesen 456 572 450 759

Sorszám Megnevezés 2011. év 2012. év
12. D Saját tőke 30 928 30 935

13. I. Jegyzett tőke 21 000 21 000

14. II. Jegyzett, de be nem fizetett tőke (-) 0 0

15. III. Tőketartalék 0 0

16. IV/1. Eredménytartalék vállalkozási tevékenységből -3 308 -5 129

17. IV/2. Eredménytartalék cél szerinti tevékenységből 13 246 15 057

18. V. Lekötött tartalék 0 0

19. VI. Értékelési tartalék 0 0

20. VII/1. Mérleg szerinti eredmény vállalkozási tevékenységből 1 811 3 286

21. VII/2. Mérleg szerinti eredmény Cél szerinti tevékenységből -1 821 -3 279

22. E Céltartalékok 0 0

23. F Kötelezettségek 19 503 17 514

24. I. Hátrasorolt kötelezettségek 0 0

25. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek 3 075 1 750

26. III. Rövid lejáratú kötelezettségek 16 428 15 764

27. G. Passzív időbeli elhatárolások 406 141 402 310

28. Források (passzívák) összesen 456 572 450 759

Sorszám Megnevezés 2011. év 
összesen

2012. év
összesen

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 294 559 241 085
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 154 412 131 226
2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0

3. Közhasznú tevékenységből szárma-
zó értékesítés árbevétele 139 763 109 716

4. Tagdíjból származó bevétel 0 0
5. Egyéb bevétel 372 8
6. Pénzügyi műveletek bevételei 12 135
7. Rendkívüli műveletek bevételei 0 0
B. Vállalkozási tevékenység árbevétele 15 167 14 990

Aktivált saját teljesítmények -1 763 0
C. Összes bevétel 307 963 256 075

Anyagjellegű ráfordítások 176 802 146 563
Személyi jellegű ráfordítások 98 643 89 351
Értékcsökkenési leírás 30 724 18 289
Egyéb ráfordítások 613 485
Pénzügyi műveletek ráfordításai 1 191 1 381
Rendkívüli ráfordítások 0 0

F. Összes ráfordítás 307 973 256 069
G. Adózás előtti eredmény -10 6
H. Adófizetési kötelezettség 0 0
I. Tárgyévi eredmény -10 6

Hirdetés
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FÖLDHIVATALI FELHÍVÁS 
Földhasználók figyelmébe!
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a földhasználati 
nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007 (XII. 23.) Korm. 
rendelet változása következtében valamennyi ingatlanügyi hatóságnál 
(továbbiakban: járási földhivatalnál) regisztrált földhasználó köteles 
bejelenteni: a) magánszemély földhasználó esetében a személyi 
azonosítóját (személyi számát) és az állampolgárságát, b) gazdálkodó 
szervezet földhasználó esetében pedig a statisztikai azonosítóját.

GARÁZDASÁG

BOR

Miért?
Murphy közismert törvényeiből 
következően: ami elmozdítható, azt 
elmozdíthatják. Leleményességüket 
és erejüket fitogtató ifjaink ezt 
feltétlenül bizonyítani is akarták, 
a maguk és mások számára is. 

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

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

Tekintse meg honlapunkat,  
látogasson el Facebook-oldalunkra:  

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

Kézi állatpatikával bővült 
Ady Endre úti Állatorvosi Rendelőnkben 

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

évben folyamatosan végezzük. 

Tabac 
Dohány, ajándék
• cigaretta, dohányok
• töltők, sodrók 
• cigarettahüvelyek, -papírok
• szűrők széles választéka
Öngyújtók, cigarettatárcák 
gravírozását vállaljuk!
Monor, Deák F. u. 2. Nyitva: H-P: 8-17-ig, Szo: 8-12-ig

RIXI Monor, Kiss Ernő u. 3. 
Az Olcsó cipők boltja! 

• iskolatáskák,  
• tornacipők,  
•  tornaruhák  

és -zsákok
    Nyári kiárusítás!

Készüljünk 
az iskolára!

A fentiek alapján 2013. szeptember 
30-ig az illetékes járási földhivatal-
hoz be kell nyújtani a 2013. január 

1-jét megelőzően már regisztrált földhasz-
nálóknak a fenti adatokat tartalmazó föld-
használati azonosító adatközlési adatlapot. 
A földhasználati azonosító adatközlési adat-
lap beszerezhető a földhivataloknál, vagy 

letölthető a www.földhivatal.hu honlapról.
A bejelentést határidőben elmulasztó föld-
használót a földhivatal bírsággal sújtja, 
amelynek mértéke a termőföld ingatlan-nyil-
vántartás szerinti AK értékének ezerszere-
se, azzal, hogy nem lehet kevesebb a be-
hajtható köztartozás minimális összegénél.

Monor Járási Földhivatal

A városközpont nagy átalakítása után 
– a végre kialakult rend számukra 
unalmas voltát azzal gondolták ol-

dani, hogy – a Forrás-közben összevissza 
dobálták a súlyos térelválasztó betonkoc-
kákat. Csak arra ügyelve, hogy ne marad-
janak megtervezett, praktikus célokat szol-
gáló eredeti helyükön. Még azon az áron se, 
hogy megsérülhet az új térkövezés, illetve 
akár – városunk egyik új nevezetessége – a 
világító térkőrendszer is.
 Ami nem mozdítható el, az is tönkrete-
hető (szétszedhető, összetörhető, stb.).
 Így járt egy drága pad – július második hét-
végéjén –, ugyancsak a Forrás közben. Miért?
 A piacra jövő-menő megfáradtak leülé-
sétől ez biztosan nem következhetett volna 
be. Az – enyhén szólva – nem rendeltetés-
szerű használattól azonban sokkal való-
színűbben. A direkt erőbehatások nyomai 
minden kétséget kizáróan láthatók voltak 
rajta. Hogy pedig elkövetőit nem a közös-
ség értékeiért érzett felelősségtudat fűtötte, 
hanem valami egészen más, azt a mellette 

talált alkoholos üvegek is eléggé egyértel-
műen sejtették.
 Murphy igazsága tehát beigazolódott. De 
a miértjére még mindig nincs válasz. Tény-
leg tönkre kell tenni mindent, amit tönkre 
lehet?

