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Főállású 
alpolgármestert 
választottak 3.    old.

Gyommentesítési 
felhívás 3.  old.

Jól működik 
az ügyelet 4.  old.

Monor 
és a holokauszt 11.  old.

Álmodtam 
egy világot  
magamnak 12.  old.

Nem estünk ki 14.  old.

Borvidékek 
Hétvégéje 2014 6.        old.

Pest Megyei Úszó 
Csapatbajnokság  14.  old.

Helyi értékeink 
nyomában 13.  old.

Országos elismerés
A Magyar Sport Házában adták át nyolcvan diáknak 
a Magyarország Jó tanulója-Jó sportolója 2013. 
elismerést. A díjazottak között idén egy monori 
fiatalember, Balatoni Bence nevét is olvashattuk. A 
Monor SE birkózója nem csak a sport terén tűnt ki 
társai közül, a József Attila Gimnázium diákjaként 
a tanulmányi eredménye is említésre méltó. Mint 
kiderült már általános iskolás kora óta kitűnő 
eredményeket ért el a tanulás és a sport terén egyaránt. 
Birkózóként kétszeres országos bajnok, s már egy 
Európa-bajnoki bronzérem is pihen Bence vitrinjében.  14. old.



Akciós árak július 7-től 19-ig.

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  
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Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
vadhúsok • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott zöldségek • gomba • gyümölcsök

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

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

Az akciós árak a készlet erejéig érvényesek!

KIEMELT AJÁNLATUNK

Csirkemáj

Ft/kg

599,-Pokoli, Gerlach, 
paprikás diák-

szalámi
Ft/kg

1890,-

Sertéslapocka

Ft/kg

990,-

Pacal 
előfőzött

1 kg gyf.
Ft/kg

1199,-

Tengeri 
halfilé

Ft/kg

890,- Erdélyi 
szalonna

Ft/kg

Hosszúkaraj

Ft/kg

1190-Kacsa zúza
gyf.

Ft/kg

799,-

Csirkeszárny

Ft/kg

550,-

Hasa- és  
tokaszalonna

Ft/kg

499,- Bőrös comb

Ft/kg

899,-

Hajdú 
kolbász

Ft/kg

950,-Sertésoldalas

Ft/kg

1150,- Csirkemell
csontos

Ft/kg

950,-

Marha 
leveshús

Ft/kg

999,-Pulyka  
felsőcomb

Ft/kg

949,-

1100,-
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Pogácsás Tibor 16 év munka után lemondott 
polgármesteri tisztségéről. A város első embe-
re az áprilisi országgyűlési választások alkalmá-
val Pest megye 10. egyéni választókerületében 
a szavazatok több mint 46 százalékát szerez-
te meg, amelynek köszönhetően országgyűlési 
képviselőként negyedik ciklusát kezdhette meg 
a parlamentben, azaz újabb négy évig biztosan 
az országos politika aktív résztvevője lesz. Az új 
önkormányzati törvény értelmében az októbe-
ri helyhatósági választáson már nem indulhat or-
szággyűlési képviselő, ettől azonban Pogácsás 
Tibor kitölthette volna a polgármesteri ciklusá-
ból hátralevő hónapokat. A lemondás oka, hogy 
monor polgármesterét új feladat ellátására java-
solta a miniszterelnök: Orbán Viktor államtitkár-
ként számít Pogácsás Tiborra – derült ki az állam-
titkárok kinevezését tartalmazó miniszterelnöki 
javaslatból. A dokumentumot Áder János köztár-
sasági elnök aláírta, így Pogácsás a Belügyminisz-
térium önkormányzatokért felelős államtitkára-
ként végzi majd tovább munkáját. 
 Az idevágó rendelkezés szerint a helyhatósági 
választások közelsége nem teszi lehetővé időkö-
zi választás kiírását, így a város vezetését az októ-
beri önkormányzati választásokig a főállású alpol-

Főállású alpolgármester vezetheti a várost

Többen részesülnek 
házi segítség
nyújtásban

ÖNKORMÁNYZAT

A Monori Petőfi Óvoda pályázatot hirdet 3 fő 
óvodapedagógus munkakör betöltésére. A 
pályázati feltételekről bővebben Monor város 
honlapján (www.monor.hu) vagy a 06-20/441-
0933 telefonszámon Zsember Ágnes intéz-
ményvezetőnél lehet érdeklődni.  nfo

Monor Város Önkormányzat képviselő-testüle-
te 2014. június 12-i ülésén megalkotta és kihir-
deti következő rendeleteit: 
 17/2014. (VI. 13.) számú rendelet Monor Vá-
rosi Önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 4/2003. (II. 28.) számú ön-
kormányzati rendelet módosításáról.
 A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének tel-
jes jegyzőkönyve, valamint a rendeletek szöve-
ge a Városi Könyvtárban megtekinthető. A ren-
deletek egységes szerkezetbe foglalt szövege, 
a testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyvei 
már olvashatók és letölthetők a www.monor.
hu honlapról. Itt egyéb fontos felhívásról, tá-
jékoztatásról is értesülhet a város lakossága. A 
képviselő-testület nyilvános üléséről a GEMINI 
TV minden esetben felvételt készít, amelyet az 
ülést követő második szombaton a Williams TV 
csatornáján figyelemmel kísérhetnek.   

Pályázati felhívás

Kihirdetett rendeletek

xxx xxx.  nfo

Emelte a képviselő-testület a házi segítség-
nyújtásban részesíthetők számát. A testület 
döntése értelmében a korábbi 54 fő helyett jú-
lius 1-jétől 58 fő veheti igénybe a szolgáltatást 
a Monori Gondozási Központon keresztül. Ez-
zel egyidőben a nappali ellátás, idősek klub-
ja fe ladaton ellátható személyek számát is meg-
emelte a képviselő-testület: július 1-jétől 45 fő 
veheti igénybe a szolgáltatást. 
 A bővített létszám ellátása érdekében a Monori 
Gondozási Központ engedélyezett létszámát is bő-
vítette a testület két részmunkaidős státusszal.  A. T.

gármester veheti át. Egy korábbi változás miatt 
Monoron társadalmi megbizatású alpolgármester 
segítette Pogácsás Tibor munkáját: a képviselő-
testület 2010-ben dr. Babinszki Györgyöt főállású 
alpolgármesterré választotta, de titulusát kéré-
sére egy évvel később társadalmi megbízatású-
ra módosították. Mivel ilyen változtatás cikluson-
ként csak egy alkalommal történhet, így szükség 
volt egy új főállású alpolgármester megválasz-
tására. Az eseményre a június 24-én megtartott 
rendkívüli testületi ülésen került sor.
 Az alpolgármester személyére csak a pol-
gármester tehet javaslatot, Pogácsás Tibor  dr. 
Zsombok László képviselőt, a jogi, ügyrendi és 
közbiztonsági bizottság elnökét ajánlotta a pozí-
cióra. A képviselő elvállalta a felkérést. 
 Az ülésen jelenlevő 11 képviselő végül titkos 
szavazással döntött az alpolgármester személyé-
ről, s a városatyák 9 igen szavazattal támogatták 
dr. Zsombok László kinevezését, aki így októbe-
rig Monor főállású alpolgármestereként vezeti a 
települést.
 A Strázsa újság következő számában olvashat-
ják Pogácsás Tibor leköszönő polgármesterrel és 
Zsombok László alpolgármesterrel készített inter-
júnkat. V. N.

Zsombok László veszi át a város irányításátPogácsás Tibor elköszönt a testülettől

Gyommentesítési 
felhívás

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok és föld-
használók figyelmét gyommentesítési kötele-
zettségük teljesítésére. A monori önkormányzat 
köztisztaságról és szervezett köztisztasági szol-
gáltatásról szóló 4/1996. (I.18.) számú rendelete 
alapján a város területén lévő ingatlanok tisztán-
tartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges 
használói kötelesek gondoskodni, továbbá köte-
lességük, hogy ingatlanukat megműveljék, rend-
ben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.
 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeleté-
ről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (1) bekez-
dése alapján a termelő, illetve a földhasználó 
köteles a károsítók ellen védekezni, ha azok más, 
különösen a szomszédos termelők növényter-
melési, növényvédelmi biztonságát vagy az em-
beri egészséget bármely módon veszélyeztetik, 

valamint figyelembe kell venni az integrált nö-
vénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet 
és a természet védelmét. 
 A földhasználó köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójá-
nak kialakulását megakadályozni, majd ezt kö-
vetően ezt az állapotot a vegetációs időszak vé-
géig folyamatosan fenntartani. (T. 17.§ (4).
 A védekezési kötelezettségüket megszegő 
tulajdonosokkal, földhasználókkal szemben nö-
vényvédelmi bírságot kell kiszabni. (Tv. 60.§ (1/c).
 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv (belterüle-
ten a jegyző) közérdekű védekezést rendelhet el 
a fertőzött területre, melynek költségei a tulaj-
donost (földhasználót) terhelik, esetleges nem 
fizetés esetén adók módjára behajthatók. 
 A fentiek alapján kérjük, hogy a szükséges 
mechanikai gyommentesítést az érintettek szí-
veskedjenek végrehajtani. 
 Földterületeink és környezetünk gyommen-
tessége mindannyiunk közös érdeke!

Monor Városi Önkormányzat, Műszaki, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda
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Elfogadták 
az üzleti tervet

Tárgyalta és elfogadta a képviselő-testület a 
KÖVÁL Nonprofit Zrt. üzleti tervét. A terv kon-
cepcióját a KÖVÁL vezetése még tavaly no vem-
berben fogadta el, de az azóta eltelt időszak 
jelentős változásainak köszönhetően a cég te-
vékenységének szerkezete jelentősen átalakult. 
 A dokumentum részletesen taglalja a víz- 
csatornaszolgáltatást érintő változásokat, a hul-
ladékgazdálkodásra vonatkozó változásokat, va-
lamint a KÖVÁL Nonprofit Zrt. és a Monor Város 
és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. fúziójá-
val kapcsolatos tájékoztatást, továbbá a vállalat 
2014. évre tervezett beruházásait,  felújításait  és 
fejlesztéseit. V.

Hirdetés

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

Diszkont
AK

Akció!  
A készlet erejéig.

Albertirsa,  

Pesti út 25.

Monor,  

Petőfi u. 29.

# jel = karton, rekesz

Arany 
Fácán 0,5l   

db/#
129/139 Ft

Arany-
ászok 0,5l   

db/#/10#
169/159/149

Ft

Soproni  
0,5l   db
169 Ft

Martini  
Bianco 0,75l 

1390 Ft

Szentkirályi 
ásványvíz 

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

B rizs 
1 kg

179 Ft

Riesen-
brau 0,5l db/#
119/129 Ft

Adambrau
0,5l   

139 Ft

Bomba 
energiaital 

0,25l  db/# 
129/119 Ft

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

119/129/139
Ft

Adrenalin 
XXL db/1#/5#

149/139/129 
Ft

Ummba
energiaital 

0,25  l   #/db
69/79 Ft

Tomi 
4,38 l 

1999 Ft

Kutya-
táp 10 kg
1490 FtCoccolino 

1 l db/#
499/449 Ft

Löwen-
brau  0,5l
# 159 Ft

Étolaj 1l 
db/6db/18db 

299/295/279
Ft

Rocky 0,5 l  dob. db/#  . . . . . . . . . . . . .119/125 Ft
Dreher 0,5 l  dob. db/#  . . . . . . . . . . . .199/189 Ft
HB 0,5l dob.   db . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ft
Kozel 0,5l dob. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ft
Kozel 0,33l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Ft -tól
Steffl  0,5l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ft -tól
Miller 0,33 ü.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Ft
Pepsi cola 2,5 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Ft
Red bull 0,25l  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Ft
Balaton Boglári fehér, vörös   0,75 l  . . . . 399 Ft
Ballantines 1l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4190 Ft
Coca Cola 2l   # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Ft 
Piroska szörp 0,7 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Ft -tól
Sió őszi 1l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Ft
Denis ecet 1l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Ft
Ghána kakópor 100 g  . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Ft
Paloma 900 g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1290 Ft
Karaván 1kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1490 Ft
Mokate XXL 1db/1 #/5 # . . . . . . 599/549/499 Ft
Calgon 500g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 Ft
Cillit Bang 1l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Ft
Pur mosogató 900 ml  . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Ft
Bonux 10 kg color, fehér . . . . . . . . . . . . . .3299 Ft
Persil duo tabs 15 db . . . . . . . . . . . . . . . .1190 Ft
Persil capsula 15 db . . . . . . . . . . . . . . . . .1190 Ft
Coccolino 2l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 Ft
Domestos zöld 750ml db/# . . . . . . . .339/329 Ft
Trend 2 tekercses kéztörlő  . . . . . . . . . . . . 119 Ft
Forest 48 tek. toalettpapir extra. . . . . .1790 Ft
Forest 4 tek. toalettpapir extra  . . . . . . . 149 Ft

Vénusz 
étolaj 1l 

389 Ft

Kutya-
konzerv 

1250g  12 db-tól 
199 Ft

Kutya-
szalámi 

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

Ft

Milka
 100 g  20 db/db

149 Ft-tól

Cukor 
1 kg

209 Ft

Kunsági 
liszt 1kg

119 Ft

Bravo 
narancs 1l 

159 Ft

Silan  2l 
799 Ft

Silan  
1l   db/#

449/419 
Ft

Mleko 
UHT tej 

1 l/#
149/159 Ft

Nescafe  
3in1 10 db-os

3#/1#/1db
329/339/349 

Ft

Jäger-
maister 1l 

4190 Ft
Pince- 
mester 

2l fehérbor #/db 
429/459 Ft

Tchibo  
Family 250 g  

db/1#/3#
339/329/319

Ft

Nesquik  
 800 g 
999 Ft

Jól működik az ügyelet

Tájékoztatás a helyi 
önkormányzati  
választásokról

A szociális és egészségügyi bizottság javaslata 
alapján elfogadta a képviselő-testület a mono-
ri orvosi ügyeletet ellátó Emergency Service Kft. 
beszámolóját. 
 A fővárosi székhelyű egészségügyi szolgál-
tató beszámolójából kiderül, a cég számára ki-
emelten fontos, hogy az ügyelet képes legyen a 
tényleges sürgősségi ellátás megadására a szak-
mai hozzáértés és emberi hozzáállás alapján is. 
 Megtudtuk, hogy a kormány vonatkozó ren-
delete alapján a cég várhatóan szinte az ösz-

szes általa működtetett ügyeletben nagy értékű 
(EKG, defibrillátor, számítógép-konfiguráció) esz-
köz cserét tud végrehajtani. A gépjárműparkot 
is folyamatosan frissítik, az elmúlt időszakban is 
több új gépjárművet állított szolgálatba.
 A beszámolóból kiderült, hogy az előző évi 
időszakhoz viszonyítva a betegforgalom érdem-
ben nem változott, írásbeli panasz a beszámoló 
időszakában nem merült fel. Az ügyelet műkö-
dése a jogszabályban foglaltaknak mindenben 
megfelel. V.