Bolcsó Gusztáv
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rző
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Koccintás 2013
Koccintsunk egy időben és 
egyszerre a magyar borért 2013. 
szeptember 7-én 16 órakor, legyen 
ez a nap a Monori Pincefalu napja! 

Vidám versengésre invitáljuk Monor la-
kosságát, amelynek célja, hogy megtalál-
ják Magyarország legkedveltebb borvi-

déki településeit az idén harmadik alkalommal 
megrendezett Koccintás-verseny keretében.
 Arra kérjük a borpincével és saját borral 
rendelkező gazdákat, monori cégeket, vállal-
kozásokat, intézményeket, civil szervezeteket, 
hogy invitálják egy koccintásra családjukat, 
kollégáikat, barátaikat, tagjaikat és üzleti 
partnereiket.
 A verseny kiírásának megfelelve célunk az, 
hogy szeptember 7-én 16 órakor Monor bo-
rászai és az itt élő, vagy idelátogató borked-
velők minél nagyobb számban koccintsanak 
a Monori Pincefalu pincéiben. 
 Részvételi díj nincs. 
 Bővebb információ: www.monoripincefalu.
eu; www.strazsaborrend.hu, www.kultpince.hu

 Tavaly 641-en koccintottak egy időben 
a Monori Pincefaluban. Vajon idén leszünk ezren?
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KUTYATARTÓK FIGYELMÉBE
Ebösszeírás Monoron
Monor területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény 42/B §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban 
meghatározott adattartalommal (3 évente legalább egy alkalommal).

Hirdetés

A zöldhulladék háztól  
történő elszállításáról
Tájékoztatjuk Monor város lakosságát, 
hogy a zöld hulladék 2013. évi házhoz 
menő szállításának rendje az önkormány-
zat 293/2013. (VII.18.) számú határoza-
ta alapján a következők  szerint alakul: 
 A Hírös Kft. a házhozmenő zöldhul-
ladék-gyűjtést 2013-ban csak térítéses 
formában, az általa biztosított feliratos 
zsákkal tudja megoldani. A feliratos zsák 
ára bruttó 250 Ft/db, mely beszerezhető 
a Kövál Zrt. portáján (hétfő-csütörtök 
8-12 óráig,  13-15 óráig, pénteken 8-12 
óráig). A zsák ára tartalmazza a gyűj-
tés, szállítás, a zsákbeszerzés költségeit, 
illetve a környezetvédelmi termékdíjat.
 Szállításra havonta egy alkalommal, 
augusztus 15-én, majd szeptember 5-én 
kerül sor. Az októberi és novemberi idő-
pontról a Hírös Kft. később ad értesítést.
 A hulladék-udvar (Bajcsy-Zs. út) to-
vábbra is térítésmentesen fogadja a zöld- 
hulladékot, melynek maximális mennyi-
sége: 10 zsák vagy kéve/ingatlan/hét.
 Ezúton is felhívjuk a tisztelt lakosság 
figyelmét, hogy a kommunális hulladék 
gyűjtőedényzetébe, vagy mellé, zöld hul-
ladékot ne tegyenek ki mert az a KÖVÁL 
Zrt. nem fogja elszállítani.
 Az augusztus 20-i (keddi) szemétszál-
lítást 2013. augusztus 21-én (szerdán) 
fogjuk teljesíteni. KÖVÁL Zrt.

MONOR

KISS OPTIKA

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

Szemüvegkészítés  
és -javítás.

Szemorvosi vizsgálat.
Computeres szemvizsgálat,  

kontaktlencse illesztése  
és rendelése.

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

Iskolakezdési  

árengedmények!

Gyermek szemüvegkeret és 

szemüveglencse-akciók! 

Akció!

 Multifokális 
lencse 

+ ajándék 
napvédőlencsék! 

Részletek az üzletben!  

A darálék ára egyedi megállapo-
dás szerint alakul, mennyiségtől és minőségtől függ.
Érdeklődni lehet: munkaidőben a 29/411-309 
telefonon a zrt. elnök-igazgatójánál.

A KÖVÁL Zrt. Monor, Bajcsy-Zsilinszky úti inert 
hulladékátvevő telepén jó minőségű, minősítő 
tanúsítvánnyal rendelkező 
darált beton és darált vegyes 
építési törmelék kapható.

A települési önkormányzat az ebösszeírás 
alapján az ebtartók által szolgáltatott 
adatokról helyi elektronikus nyilván-

tartást köteles vezetni az állat tulajdonosa, 
tartója és más személyek jogainak, szemé-
lyes biztonságának és tulajdonának védel-
me, valamint ebrendészeti és állatvédel-
mi feladatainak hatékony ellátása céljából.
 Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az 
ebösszeíráskor köteles az adatlapon feltün-
tetett adatokat a települési önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani (az adatszolgálta-
tási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi 
bírságot vonhat maga után).
 Az összeírást az önkormányzat alkalma-
zásában álló diákok végezik. Az adat-
szolgáltatás kötelező, melyhez a 
szükséges nyomtatványt az ösz-
szeírást végző munkatárs jut-
tatja el a lakosokhoz.
 Kérjük a lakosságot, hogy 
szíveskedjenek az ebösszeíró 
diákokkal együttműködni és 
a hivatkozott jogszabályi ren-
delkezéseknek eleget tenni!
 Tájékoztatásul jelezzük, 
hogy Monor város önkormány-