A Monori Helyi Választási Iroda felülvizsgálta 
a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tör-
vény (Ve.) alapján a szavazóhelyiségek címe-
it Monor településen, mely alapján a helyi ön-
kormányzati képviselők és a polgármester 2014. 
évi általános választására a szavazóhelyiségek 
helyét a következőképpen határozta meg: 1. és 
2. szavazókör: Monor, Bajcsy Zs. u. 11. (napközi 
otthon); 3. és 4. szavazókör: Monor, Kossuth La-
jos utca 88. (Dr. Borzsák István Városi Könyvtár); 

5. és 6. szavazókör: Monor, Katona J. u. 26. (óvo-
da); 7. és 8. szavazókör: Monor, Jászai M. tér 1. 
(Jászai Mari Ált. Iskola); 9. és 10. szavazókör: Mo-
nor, Táncsics M. u. 23. (iskola); 11. és 12. szavazó-
kör: Monor, Petőfi S. u. 29. (óvoda); 13. és 14. sza-
vazókör: Monor, Kossuth L. u. 37. (óvoda); 15. és 
16 szavazókör: Monor, Nemzetőr u. 22–26. (álta-
lános iskola). 
 Nemzetiségi szavazókör: 800. szavazókör Mo-
nor, Nemzetőr u. 22-26. (általános iskola).
 A korábbi szabályozáshoz képest változás, 
hogy a 3. és 4. szavazókörök szavazóhelyiségei 
a korábbi Monor, Kossuth L. u. 98. (Kossuth L. 
Ált. Isk.) helyett a Monor, Kossuth Lajos utca 88. 
(könyvtár) alá kerülnek, míg a 11. és a 12. szava-
zókörök szavazóhelyiségei a Monor, Kossuth La-
jos utca 88. (könyvtár) helyett a Monor, Petőfi S. 
u. 29. (óvoda) alá kerülnek. Helyi Választási Iroda

Tájékoztatjuk Monor város tisztelt lakosságát, 
hogy augusztus 20-án szerdán a hulladék-
szállítás elmarad. Helyette augusztus 21-én 
csütörtökön fogjuk a hulladékot elszállítani.
 Újra működik a hulladékudvar július 
1-jétől a régi helyén: Monor, Bajcsy Zs. út 
vége. Nyitva tartás: kedd–szombat 7 óra 30-
tól 16 óráig. Vasárnap, hétfőn zárva. 

KÖVÁL Nonprofit Zrt.

Hulladék – híradó
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KÖRKÉRDÉS

MIT GONDOL a hulladék
gyűjtő szigetekről?
A szelektív hulladék gyűjtésére kialakított szigeteken elhelyezett konténerek 
látványának ideális esetben már bele kellene simulnia a környezetbe, afféle 

„vannak, de szinte nincsenek is” módon: mintha annyira megszoktuk volna 
már őket, hogy szinte észrevétlenül tesznek eleget a rájuk szabott feladatnak. 

Kökény Béláné Kovács Aladárné Pechtol Ferenc Székely Sándorné Benyó Csilla Pap Krisztián
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Hirdetés

C sakhogy a valóság egészen más. A szige-
tek általában szemétben úsznak, a válo-
gatott hulladék gyűjtésére szolgáló kon-

ténerek előtt, mögött, mellett térdig gázolhat 
krumplihéjban, papírgalacsinokban, váloga-
tatlan háztartási szemétben az arra járó. Ennek 
egyik beszédes példája a városközpontban lévő 
élelmiszer- áruház mögötti gyűjtőhely, amelynek 
környékén arról kérdezgettük a járókelőket: mit 
gondolnak, van-e értelme így is a szigetek fenn-
tartásának?
 Kökény Béláné és Szalma Sándorné egybe-
hangzóan azt állították, hogy igen, szükség van a 
szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló konténerekre 
akkor is, ha hasonló céllal házhoz menő szolgál-
tatás is működik a városban. Igaz, a Nemzetőr ut-
cai gyűjtőhelyen is gyakran elkese-
rítő látványba ütköznek az arra járók 
– mesélték – amikor tele van a kon-
ténerek környéke szeméttel tömött 
nejlonzsákokkal, sőt ruhadarabokkal. 
Szerintük azonban az lenne a meg-
oldás – mivel a kulturálatlan emberekkel szemlá-
tomást nem tudunk mit kezdeni, sőt, mintha egy-
re többen lennének –, hogy gyakrabban kellene 
üríteni a hulladékgyűjtő edényeket.
 Kovács Aladárné és férje ugyancsak úgy vé-
lekedett, hogy bár az embereket nehéz, olykor 

egyenesen lehetetlen megváltoztatni, emiatt 
nem szabad megszüntetni a szelektív gyűjtés-
re létrehozott szigeteket, azokra ugyanis nagy 
szükség van. Amint megtudtuk, a házaspár az 
unokákkal nyaranta felköltözik a Strázsahegy-
re, pontosabban a Forrás dűlőben lévő hétvé-
gi házukba. Tele a környék nyaralókkal, de az ő 
környékükön nincs közvilágítás, se szemétgyűj-
tő konténereket nem helyeztek ki – panaszolták. 
Így azután a „hegylakók” zsákokba gyűjtögetik a 
szemetüket és lehozzák a gyűjtőszigetekre. Mi-
vel pedig a háztartási hulladéknak külön gyűjtő-
edénye itt sincsen, azt legtöbben a konténerek-
be, vagy azok mellé rakják le kényszerűségből. 
 A Laposhegyen víkendező Pechtol Ferenc 
is hasonló tapasztalatairól számolt be. Nem 

egyszer volt szemtanúja – mesél-
te –, hogy autók álltak meg a szi-
getek mellett, pakolták le a nejlon-
zsákokba rakott szemetet, s rakták 
a konténerek mellé. Pedig maga a 
rendszer jól van kitalálva – véleke-

dett –, csak hát az emberek a legjobb rendszert 
is képesek elrontani. Ráadásul gyakran érthető 
okokból: ha például nincs pénzük megvenni az 
előírt zsákot, vagy drága pénzen kifuvaroztatni 
a hulladékot a legális szemétlerakóba, akkor bi-
zony a gyűjtőszigeten gyarapítják a káoszt.

 Semmi értelme a konténereknek – állítot-
ta Székely Sándorné, aki ugyancsak válogatva 
gyűjti a hulladékot, s a megjelölt napokon kiteszi 
a zsákokat a portája elé. Tegnap is este tízkor ért 
oda az autó, de az a lényeg, hogy megérkezett 
– magyarázta. Márpedig, ahol az autó házhoz 
megy a hulladékért, ott felesleges a szemétnek 
külön konténereket kitenni, mert a rendetlenek 
csak visszaélnek velük.
 Benyó Csilla egy kismotorral száguldozó fi-
úcskát pásztorolt éppen, amikor kérdésünkkel 
megállítottuk. Az ifjú hölgy válasza minket is 
meglepett, ugyanis nem találkoztunk az általa 
említetthez hasonló gyakorlattal, neki azonban 
el kellett hinnünk, hogy így van: a fiatal szülők 
ezeken a szigeteken tudják a legérthetőbben 
elmagyarázni a gyerekeknek a szelektív gyűjtés 
lényegét. Hogy melyik színhez mi tartozik, pa-
pír, műanyag, netán üveg, s hogy melyik kon-
téner fogadja be a reklámújságot, melyik a te-
jes dobozt, azt a szigeteken lehet a legjobban 
szemléltetni. Benyó Csillától megtudhattuk azt 
is, hogy a Mátyás király utcai és a Jászai Mari 
téri szépen rendben tartott szigeteken nem-
igen éri kellemetlen meglepetés a környezet-
tudatos szülőket, akikkel ő maga is gyakran ösz-
szefut.
 Pap Krisztián és testvére a Fejér megyei 
Alap községből jöttek Monorra rokonokat lá-
togatni – tudtuk meg. Amint kiderült, a barát-
ságos, közvetlen testvérpár lakóhelyén nincs 
ugyan szelektív hulladékgyűjtés, de ha len-
ne, szívesen élnének a lehetőséggel. Figyelem-
mel kísérik ugyanis az újrahasznosított anyagok 
sorsát. Krisztián például kifejezetten örült, ami-
kor arról olvasott, hogy egyes telefonok hát-
lapja újrahasznosított PET palackból készül. Na-
gyon fontos, hogy mit teszünk a hulladékkal, az 
üvegházhatás további alakulásában nagyon sok 
múlik az egyes emberen is – vélekedtek a mesz-
sziről jött Pap testvérek, akikkel öröm volt szót 
váltanunk.  Koblencz Zsuzsa

„A szigetek ál-
talában szemét-
ben úsznak.”

             

          

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

KÓSTOLJON BELE! 
AZ ÍZEK CSÁBÍTÓAN 

FINOMAK!
Nyitva tartás: 

H-P: 8.00-20.00, 
Szo: 8.00-13.00, V: Zárva

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

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

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

• Teák • Limonádék stb.

JÖJJÖN BE HOZZÁNK!
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Hirdetés

Jól sikerült. Sokak szerint még 
jobban, mint az előző két 
alkalommal. Mert beváltak a 
tapasztalatok alapján történt 
változtatások, népszerűek 
lettek az újítások, ugyanakkor 
megmaradt az igazán bensőséges 
pincefalui hangulat „az 1000 
pince ezernyi élményével”.

Borvidékek Hétvégéje 2014
PINCEFALU

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

J ó ötlet volt a felújított városközpont-
ba helyezni az idei rendezvény megnyi-
tóját. Ünnepi hangulatot teremtett a 74 

díszruhás – a 21 vendég borrendet is képvise-
lő – lovag színpompás felvonulása főutcánkon, a 
szigetszentmártoni fúvószenekar kíséretével. Így 
azok figyelmét is sikerült felhívni a nem minden-
napi eseményre, akik kevésbé ismerték eddig bor-
rendünk tevékenységét. Itt bárki láthatta, hogy 

milyen egy borrendi lovaggá avatás szertartása, 
az alapszabálynak, a Strázsahegy legendájának és 
az eskü szövegének ismertetésével. A főtéri szín-
padon a Noé-hegyi és a Kelet-Balatoni Borrend 
borkirálynőjét is láthattuk. 
 Itt értesülhettünk hivatalosan az újabb re-
mek idei programbővítő újításról, a Monori Bor-
társ Filmfesztivál eredményéről. A Monor Környé-
ki Strázsa Borrend, a Monori Hegyessy Lions Club 
és a Kult Pince, valamint városunk önkormányza-
tának támogatásával meghirdetett pályázatnak a 
rangját Sára Sándor Kossuth-díjas filmrendező fő-
védnöksége is jelezte. Koltai Róbert, a népszerű Já-
szai Mari-díjas és Érdemes művész színész-ren-
dező zsűrielnökként elmondta, hogy mióta nem 

„gyári” módon készült, hanem saját névvel vál-
lalt, igényesebb borok léteznek, azóta becsüli eze-
ket. Társaival együtt most is elsősorban a bor él-
ményéről kellett dönteniük. Csatlakozott ehhez a 
véleményhez zsűritagként Azurák Csaba, a TV2 is-
mert műsorvezetője, a móri borrend tagja, Mik-
lós Csabi móri borász és Nyulasi Gábriel István, az 
Ihatóbb Magyarországért Egyesület elnöke. E ver-
senyt a somlói borvidékről szóló Minden hajnal-
ban című film nyerte. Második lett a pestiek Borok 
bora című alkotása, a harmadik pedig a Káli me-
dencében született Szebb mint Toscana, a legen-
dás Liszkay Misi bácsi szakértelmével készült film. 
A Kult Pincében délután mind a hármat meg is le-
hetett tekinteni. A pénz- és tárgydíjakon kívül a 
strázsa borrend különdíja volt a 30 palackos bor-
válogatás a Monori Pincefaluból. A közönségdí-
jat (10 fős borkóstolás a Kult Pincében) facebook-
szavazás alapján a Jégvirágtól-borvirágig című 
pályamű kapta. A spicces-vicces Fröccstúra alkotó-
it a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara jutalmazta. A 
díjaknál is fontosabb volt viszont, hogy az ideuta-
zó vendégek, országosan ismert személyiségek 
elvitték rendezvényünk hírét az ország számos 
pontjára, hogy egész nap itt forgatott a „Hazahú-
zó” című tv-műsor stábja és hogy a helyi médián 
kívül itt volt a TV2 is – nem először. Új színfoltként 
üdvözölhettük a Magyar Posta mobil Bélyegtörté-
neti Kiállítását és pincefalui alkalmi bélyegzését.
 A helyi pincék mellett 13 borvidék – köztük 
például a badacsonyi, egri, somlói, szekszárdi, to-
kaji, villányi borvidékekkel – 22 pincészet kínálta 
saját borait. Újként jelent meg közöttük a budafo-
ki Soós István Borászati Szakközépiskola kiállítása. 