zata az ebösszeírás adatai alapján jelenleg 
nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás 
bevezetését.
 Az ebösszeíró adatlap további példányai 
beszerezhetők a polgármesteri hivatalban, 
illetve letölthetők a www.monor.hu hon-
lapról, illetve nyomtatással, fénymásolás-
sal sokszorosíthatók.
 Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell ki-
tölteni és eljuttatni a hivatal részére a követ-
kező módokon: levélben postai úton a 2200 
Monor, Kossuth L. u. 78-80. alatti címre 
vagy munkatársunkkal a 06-29-612-300 te-
lefonszámon történő egyeztetés szerint.
 Az ebösszeíró adatlapok leadásának ha-

tárideje 2013. augusztus 31.
 Tájékoztatjuk továbbá az eb tar-

tókat, hogy jogszabályváltozás 
miatt 2013. január 1-től a négy 
hónaposnál idősebb eb csak 
transzponderrel (chippel) megje-
lölve tartható, ezért kérjük, hogy 
szíveskedjenek a transzponderrel 

még nem rendelkező ebeket 
magánállatorvosnál megjelöl-
tetni.

Monor Városi Önkormányzat

Megnyitottunk Monoron is!
Készpénz percek alatt
Magas kölcsönösszeg 

(15,45 és 90 napos futamidők) 
Kamatmentes 

kiváltási lehetőség 
(30 napos kiváltás esetén)

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

részletekről érdeklődjön munkatársainknál, honlapunkon:  www.bavzalog.hu

Arany, ezüst,  

és briliánssal 

ékesített 

tárgyakra.

Monor, 
Móricz Zs. u. 4.

Telefon:
 06-29/413-336 

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

13.00–17.00-ig, 
szombat: 

8.00–12.00-ig.
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A Monarchia már korábban is tervezte Szerbia megbüntetését. A szarajevói 
tragédia miatt – a korábbi terveket is beleértve – végül teljesíthetetlen 
ultimátumot kapott Belgrád. A minisztertanácsi ülésen egyedül Tisza 
István magyar miniszterelnök ellenezte az ultimátumot. Feltételezte, 
hogy Szerbia mellett Románia és Oroszország is belép a háborúba, 
s a Monarchia túlerővel találja szembe magát. Hiába tiltakozott!

HELYTÖRTÉNET

A monoriak viselt dolgai LV. 
Az első világháború idejénAugusztus 11. 18:30, Szent István tér

Nyáresti koncertek 
Szeptemberig minden hónap má-
sodik vasárnapján 18.30-tól a Ve-
csési Hagyományőrző Zeneegye-
sület fúvószenekara ad koncertet.

Augusztus 20., Szent István tér
Az államalapítás ünnepe

Szeptember 2. 17 óra, Vigadó galéria
Közös nevező kiállítás-sorozat
Mándoki Halász Zsóka, AKIOSZ 
nívó-díjas festőművész ki-
állításának megnyitója.

Szeptember 7. 14 óra, Művelődési Ház
Közös Út Cukorbetegek  
Egyesületének összejövetele

Szeptember 7. 17 óra, Művelődési Ház
Táncház
A Monori Strázsák Néptánc 
Egyesület szervezésében.

Szeptember 8. 18.30, Szent István tér
Nyáresti koncertek-sorozat
Záró koncert

Szeptember 10. 14 óra,  
Vigadó emeleti oktatóterem
Kézműves gyermekfoglalkoztató 

Szeptember 18. 10–18 óra, 
Művelődési Ház
Véradás

Szeptember 21., Piac-  
és Fesztiválcsarnok
Kistérségi Népzenei-  
és Néptánc-találkozó 

Szeptember 21. 14 óra, Művelődési Ház
Nagycsaládosok Mono-
ri Egyesülete taggyűlés

Szeptember 22., Piac-  
és Fesztiválcsarnok
Őszi Családi Nap a mono-
ri óvodák szervezésében 

Szeptember 29. Művelődési Ház
Idősek Világnapja

A programok részleteiért látogas-
son el honlapunkra: www.vigadokft.
hu. Információ, jegyrendelés a 06-
29/413-212-es telefonszámon vagy a 
vigado@vigadokft.hu e-mail címen.

2013. AUG.-SZEPT.

A Vigadó programjai

A hadüzenet megtörtént 1914. július 8-án. 
Minden eddiginél pusztítóbb háború 
következett. A magyar honvédség há-

rom fronton harcolt: a balkáni, az orosz és 
az olasz frontokon. A háborúban bebizonyo-
sodott, hogy a Monarchia hadserege „nincs 
kellően felszerelve, sem kellően kiképezve. S 
a hadivállalkozók a háború alatt is rossz mi-
nőségű felszerelést szállítottak.”
 Monorról augusztus elején 180 népfelkelőt 
hívtak be. Többek között ekkor kapott behívót 
Vladár Lajos csizmadia is. A családi fénykép 
hátlapján írta haza levelét a frontról. Már a 
háború kezdetén a főszolgabíró rendelettel sza-
bályozta a község élelmiszerárait. Például: az 
1 kg 0-s liszt árát 50 fillérben, az 1 kg sertés 
húsét 1 k. 76 f., az 1 kg kenyér árát 40 fillér-
ben szabta meg. Fried Béla malomigazgatót 
a honvédelmi minisztérium katonai szállítóvá 
nevezte ki. Az iparosokat a korábban államse-
gély címén kapott ipari gépeiken hadi munká-
ra kötelezték. Az ipartestületi csizmadia- és ci-
pészmesterek hadi munkát végző lábbelikészítő 
szövetkezetté alakultak. A honvéd bakancs ké-
szítéséért 30, a huszárcsizmáért 49 koronát fi-
zetett a katonai hatóság. A rézanyagkiváltási 
rendelet értelmében a rézkilincseket fából vagy 
lemezből készültekre kényszerült a lakosság le-
cserélni. A sütőiparban használt kemencék réz-
ből készült armatúráit leszereltették és hadi 
célokra igénybe vették.
 Megindult a katonák és itthon maradt hoz-
zátartozóik segélyezése. 110 fő részére 1389 