Hagyományosan nagy sikere volt a gasztronómi-
ai kínálatnak és az árusok legkülönfélébb termé-
kei is kelendőek voltak. A ragyogó napsütésben 
térképes keresőjáték, játszótér, zenekarok, tánc-
együttesek színes kavalkádja biztosított minden 
korosztálynak változatos szórakozási lehetőséget. 
Az este érdeklődéssel várt kiemelkedő eseménye 
volt Péterffy András Gyöngyöt az embernek című, 
a Monor Pincefalut bemutató filmjének premiere 
a Kult Pincében.
 Hanzelik Andreától a Vigadó Kulturális és Civil 
Központ igazgatójától, mint programszervezőtől 
is érdeklődtünk, hogyan összegezné tapasztala-
tait? A legnagyobb anyagi támogatást a Nem-
zeti Erőforrás Minisztériumának pályázatán sike-
rült elnyerni e rendezvényhez – mesélte Andrea. 
De a borrend, a polgárőrök, a rendőrök, a KÖVÁL, 
az önkéntesek a középiskolai közmunkásokkal ki-
egészülve és az egész város összefogása szüksé-
ges volt a sikeres lebonyolításhoz. Hálásak lehe-
tünk a pincetulajdonosoknak – emelte ki –, akik 
ellenszolgáltatás nélkül nyitották meg pincéiket 
más pincészetek számára is. A gazdák szerint még 
soha ennyien nem voltak fenn a pincefaluban. 
Reggeltől másnap hajnalig fokozatosan cserélőd-
tek a látogatók. Többen nyilatkoztak úgy, hogy 
azért szeretnek idejönni, mert itt több ezer em-
ber esetén sincs tömegérzet. A pincék, a füves te-
rületek lehetőséget adnak a hűsölésre, egyéni fél-
revonulásra, pihenésre is. A borászatok most már 
agitáció nélkül is, szívesen jönnek ide, mert orszá-
gosan jó az esemény híre. Bevált, hogy az eddigi 
két helyszín helyett most csak az Orbán tér körze-
tére és egy napra szervezték az eseményeket. 
 Sajnálatos az a szerencsétlen baleset, ami egy 
belülről korhadt faág váratlan leszakadásával két 
fiatalnak múló horzsolást illetve zúzódást okozott. 
Annál is inkább, mert többszöri hosszú és részle-
tes balesetvédelmi vizsgálatok előzték meg e ren-
dezvényt, és előtte több elöregedett fát is kivág-
tak. Kár, hogy az elektronikus sajtóban azonnal 
csak ez a híradás jelent meg, sokszínű, egyre nívó-
sabb rendezvényünkről.
 Amikor a főterünkön reggel a városvezetés ne-
vében Zsombok László üdvözölte a megnyitó ér-
deklődőit, elmondta, hogy a Jégvirágtól-borvi-
rágig rendezvényünkre már minden jegy elkelt. 
Felelevenítette, hogy gyermekkora óta milyen 
emlékek fűzik a hegynek nevezett kedves szőlő-
dombunkhoz. Idézte Hamvas Béla gondolatát is, 
miszerint a bornépek aranykori, idillikus hagyo-
mányban élnek. A hangulat a Strázsán június 7-én 
már Monoron is efelé közelített.  Bolcsó Gusztáv

    Szem Írisz 

   Optika üzletek
Ellenőriztesse 

látását ingyen  

júliusban és nálunk a 

dioptriás napszemüveg-

lencsét is 20% ked-

vezménnyel kapja!

   Nézzen be, 

érdemes!

Monor, Móricz Zs. u. 4.

Telefon: 06-29/410-011   Nyitva:  

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

Monor, Egészségház I. em. 105.

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

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

Megváltozott nyitva tartások

Egészségpénztári és bankkártyás 

fizetési lehetőség! Erzsébet-utalvány 

elfogadóhely!
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Június 15-én tizenegyedik alkalommal került megren-
dezésre az Országos Monori Nyugdíjas Kulturális 
Találkozó. Ki hitte volna, mikor az elsőt megszerveztem, 
hogy ebből hagyomány lesz. Minden évben nívós 
műsort adó csoportok meghívásos alapon jutnak el 
Monorra fellépni. A 11 év alatt az ország különböző 
részeiből közel 100 településről érkeztek ide szereplők.

NYUGDÍJAStalálkozó

KÖZÖSSÉG

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag- 
és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, 
gáz-, fűtés-

szereléshez kell.

AKCIÓK!
Folyamatos

Kedvező áraK

Cím: Monor, 
Kistói út 120.

Telefon: 
06-29/415-176  

nyitva: 
H–P: 8–17 
Szo: 8–12

ÉPüleT-
gÉPÉSzeTi 

szerelvények 
boltja

I dén Debrecen és környéke és 
a Győr melletti Abda voltak a 
legtávolabbi települések, de 

jöttek vendégeink Pest megyé-
ből is. 
 A színes felvonulás után a piac-
csarnokban dr. Dudás Jenő, a Pest 
megyei Nyugdíjas Szövetség tisz-
teletbeli elnöke, majd Pogácsás Ti-
bor polgármester köszöntötte a 
megjelenteket.
 Valamennyi fellépő csoport 
magas szintű produkciót mutatott 
be, nagy bajban lett volna egy 
zsűri, ha értékelnie kellett volna.
 Meg kell említeni díszvendége-
inket: Némethné Jankovits Györgyit, 
a Nyugdíjasok Országos Szövetsé-
ge elnökét, valamint a budapesti 

és a hajdú-bihar megyei nyugdíja-
sok vezetőjét, akik emelték a ren-
dezvény színvonalát.
 Ezúton is köszönöm a Viga-
dó vezetőjének, Hanzelik Andreá-
nak és csapatának a szervezésben 
nyújtott segítségét. Köszönöm 
odaadó munkájukat, melyet a ta-
lálkozó érdekében tettek. Há-
lás köszönet illeti Marunák Ferenc 
igazgató urat, aki minden évben 
biztosítja számunkra a Kossuth La-
jos Általános Iskola termeit, ahol a 
vendégek kényelmesen elférnek.
 Külön köszönöm Toth László-
nak és nejének, a Kerbor Kft. veze-
tőinek, hogy a tombolához min-
den évben több üveg bort adnak. 
Sőt, ebben az évben az átalakított 

lovaskocsijukat is rendelkezésünkre 
bocsájtották. Így a felvonuláson a 
tangóharmonikásokat a Bágyi Csa-
ba vezette lovaskocsi szállította.
 Köszönjük a Panning pék-
ségnek a süteményeket és Ajtai 
Györgynek a sokféle üdítőt.
 Szabó Lászlónak, Ambrózi Pál-
nak, a Szánthó Kereskedőháznak, 
Göröndő Erzsikének köszönjük a 
tombolához nyújtott segítségét, 
adományait. Szándékosan hagy-
tam utoljára, hogy köszönetet 
mondjak Laufer Lajosnak, ki min-
den évben biztosította a székek 
és padok oda-vissza szállítását a 
Művelődési Házból a Piac-csar-
nokba
 A főnyereményt – egy három-
napos wellness-beutalót – idén is 
a nagyatádi Hotel Solar biztosítot-
ta. A szerencsés nyertes végre egy 
monori lakos lehetett. 
 Köszönetet mondok segítő 
nyugdíjas társainknak: Kiss Miklós-
nak és nejének, Margónak, Beke 
Lajosnénak és mindazoknak, kik 
munkájukkal hozzájárultak a ren-
dezvény sikeréhez. dr. Dudás Jenő

M ég 2012 végén a Mono-
ri Lokálpatrióta Egylet és 
a Téglagyári pincék tulaj-

donosai kezdeményezték a mono-
ri polgármesteri hivatalnál – mint 
a Bacchus tér tulajdonosánál – a 
tér fásításának engedélyezését. Az 
egylet célja egy sport és szabad-
idő tevékenységre alkalmas, szépen 
gondozott terület kialakítása volt. A 
képviselő-testület támogatta a ci-
vil kezdeményezést, tavaly január-
ban megtörtént a talaj előkészíté-
se, februárban a szántást követően 
előkerült szemét összeszedését pe-
dig példamutató társadalmi össze-
fogásnak köszönhetően 120 önkén-
tes végezte el. 
 Márciusban megtörtént a facse-
meték ültetése. A megközelítőleg 
1 hektár területen 240 nemes nyár, 

A Bacchus tér fásításárnak ter vezéséről 
tavaly számoltunk be, most pedig örömmel 
adunk tá jé koz tatást az elültetett facse-
meték helyzetéről, a tér beállottságáról. 

136 névvel ültetett fa és 4000 mag-
ágyi facsemete került kiültetésre. 
Tavaly május és szeptember között 
35 köbméter vizet locsoltak ki a fák-
ra, ennek ellenére novemberben, 
majd idén februárban is 20-20 fát 
kellett pótolni. Idén áprilisában a 
fasorok közeinek tárcsázása és a fa-
közök kapálása során előkerülő sze-
méttől – az önkéntes szemétszedé-
si akció keretében – diákok, néhány 
felnőtt vezetésével megtisztították 
a területet. 
 A fák ültetése – költséghaté-
konyság miatt – erdészeti mód-
szerrel történt. A technológia meg-
követeli, hogy az ültetést követő 
három évben folyamatosan gyom-
talanítva legyen a facsemeték kö-
rüli terület és szükség esetén az ön-
tözés is megoldott legyen. 

 A munkálatokat a Monori Lokál-
patrióta Egylet megrendelésére a 
NEFAG Zrt. monori kirendeltsége 
végezte André Zoltán igazgató szak-
mai felügyelete mellett. André Zol-
tán a talaj előkészítéstől a gondozá-
sig folyamatos szakmai segítséget 
nyújt az egylet részére. A gondos 
ápolási munkának köszönhetően a 
kiültetéskor körülbelül 20 centimé-
teres facsemeték néhol már elérik a 
2 méteres magasságot is.
 A fák gondozását a NEFAG Zrt., 
a Monori Lokálpatrióta Egylet és a 
Téglagyári pincetulajdonosok vég-
zik. 2013-ban a Monori Lokálpatrióta 
Egylet pályázatot nyújtott be a he-
lyi CIB Bank vezetőjéhez az ápolási 
költség összegére, 132 ezer forintra, 
amit 2013-ban az egylet megkapott, 
ebből a pénzből fizette ki a számlát. 
Sajnos az idei év ápolási munkáira 
még nincs meg az anyagi fedezet, 
amely szintén 132 ezer forint. A Mo-
nori Lokálpatrióta Egylet kéri, hogy 
akinek lehetősége van anyagilag is 
támogassa a tér ápolási munkáit.
 A kezdeményezést támogathatja 
ön is! A Monori Lokálpatrióta Egylet 
(adószám 18289701-1-13) a Pátria Ta-
karékszövetkezetnél vezetett szám-
laszámán (65100015-11366160) vár-
ja a felajánlásokat. A közleménybe 
kérjük beírni: Támogatás a Bacchus-
tér ápolási munkáira. 

Monor Városi Önkormányzat, Műszaki, 
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Iroda

Bacchus téri 
FÁSÍTÁSA
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POLGÁRŐRÖK

Rendezvények 
FORGATAGÁBAN
A május és június évről évre nagy kihívást jelent 
egyesületünk tagjainak, ugyanis ez a két hónap a 
városi rendezvények csúcstalálkozója. Az idei év 
sem alakult másképp, sőt a városi rendezvények 
mellett a polgárőrségnek más, új helyzetekben is 
helyt kellett állnia, illetve éjszakai szolgálatainkat 
is próbáltuk ellátni. Ez a sok munka nagy meg-
terhelést jelentett aktív tagjainknak.

A biztonságos nyaralás titka

WWW.PATRIATAKAREK.HU

Gomba: 29/433-472 Nyáregyháza: 29/490-022 Úri: 29/656-250
Monor: 29/410-396 Pilis: 29/496-174 Vasad: 29/494-021

KÖSSE MEG NÁLUNK NYÁRI 
UTASBIZTOSÍTÁSÁT...

... HOGY cSAK AZéRT fIZESSEN, AMI 
vALóBAN KOcKÁZATOT jELENT ÖNNEK!

• Belföldi utazásra
• Tengerparti üdülésre
• Városlátogatásra, körutazásra
• Búvárkodásra
• Hegymászásra
• Sportolásra
• Hajós körútra
• Üzleti útra
• Sztornó (útlemondási) biztosítás

További fiókjaink: Abony, Albertirsa, Budapest, VI., XVI., XVII., XVIII., Cegléd, Ceglédbercel, 
Csemő, Csömör, Dánszentmiklós, Ecser, Gödöllő, Gyömrő, Isaszeg, Jászkarajenő, Kistarcsa, Kocsér, 
Maglód, Mende, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapáti, Sülysáp, Tápióbicske, Pánd, Pécel, Törtel, 
Tápióság, Tápiószentmárton, Üllő, Vecsés

Népszerű 
biztosítási 

termékeink:

A részletekről érdeklődjön 
fiókjainkban:

Hirdetés

Hogy milyen egy igazán jó nyara-
lás és hogyan kell jól eltölteni a ren-
delkezésre álló szünidőt, arról tanul-
mány is született. A szerzők feltárják, 
hogy miért fontos évente legalább 
egyszer magunk mögött hagyni a 
munkát, a hétköznapi rutinjainkat, 
és egy új, nyugodt környezetben 
feltöltődni, elfelejteni a gondjainkat, 
bajainkat. De még a szakértők által 
megírt értekezés sem tér ki arra, mi-
ért oly fontos, hogy legyen utasbiz-
tosításunk a vakációnk során? 
 Nyaralásunk alkalmával az ön-
feledt szórakozás, a kikapcsolódás, 
a feltöltődés reményében kereke-
dünk fel, a kiruccanás során esetle-
gesen felmerülő problémákkal nem 
szívesen számolunk az utazásra ké-
szülődve. Inkább bemagyarázzuk 
magunknak, hogy minket úgysem 
rabolhatnak ki, nem érhet bennün-
ket baleset, nem betegedhetünk 
meg, mert az előttünk álló napok 
csakis csupa jó dolgot és a meg-
érdemelt pihenést tartogatják szá-
munkra. Sokan már csak babonából 
is elhessegetik a borús gondolato-
kat, míg egyesekben fel sem merül, 
hogy a bajok – sajnos – nincsenek 

tekintettel a kikapcsolódásunk-
ra, és még az annyira áhított üdü-
lés is balul sülhet el egy nem várt 
esemény, például egy lopás, egy 
baleset vagy egy betegség okán. 
Utólag pedig sokkal nagyobb bosz-
szúság szembesülni a ténnyel, hogy 
némi előrelátással és egy megfele-
lő biztosítással orvosolhattuk volna 
a problémánkat. 
 A PÁTRIA Takarék gondolt azok-
ra, akik felelősségteljesen számoltak 
a nyaralás során előforduló eshető-
ségekkel és a mérlegelés után a biz-
tonságot választották. Többféle utas-
biztosítási ajánlattal várja előrelátó 
ügyfeleit a PÁTRIA Takarék, hogy ne 
az útközben összeszedett betegsé-
gek, a balesetek vagy a poggyász 
miatt kelljen aggódni, hogy a nyara-
lás tényleg gondtalan és biztonságos 
legyen. Persze ehhez arra is szükség 
lesz, hogy alap dolgokat betartsunk, 
például ne vigyünk magunkkal sok 
pénzt a strandra, ne hagyjuk őrizetle-
nül értékeinket és még sorolhatnánk 
az elcsépelt intelmeket, melyeket ta-
lán pont azért vagyunk hajlamosak 
elfelejteni, mert annyira magától ér-
tetődőnek tűnnek. (x)