koronát osztottak szét 1914 
augusztusában. Sokan ada-
koztak; nagyapám, Vajnai 
János vegyeskereskedő pél-
dául 10 koronával segítette a 
rászorulókat. 
 A község első hősi halott-
ja Ringeisz János kőműves-
mester fia volt. Szeptember-
ben megalakult a vöröskereszt 
monori fiókja, s elnöke Hirkó 
Béláné lett. A községi elöljá-
róságnak dr. Dabasi Ödön 
járási orvos javasolta, hogy 
az akkor felépített járvány-

kórházat a község ajánlja fel a sebesült kato-
nák kórházául, ahol dr. László Ödön orvossal 
és Fuchs Ferenc orvostanhallgatóval ápolják 
majd a sebesülteket. Ez megvalósult. Önkén-
tes hölgyek voltak a nővérek. Majd szeptem-
berben a kórház a központi elemi iskola gaz-
dasági tantermébe költözött. Szapáry István 
gróf az országos vöröskereszt képviseletében 
októberben Monorra látogatott és további tan-
termek használatát kérte a sebesültek ápolá-
sához. Lehotzky Antal dr. kir. közjegyző, az 
iskolai gondnokság elnöke ezt készséggel tel-
jesítette. A látogatás után 50 ágyat és egész-
ségügyi felszereléseket küldetett, s evvel 100 
ágyas kórházzá bővült a monori létesítmény. 
 1914. december 6-án este a fővárosi lapok 
megérkeztek Monorra, melyekben hírül ad-
ták, hogy a magyar katonaság bevonult Bel-
grádba. Ezt megtudva a kaszinó ifjúsága ze-
nekarokat toborzott, lampionokat szerzett, s 
felvonult a hadikórházhoz, ahol mintegy ezer 
ember éljenzett, és meghallgatta Kégl János 
dr. takarékpénztári elnök „gyújtó hatású be-
szédét”. Majd a sokaság tovább indult, s a 
Mátyás Király, Virág, Petőfi utcán haladva 
a Kossuth-szoborhoz érkezett, ahol közkívá-
natra Molnár János református lelkész „gyö-
nyörű szónoklatot tartott” a magyar katonai 
hőstettről.
 Forrás: Elöljárósági Jkv.-ek 1914–1921, 
Monorkerületi Lapok 1914–1915; Közérdek 
1914–15; Monori életképek 2003;  

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke
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A Vigadóban működő Kézműves Alkotók Klub-
ja tagjainak vezetésével szeptembertől gyer-
mekfoglalkoztatót indítunk a Vigadó emele-
ti oktatótermében. Tervezett foglalkozások: 
gyöngyfűzés, hímzés, foltvarrás. A foglalko-

zások minden hónap második keddjén lesznek.
Az első foglalkoztató időpontja: 2013. szeptem-
ber 10. 14-től 17 óráig. A részvétel ingyenes! 
 Érdeklődni a foglalkoztatóról és a klub 
működéséről a 06-29/413-212-es telefonszá-
mon vagy a vigado@vigadokft.hu e-mail cí-
men lehet.

Kézműves gyermekfoglalkoztató indul!

 A frontot megjárt Vladár Lajos feleségével, gyermekeivel és segédeivel 1910 körül 
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Ajánló

Nem mindenki szeret a tóparton heve-
részni. Az aktív pihenők egyik nagy tábo-
ra sportos családokból áll. Nekik szól az 
Intersport nyári akciója. Sportruházat, 
eszközök, kiegészítők és darabokra tört 
árak. Bármilyen sportágról legyen szó, itt 
érdemes elkezdeni!
 A JYSK gondolt a túrázókra, kempinge-
zőkre is. Kempingfelszerelések, szolárlámpák 
és egyebek mellett a kerti bútorokra, nap-
ernyőkre, kaspókra is 30-60%-os kedvez-
ményt adnak. Akkor is érdemes bejönni, ha 
a kirándulás csak a házunk udvaráig tart. 
A kerti táborozás is jobban esik, ha új, csa-
ládi sátorban alhatunk.

Tombol a nyár 
a Market 
Centralban!

Mindjárt becsöngetnek!
Hamarosan itt az iskolakezdés. A Prakti-
ker szeretne segíteni a szülőknek és a gye-
rekeknek, hogy könnyebben barátkozzanak 
meg a becsengetés gondolatával, ezért pá-
ratlan iskolakezdési akciót hirdet, ami egé-
szen szeptember végéig tart. Iskolatáskák, 
füzetcsomagok, tolltartók, bútorok és min-
den, ami az iskolában és az otthoni tanu-
lósarokban szükséges. Termékválasztékun-
kat megtekintheti áruházunkban és a www.
praktiker.hu weboldalunkon.

Az időjósok hűvös, esős nyarat jósoltak 
még az év elején. Té ved tek. A forró 
évszak második felében is érdemes 
kimenekülni a felhevült lakásból, a 
szabadba, a tópartra, vagy a kelle-
mesre hűtött bevásárlóközpontba.  
A Mar ket Centralban 
csak az árak olvadtak le.