A z Alma együttes koncert-
je, Ismerős Arcok előadása, 
Borvidékek hétvégéje, vá-

rosi gyermeknap, Orbán-napi viga-
dalom, Strázsahegyi tekerő – csak 
néhány olyan városi program, me-
lyen polgárőreink is tevékenyen 
részt vettek.  Talán az egyik legna-
gyobb falat a Borvidékek hétvé-
géje volt. A Monori Pincefaluban 
június 7-én megrendezett esemé-
nyen számos feladatban segítettük 
a rendezvény szervezőit. A kisvas-
út zavartalan közlekedésének biz-
tosítása, jegyárusítás, útbiztosítás, 
útlezárás, rendezvénybiztosítás tar-

tozott feladataink közé. Csak ezen 
az eseményen 13 fő polgárőr dol-
gozott reggeltől estig. Most nehe-
zebb dolgunk volt a megfelelő lét-
számú polgárőr kiállításában, mert 
ezen a hétvégén még egy nagy 
feladat várt ránk. 
 Másnap, június 8-án immár ne-
gyedik alkalommal rendeztük meg 
jótékonysági bálunkat a Jászai Mari 
Általános Iskolában. Egyesületünk 
folyamatosan fejlődik, egyre több 
dologban vállalunk szerepet, illetve 
két tagozattal is bővültünk: a Fiatal 
Bűnmegelőzők Társaságával (FBT) 
és lovas polgárőreinkkel. 

 Sokrétűségünk viszont egyre 
több kiadással jár. Jótékonysági bál-
jaink eddig nagy sikerrel zárultak, 
és szerencsére pünkösdi mulatsá-
gunkról is csak pozitív visszajelzé-
sek érkeztek. Minden est végén so-
kan kérdezik: mikor tartjuk meg a 
következő bálunkat? Természete-
sen a mulatozó vendégek nyugal-
máról saját rendezvényünkön saját 
társaink gondoskodtak. Köszönjük 
minden polgárőrnek a bármine-
mű segítséget, mellyel hozzájárult 
újabb bálunk sikeréhez!
 Ismert tény, hogy folyamatos 
feladatunk a monori sportesemé-
nyek biztosítása is. Ebben a hónap-
ban egy alkalommal fordult a koc-
ka. Nem csak messziről figyeltük a 
labdarúgók ügyességét, hanem mi 
is megmutathattuk, mire vagyunk 
képesek a focipályán. Az elsőként 
megrendezett Kéklámpás napon 
–  melyről saját újságunkban olvas-

hatnak – összemértük erőnket a 
rendőrökkel, mentősökkel, kataszt-
rófavédőkkel. 
 Június 8-án, vasárnap az MLSZ 
és a PMPSZ felkérésre 20 fővel biz-
tosítottuk a Sportszelet Pest Me-
gyei Mini Kupa döntőjét. A megyei 
szövetség elnöke, dr. Bilisics Péter 
nagy örömmel látta milyen nagy 
létszámmal jelentünk meg és azt 
is megfigyelte milyen jól és össze-
hangoltan működnek együtt FBT-s 
fiataljaink. Emiatt felajánlotta, hogy 
páran részt vehetnek az OPSZ által 
szervezett táborban a szövetség 
költségére.  Ezen a napon kiegé-
szültünk 4 fő gombai polgárőrrel. 
Köszönjük a segítséget!
 Mint látható, tényleg munkás 
hónapokon vagyunk túl. Itt a nyár, 
de az MPE-nél nincs nyári szabad-
ság: autós, kerékpáros, kutyás, lovas 
szolgálatainkkal a nyár folyamán is 
találkozhatnak!  Oberst Marietta
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KÖZÖSSÉG

Sorszám Megnevezés 2012. év 2013. év
1. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 415 899 407 881
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 2 194 1 916
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 413 705 405 965
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0 0
5. B FORGÓESZKÖZÖK 28 482 29 371
6. I. KÉSZLETEK 461 1 027
7. II. KÖVETELÉSEK 2 213 5 989
8. III. ÉRTÉKPAPÍROK 0 0
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 25 808 22 355

10. C AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 6 378 24 866
11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 450 759 462 118

Sorszám Megnevezés 2012. év 2013. év
12. D SAJÁT TŐKE 30 935 30 943

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 -5 129 -1 843

17. IV/2. EREDMÉNYTARTALÉK cél szerinti tevékenységből 15 057 11 778

18. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 0 0

19. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 0 0

20. VII/1. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY vállalkozási tevékenységből 3 286 9 037

21. VII/2. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY cél szerinti tevékenységből -3 279 -9 029

22. E CÉLTARTALÉKOK 0 0

23. F KÖTELEZETTSÉGEK 17 514 25 954

24. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 0 0

25. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 1 750 556

26. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 15 764 25 398

27. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 402 310 405 221

28. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 450 759 462 118

Sorszám Megnevezés 2012. év 
összesen

2013. év 
összesen

A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 241 085 308 807

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 131 226 151 148

2. Pályázati úton elnyert támogatás 0 0

3. Közhasznú tevékenységből származó értékesítés árbevétele 109 716 157 534

4. Tagdíjból származó bevétel 0 0

5. Egyéb bevétel 8 19

6. Pénzügyi műveletek bevételei 135 106

7. Rendkívüli műveletek bevételei 0 0

B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG ÁRBEVÉTELE 14 990 19 218

AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK 0 0

C. ÖSSZES BEVÉTEL 256 075 328 025

ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 146 563 192 607

SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK 89 351 120 874

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS 18 289 13 595

EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK 485 402

PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI 1 381 539

RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK 0 0

F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 256 069 328 017

G. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY 6 8

H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 0 0

I. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 6 8

adatok 1 000   Ft-ban

adatok 1 000   Ft-ban

adatok 1 000   Ft-ban

A beszámolót Monor város képviselő-testülete az április 17-i nyílt testületi ülésén megtárgyalta és elfogadta. 
A képviselő-testületi ülés teljes jegyzőkönyve a Dr. Borzsák István Városi Könyvtárban megtekinthető.

VAN EGY HETED?
SZUPERINTENZÍV EGYHETES 
NYELVTANFOLYAMOK
kezdési időpontjai:
július 7, 14, 21, 28
Nyelvvizsga: augusztus 9-én