A strandra, kirándu-
lásra vagy a köny-
nyű nyáresti sétára 

is beszerezhetjük a legdivatosabb 
ruhákat, cipőket, papucsokat. A C&A, a 
Fashion box, Charles&Vögele, a H&M 
üzleteiben leárazások, nyári akciók várják, a 
Deichmann-nál a kedvezményes árú lábbelik-
re is vonatkozik az „egyet fizet, kettőt vihet”-
akció. Aki pedig csúszdázás közben elnyűtte a 
fürdőruháját, a Skiny-nél lecserélheti, hiszen 
most 2990 Ft-tól kaphatók a felsők és az alsók 
is. A pihenéshez mindig jól jön egy jó könyv, 
amit érdemes a Líra könyvesboltban ki-
választani a több mint 600 akciós darabból.

Mozgalmas szabadság

MINDEN kerti bútorra 
és nyári termékre!

KEDVEZMÉNY!
30-60%

Érvényes MINDEN kerti bútorra, kerti párnára, 
napernyőre, sátorra, kaspóra, szolárlámpára, 

játékra és sok másra.

 

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

augusztus 26, szeptember 2. 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

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

Hirdetés

Az akció a készlet erejéig tart. Az akció részleteiről érdeklődjön audiológusánál. A kép csak illusztráció. Az ajándék készpénzre nem váltható.

www.victofon.hu

a             -on is

2200 MONOR, BALASSA U. 1.
06-30/337-1294AJÁNDÉK 

HŰTŐTÁSKA

NYÁRI HALLÁSHETEK INGYENES HALLÁSSZŰRÉSSEL ÉS 
HALLÓKÉSZÜLÉK-PRÓBAHORDÁSSAL!

Hozza be hirdetésünket, 
és megajándékozzuk.
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Ajánló

A kiváló minőségű fenyőbútorokat gyártó Kofa 2003 Kft. 
immár 10 éve áll a vásárlók szolgálatában.  Az üzlet vezetése 
folyamatos akciókkal, kedvezőbbnél kedvezőbb ajánlatokkal 
várja régi és új vásárlóit a megújult, légkondicionált 
bemutatóteremben, ahol a legújabb termékekhez most 
bevezető áron juthatnak hozzá a kedves vásárlók! 

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

Kerékpárok, alkatrészek és felszerelések  
széles választéka egy helyen!

VÁSÁRLÓK NAPJA
Augusztus 10. szombat!

8:00 – 15:00
GEPIDA ÉS NEUZER
kerékpárbemutató!

KERÉPÁRSZÁLLÍTÓK
bemutatója!

AKCIÓS ÁRAK!
Vásárlásonként tombola. 
Értékes nyereményekkel!

NE HAGYJA KI!

KIVÉTELES ALKALOM!
A VÁSÁRLÓK NAPJÁN 

ÁRUSOKKAL TELIK MEG AZ 
UDVAR! 

LÁTOGASSON EL ÖN IS!

A kifutó termékek az üzlet 
outlet részlegében meg-
tekinthetők, és akár 50% 
kedvezménnyel megvásá-
rolhatók! 
Az iskolakezdésre tekintettel 
augusztus 5-től minden 
vásárló sorsjegyet kap, 
amellyel részt vehet a 
Kofa 2003 Kft. aktuális 
nyereményjátékán! 

Térjen be a Kofa 2003 Kft. megújult 
bemutatótermébe, ha minőségi bútort keres! 

Ha magával hozza az 
augusztus 10-i sorsolásra 

gyermeke tankönyvcsekkét, 
visszanyerheti 

a tankönyvekre 
költött teljes 

összeget! 

Információ:
06-30/996-8734
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Kultúra

KÖZÖS NEVEZŐ

PATIKA

Ilyen még nem volt

Az egészség szolgálatában

A Közös nevező-kiállítássorozat elmúlt öt esztendejében 
örvendetesen sokféle képzőművészeti stílusirányzat alkotóinak 
műveit láthattuk a Vigadó kiállítótereiben. Gy. Erdei Júlia 
július 8-i bemutatkozása mégis pozitív meglepetést okozott.

Egy fiatal gyógyszerész álma öltött testet a Monori Gyógyszertár formájában. 
Kalivoda Zsolt gyógyszerész egy olyan patikát álmodott, ahol a beteg 
az első, a gyógyulás pedig már a gyógyszertárba lépéskor elkezdődik.

Filcmozaik képet ugyanis valószínűleg Er-
dei Júlia hozott először Monorra. En-
nek az ismeretlen, eredeti technikának 

a felfedezésére és kidolgozására a körülmények 
késztették. Rajztudása már az Iparművészeti 
Gimnáziumban kialakult, kerámiamozaik készí-
tésére Hegyi György tanította. Kezdő idősza-
kában viszont igen nehéz volt valódi, megfelelő 
választékú mozaikkőhöz jutni. Mestere taná-
csára ezért kezdett színes filcekből, négyzetek 
kivágásával (majd a téma kívánta formákkal) 
mozaikrakást utánozni, rétegelt farost lemezre 
ragasztva. Különféle más anyagok (fém, kő, 
gyöngy, textil, stb.) összhatását is felhasznál-
va, képeivel eljutott a szinte korlátlan eszté-
tikai lehetőségek kifejezéséig. A mátyásföldi 

Toldi Művészklub alkotójaként – három fes-
tő társával (maga is foglalkozik rajzolással és 
pasztellezéssel is) – érkezett Monorra.
 Az őt jól ismerő Koltainé Zsoldos Klára 
– művészeti újságíró – vele folytatott megnyi-
tó beszélgetéséből a jelenlévők jobban meg-
ismerhették az alkotót és technikáját. Az 
alkotások láttán hihetőnek tűnt, hogy – a 
varázslatos színárnyalatok megtalálására – 
volt, amin egy évnél is tovább dolgozott Gy. 
Erdei Júlia. Itt bemutatott 16 képe is illuszt-
rálta témaválasztása sokszínűségét. A törté-
nelem és a mitológia ugyanúgy ihletően ha-
tott rá, mint a portrék, a virágok, tájak vagy 
a klasszikus művészeti alkotások (Theodóra 
császárné híres mozaikképétől Picasso több 

A gyerekek általában nem arról álmod-
nak, hogy ha felnőnek gyógyszeré-
szek lesznek. Mi terelte önt mégis 

e szakma útjára?
 –  Édesanyám egy erős hivatástudattal meg-
áldott gyógyszerész volt. Általa már egészen fi-

atalon megismerkedtem az egészségüggyel, tőle 
örököltem a szakma szeretetét. Egészségügyi 
szakközépiskolába j ártam, onnan pedig egye-
nes út vezetett a gyógyszerészeti egyetemre.  
A gyógyszerészet egyébként egy igen szerte-
ágazó tudomány, amelynek csak egyik ága, 
ha valaki patikát működtet. 
 
–  Ön pedig pont ezt választotta. Miért?
 –  Ha röviden és tömören akarnék válaszolni 
azt mondanám, azért mert ez volt az álmom.  
Nekem is és a feleségemnek is volt munka-
helyünk, mégis úgy éreztük, hogy hiányzott 
valami az életünkből. Mivel már régóta ott 
motoszkált bennem, hogy saját patikát sze-
retnék nyitni, és tudtam, hogy addig úgysem 
lesz teljes az életünk amíg ezt az elképzelést 
nem valósítjuk meg. Felmértük a lehetősége-
inket és hozzáfogtunk a munkához. Rengeteg 
szempontot vettünk figyelembe, hosszú időn 
keresztül kutattunk, kerestük a legjobb meg-
oldást, míg rátaláltunk a monor központjá-
ban lévő patikára. A feleségemnek pedig kü-
lön hálával tartozom, amiért végig ott volt 
mellettem, segített és támogatott a munká-
ban. Egyedül sokkal nehezebb lett volna. 

–   Elég messzire kellett jönni, hogy meg-
valósítsa az álmát, hiszen Nyíregyházáról 
költöztek Monorra. Közelebb nem lett vol-
na hasonló lehetőségük?
 –  Nagyon kevés fórumon lehet érdeklőd-
ni, igen időigényes munka, mire az ember 
rátalál egy olyan helyre, ami minden te-
kintetben megfelel az elvárásainak. Mi eb-
ből a szempontból szerencsések vagyunk, 
hiszen Monor pont ilyen hely a számunk-
ra. Egyrészt mert közel van a főváros, más-
részt pedig barátságos településnek talál-
tuk. Kedvesek, nyitottak és barátságosak 
az emberek. Ez megkönnyítette a beillesz-
kedésünket is.

–  Az ön gyógyszertára miben különbözik 
a többitől?
 –  Nálunk a beteg az első. A gyógysze-
rész szakma egy hivatás, amit szívvel-lélek-
kel kell végezni, nem csak az üzletről szól.  
Azt is szokták mondani, hogy a gyógysze-
rész az utolsó láncszem az egészségügyi el-
látásban, aki még befolyásolni tudja a be-
teget. Megerősítheti a gyógyulásra vágyót 
a gyógyszer hatékonyságában, aminek kö-
szönhetően elősegíti a beteg gyógyulását.
 Nehéz helyzetben pedig, amikor amúgy 
is elesett az ember, sokat segíthet egy mo-
soly is. Az asszisztenseimet is arra buzdí-
tom, hogy mosolyogjanak és legyenek kész-
ségesek a hozzánk betérő betegekhez, hiszen 
ez olykor többet ér minden orvosságnál. 

(x) 

 Kalivoda Zsolt és felesége

művéig). E szokatlan technika szakmai elis-
merését is el tudta érni. II. díjat nyert 2000-
ben Szent István koronázási jelvényeiről ké-
szült alkotásával, az Ezredvég és Magyarország 
című pályázaton. De például Muskátlis ablak 
és Hamlet című művét is elismeréssel zsűrizte 
a Képző- és Iparművészeti Lektorátus. Utób-
biért – 2002-ben – Magyar Művészetért Díjat 
is kapott. Akik a megnyitón – vagy utána egy 
hónapon át – láthatták ezeket az alkotásokat, 
egyetérthettek a kiállító ars poétikus monda-
tával, miszerint: „Nagyon jó érzés, ha az em-
ber gyönyörködtetheti a másikat”.
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Sport

Hirdetés

Kezdődik az NBIII-as őszi fociidény
A Monori SE csapata az új – felére szűkí-
tett – NB III-as osztályban a Közép cso-
portba került. A nyitó forduló első nap-
ján (augusztus 17-én, szombaton) Monor 
idegenben kezd, a gyulai pályán, az NB 
II-ből kiesett Szeged vendégeként. (Nem 
ígérkezik könnyű startnak.) Augusztus 24-
én pedig Monor fogadja a Gyula együt-
tesét. Az azutáni héten is hazai meccsen 
láthatják a szurkolók az MSE-t. Az első 
forduló sorsolása a következő:
 17-én: Szeged 2011 Grosics Akadé-
mia–Monori SE,  Maglódi TC–Komlói 
Bányász SK, Rákosmente KSK–Bölcs-
kei SE, Orosháza FC–Soroksár SC, Vár-
fürdő-Gyula–Bajai LSE
 18-án: Erzsébetváros SMTK–Buda-
pesti Honvéd MFA, Dunaharaszti MTK–
Tolle UFC Szekszárd,  FC Dabas–Vide-
oton FC II. B. G.

Két milliós csekk
Telkiben idén ismét átadtak 1-1 millió 
forintról szóló virtuális csekket, melyet 
a Telekom – Heti Válasz Top Business 
Cup focitorna nevezési díjaiból ajánlot-
tak fel a szervezők. Idén két alapítvány 
képviselője vehette át a szimbolikus utal-
ványt, az SOS Gyermekfalvak Magyar-
ország és a Bátor Tábor alapítványé. T.

Diszkont
Monor, Petőfi u. 29.

augusztusi
  akció!  

A készlet erejéig.

Minőségi 
borok, 

whiskyk, 
likőrök, 

pálinkák 
nagy 

választéka!

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

Miller  0,33 l üv. /# 219 Ft   /  199 Ft
Aranyfácán  0,5 l dob. /# 139 Ft   /  129 Ft
Aranyászok ü. 0,5 l  üv.    159 Ft
Aranyászok  0,5 l dob.  /# 169 Ft   /  159 Ft
Dreher  0,5 l üv.     189 Ft
Löwenbrau 0,5 l dob.  /# 169 Ft   / 159 Ft
HB sör  0,5 l dob.   149 Ft
Barley gold sör  0,5 l dob.   119 Ft
Grof en Kron 4% sör  0,5 l dob.   119 Ft
Strongbow  0,33 l üv.   199 Ft
Prince sör dob. 0,5 l    119 Ft 
Pincemester fehérbor 2 l   499 Ft
Pincemester vörösbor 2 l    529 Ft
Rauch Ice tea 1,5 l   269 Ft
Cappy 1,5 l    289 Ft
Szentkirályi ásványvíz 1,5 l   89 Ft
Mizse ásványvíz 1,5 l   49 Ft
Mizse ásványvíz 2 l   59 Ft
Apenta málna 1,5 l    159 Ft
Szentkirályi limonádé 1,5 l 179 Ft   / 169 Ft
Pepsi Cola 2,5 l   299 Ft
Coca Cola 2 l  /# 329 Ft   /  319 Ft
Coca Cola 0,33 l dob. /#   105 Ft
Bomba 0,25 l dob./üv.   119 Ft
Hell energiaital 0,25 l dob.  /# 129 Ft   /  119 Ft
Adrenalin dob. 0,25 l   /# 89 Ft   / 79 Ft
Adrenalin XXL dob. 0,5 l   /# 139 Ft   /  119 Ft
UHT tej 1,5% 1 l    149 Ft
Topping Spray tejszínhab  /# 279 Ft   / 249 Ft
Dreher  0,5 l dob.     169 Ft

Domestos 750 ml  (zöld, piros, kék) 339 Ft / 319 Ft
Ariel 4,75 l  folyékony, eredeti osztrák   2790 Ft
Ariel 8,4 kg mosópor, eredeti osztrák   4290 Ft
Ariel 10,4 kg mosópor, eredeti osztrák   4990 Ft
Ariel kapszula 56 db   4990 Ft
Persil duo kapszula 15 db   1190 Ft
Dosia kapszula 12 db   729 Ft
Silan 1 l öblitő   399 Ft-tól
Lenor 5 l öblítő   2190 Ft
Coccolino 1 l   399 Ft-tól
Coccolino 2 l   799 Ft
Persil duo kapszula 48 db   2990 Ft
D. E. Karaván kávé 250 g   399 Ft
D. E. Paloma kávé 250 g   359 Ft
D. E. Omnia 250 g   599 Ft
Tchibo family 250 g 1 db/12 db-tól  379 Ft / 339 Ft
Nescafe 3 in 1  1 db / 18 db-tól  389 Ft / 339 Ft
Amigos kávé 250 g   249 Ft-tól
Kristálycukor 1 kg    db/100 kg 249 Ft / 239 Ft
Kunsági finomliszt 1 kg   139 Ft
Azur finomliszt 1 kg   99 Ft
Natur étolaj 1 l  /# 359 Ft / 339 Ft
Vénusz étolaj 1 l   459 Ft
„B” rizs 1 kg   179 Ft-tól
Macskakonzerv 415 g   89 Ft-tól
Milario kutyatáp 10 kg       1590 Ft
Chappi kutyatáp 15 kg   4990 Ft
Milárió kutyatáp 3 kg   529 Ft
Kutyakonzerv 1230 g  többféle   229 Ft-tól
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Épp ezért Gallai Attila vezetőedző 
legalább három játékossal is szeret-
né bővíteni a tavaszi gárdáját – két 

mezőnyjátékossal, Simon Zsolttal és Lan-
tos Istvánnal – mindketten a megszűnő 
Üllő FC Cső-Montage-ból érkeztek –, to-
vábbá egy – még számunkra ismeretlen – 
kapussal. Közülük is a nagy dobás, a válo-
gatott Simon Zsolt, aki tehetségét teremben 
és füvön egyaránt folyamatosan csillogtat-
ja. A mindössze 23 éves játékos legutóbb is 
100 indulóból segítette a dobogó első foká-
ra a jótékonysági célból – egy amatőr tor-
nára összeállított – gárdáját (SPAR), az 
MLSZ szervezésében Telkiben megrende-
zett Telekom – Heti Válasz Top Business 
Cup döntőjében szerzett 4-2-es győzelem-
mel. Sőt, a szakértőktől idén ő nyerte el a 
„Tornagyőztes együttes gólzsákja”-címet is. 
 Mindezek mellett a monori labdarúgó-
szurkolóknak nem kell bemutatni Simont 
– hisz a 13-szoros magyar futsalválogatott 
már eltöltött egy-két szezont az MSE színe-
iben 2009-ben és 2010-ben –, Lantost meg 

főként nem, hisz a monori nagypályás csa-
patát 2012 júliusa óta már erősíti. Így való-
színűleg teremben Bokros Bálinttal jó triót 
alkotnak majd (aki legjobbként a monori-
ak közül 8. helyezettje volt a 2012/2013-as 
futsalbajnokság góllövőlistájának a 30 góljá-
val az NBII Kelet-csoportban) és az ősszel 
induló bajnokságban már közösen gyártják 
a gólokat egyesületüknek, ami egy jó véde-
lemmel – és főként egy tehetséges hálóőrrel 
– meghozhatja a már oly régóta várt előre-
lépést a csapatnak.

Trnavecz Adrienne

MONORI SE

Válogatottal erősödik 
a monori futsalcsapat
A futsalbajnokság másodosztályában szereplő Monori SE 
a 2012/13. évadban csupán a 11. helyen végzett a Kelet-
csoportban, ami elvárások alatti teljesítménynek számít. 
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Ajánló

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

  Vigadó 
a Strázsahegyen!

Családi  
ünnepeit,  

baráti  
összejöve-
teleit tartsa  

a Strázsa-
hegyen!

Jöjjön el,  
beszéljük meg,  

a többit bízza  

ránk!

06-20/824-8823 • 06-30/395-4834

Vigadó étterem

Monoron a városközpontban

(Kossuth L. u. 65-67.)

Árcsökkenés a

Minden  
nosztalgia főétel   

Frissensültek  

és a konyhafőnök 

ajánlatai

Vigadó étteremben
Monor, Kossuth Lajos u. 65-67.

Az árak köret nélkül értendők.

Új étlap!

1190 Ft

990 Ft

Gyorsszolgálat 0-24-ig Monor és vonzáskör-
zete. Víz-, duguláselhárítás. Kőműves, burko-
lás. Tel.: 06-20/533-5535, 06-20/236-0046

Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is 
nyugdíjasoknak kedvezmény, ingyenes hiba-
bejelentés 06-80/625-647, 06-20/467-7693

Csivava kiskutyák, csivava felnőttek eladók! 
Érd.: 06-30/7693410

Diákok szállítására keresünk 45 férőhelyes 
buszt sofőrrel 2013/2014-es tanévre, 
tanítási napokon napi két alkalommal, 
Monor-Gyömrő között. 
Érd.: Nagy Beatrix 06-29/612-320

A Strázsahegy legszebb részén panorámás 
tetőtérbeépítéses tégla nyaraló komoly bo-
rospincével, áron alul 1,9 M Ft-ért eladó 
Tel.: 06-30/945-5509.

Baromfi pucolást vállalok! 
TeL: 06-30/2361728

Vágni való csirke kapható!
Érd.: 06-30/2361728

Csivava kiskutyák 40 000 Ft-ért többfé-
le színben, törpe pincher kiskutyák (mini 
doberman) 20 000 Ft-ért eladók, azonnal el-
vihetők Monoron. Tel.: 06-30/467-7216

Eladó Opel Astra (F) 2002-es évjárat, 
1.4 benzines, 4 ajtós. Fehér színű, szervokor-
mány, légzsák, vonóhorog. Ára: 490 000 Ft. 
Tel.: 06-20/5-934-534

Angol, francia-, németkorrepetálás. Szerez-
zen használható nyelvtudást. Vizsgára való fel-
készítés. Számlát adok! Tel.: 06-30/725-1672

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

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

Tüzifa eladó! Akác guriga 2600 Ft/q, tölgy-
bükk guriga 2300 Ft/q, méteres rönk 2200 
Ft/q, hasítás 200 Ft/q, 20q-tól a kiszállítás in-
gyenes. Tel.: 06-20/343-1067

Apróhirdetés

Hálás szívvel mondunk köszönetet  
mindenkinek, akik Bokros Lajos 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, vi-
rágot helyeztek, mély gyászunkban velünk 

együtt éreztek. Külön köszönet a Borrendnek 
a szép megemlékezésért.

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Tel.: 06-70/607-4444, Fax: 06-29/412-587
E-mail: szekerka.janos@monornet.hu 
Cím: Monor, Kossuth Lajos u. 71/a, I. em 1.
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa

Hirdetésfelvétel  
és a szerkesztőség  
elérhetőségei: 

             

          

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



Versenyképes szakmát keres? Tanulni szeretne?
Jöjjön a Mihály Dénes Szakképző Iskolába!
Tervezett képzéseink 2013. szeptember 1-jétől:
• Pedagógiai- és családsegítő munkatárs
• Számítógép-szerelő, -karbantartó
•  Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
• Vállalkozási és bérügyintéző
• Grafikus vagy kiadványszerkesztő
• Informatikai rendszergazda
• Szoftverfejlesztő
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző
• Irodai asszisztens vagy ügyviteli titkár
• Mérlegképes könyvelő képzést indítunk Gyömrőn

A képzés 
tandíjmentes, 

ha megfelel  
a feltételeknek!Beiratkozás időpontja 

Gyömrőn: 2013. augusztus 30. 15–19 óráig.
Monoron: 2013. augusztus 28-án 17–20-ig.
Képzéseinkről bővebben tájékozódhat a www.mdiskola.hu oldalon
Cím: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/B. • 2200 Monor, Kossuth Lajos u. 98. 
Telefon: (Szojár Gáborné) 06-70/60-52-700

A monori iskolában az alábbi 
képzéseket indítjuk: 
•  Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

(esti/nappali)
•  Vállalkozási és bérügyintéző  

(esti/nappali)
•  Irodai asszisztens
A fenti szakmákhoz kapcsoltan 
indítjuk a mérlegképes könyvelői 
szakmát.