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

Parole
 NYELVISKOLA

®

A versenyen közreműködtek és a rendezvényt támogatták: 
CIB Bank Monori fiók dolgozói •  Monori Polgárőrség •  Fiatal Bűnmegelőzők •  Monori 
mezőőrök •  Monori Rendőrkapitányság, •  842. sz. Benedek Elek Cserkészcsapat 
•  Ajtai Szikvíz Italdiszkont •  Állomás Pékség •  Álom Háló kft. •  Atlasz kereskedőház 
• B&K Kft. Kugel György • CIB Bank • Computer Sistem Bt. • Eco Fact Kft. • Fogl Gábor 
• FÖM Egyesület • GeZo fitt • Gyermek használtruhabolt Kossuth u. • Házias ízek boltja 
• Herda Tibor • Hobbi Kuckó • Hyexx Kft. • K&H Bank • Kalmár Cukrászda • Kasza Heni 
virágkötő • KEFA-Brush Kft. • Kisvári János • Kofa Kft. • Kövál Zrt. • Lendvai Endre • Mánia 
Divat •  Margit gyógyszertár •  Memo-Bike Kerékpárcenter •  Memo-Food Kft •  Monor 
Környéki Strázsa Borrend • Monor Városi Önkormányzat • Monori Lokálpatrióta Egylet 
• Monori Polgárőr Egyesület • Monori Sport Egyesület • Nádas Pihenőpark • Nemzetőr 
Általános Iskola •  Nikolett panzió •  Olivér Játékbolt •  Pamax Kft. •  Pannika Zöldséges 
• Paning pék • Paracelsus Gyógyszertár • Petrikó Zoltán • Polgárőr Egyesület • Rabi Öcsi 
zöldséges • Régió Lapkiadó Kft. • Rima Divat • Ropkász Péter Festő • Rovitex • Sulipersely 
Diákálapítvány •  Szabó L. Goods Market •  Szánthó Kereskedőház •  Tesco •  Tonerváros 
Kft. • V&K Biztosító alkusz • Vitéz László • Vladár Ildikó virágkötő • Zöld Torony Fagyizó

A Strázsahegyi tekerő szervezői ezúton 
mondanak köszönetet azoknak, akik 

munkájukkal és támogatásukkal hozzájárultak 
a rendezvény lebonyolításához. 

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

KeréKpárcenter
Minőségi  

kerékpárok

Közel 100 db kerékpárból és számtalan felszerelésből  
választhat azonnal!

NE UTAZZON, VÁSÁROLJON HELYBEN!

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

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

Hirdetés

Ingatlanába költöztek a méhek?

Telefon: 06-30/467-7216, 06-70/607-4444

Ingyenes 
rajbefogást 
vállalok!
40 éves 
méhészeti 
tapasztalattal.

Monor Város és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft. 
beszámolója a 20122013. évről



10 MONORI STRÁZSA | 2014. július

A monoriak viselt dolgai LXIV.
KINEVEZÉSEK – VÁLASZTÁSOK 2.

A 
sz

er
ző

 gy
űjt

és
e

HELYTÖRTÉNET

A vármegyei törvényhatósági bi zot tság – mint kép-
viseleti tes tü let – választotta meg a tisztség viselőket, 
vi tat ta meg a költsé gvetést, fogal mazta meg a megye 
akaratát. El ső tisztviselője az alispán volt. A képviselők 
fele a megye legnagyobb adófizetőiből került a tes-
tületbe, őket nevezték virilistáknak. A tagság másik 
fele a megyei választókörzetek által lett megválasztva.

Tisza István Zágrábban 1914-ben

Hirdetés

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

•   Turbós gázkazánok 
kéményeinek kivitelezését, 
teljes körű ügyintézését!

•   Vállalunk  minden nemű 
bádogos és fémszerkezeti 
lakatosmunkákat!

Minden, ami 
kémény!

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

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

E-mail : csinosk@freemail.hu
Vigadó étterem

Monoron a városközpontban

(Kossuth L. u. 65-67.)

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: 06-30/395-4834

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

www.monorivigado.hu

Minden nap 
Vigadó!

Vasárnap is várjuk 

Vendégeinket!

E 
témában írt cikkünkben az 
1900-as évek kinevezéseiről 
már szóltunk. (A sorozat előző, 

LXIII. száma.) 1905-ben Beniczky La-
jos volt az alispán. Ekkor több me-
gyei tisztviselő személyében tör-
tént változás. Egy év múlva Gulner 
Gyula lett az új főispán, akit a mo-
noriak az előző évben díszpolgár-
rá választottak. Ebben az időben 
Beniczky Lajos a nyugdíjazását kér-
te, s utódjául Fazekas Ágostont, vár-
megyei főjegyzőt választották al-
ispánná. Érdekessége e vármegyei 

eseményeknek, hogy 1906-ban a 
monori járás főszolgabírói tisztsé-
gére körzetünk dr. Hirkó Bélát je-
lölte, „aki maga is, felesége is és 
még nagyapja is monori születésű-
ek” voltak. De nem kapott elegen-
dő voksot. Földváry Bertalan váci 
tb. főszolgabíró nyerte el a tisztsé-
get, dr. Hirkó Béla pedig a megyei 
bizottság árvaszéki ülnöki poszt-
ját töltötte be. Az újabb változás: „a 
vármegye főispánja Ney Géza szol-
gabírót az abonyi járásból a mono-
ri járásba, Némethy Jenő szolgabírót 

a monori járásból a ráckevei járás-
ba áthelyezte”. Munkásságuk sike-
resen indult. Ney Géza szolgabíró 
a monoriak megelégedésére a he-
lyi iskolaügy lelkes barátjává vált. 
1907-ben Gulner Gyula főispán és 
Fazekas Ágost alispán a monori já-
rási hivatalban vizsgálatot tartottak, 
és „elismeréssel adóztak Földvári 
Bertalan járási hivatalának”.
 Az 1901-ben hat évre megvá-
lasztott 153 megyebi-
zottsági tag mandá-
tuma 1907-ben lejárt, 
„s így az összes bizott-
sági tagok fele (a má-
sik fele virilis) válasz-
tásra került. Monoron 
Hajgató István ipa-
ros és Huppert Gyu-
la bankdirektor ma-
radt ki ilyenformán. A 
vármegye választó-
kerületeiben 17 799-
en, a jogosultak 31,25%-a szava-
zott; új mandátumot nyert 81 fő. 
Monorról megyebizottsági man-
dátumot kapott: dr. Sandula Imre 
rk. plébános és Molnár Sándor, a 
Monorkerületi Lapok főszerkesz-
tője”.
 Sajnálatos eseménye Pest me-
gyének „Gulner Gyula a Lipót rend 
középkeresztese, belügyminiszte-
ri ny. államtitkár vármegye főispán-
jának élete 68-ik évében, 1909. dec-
ember 18-án történő elhunyta”. 
Néhány hónap elteltével, az új kor-
mány előterjesztésére „a király Rá-
day Gedeon grófot nevezte ki új fő-
ispánnak”.
 1913-ban, Pest megyében válasz-
tókerületenként nyilvánosságra ke-
rült a képviselő-választók száma, 
amely a monori kerületben 6 988 
fő. A vármegye ez év májusában 

közzétette a monori választói kerü-
let választói névjegyzékét, valamint 
azon adóösszeget is, amely lehető-
vé tette a választói jogosultságot. 
Monoron ez az adófizetési felté-
tel 8,78 korona. (Üllőn 5,82, Gyöm-
rőn 7,74 stb.) Az 1914. évi Tisza-féle 
választói törvény arról intézkedett, 
hogy „akiknek bizonyítványa nincs, 
s kétséges, hogy írni, olvasni tud-e, 
azok május havában egy vegyes bi-
zottság előtt vizsgát tehessenek az 
írás, olvasás tudományából, ha sza-
vazatukat gyakorolni akarják”. Tisza 
István ellenezte az általános válasz-
tójog bevezetését. Félt a nemzetisé-
gek szavazatától. Polgárosodást gát-
ló miniszterelnök volt. Halála után 

borzalmas dolog tör-
tént. Sírgyalázók feltör-
ték a családi kriptát és 
ellopták a holttest fejét.
 Monoron 1914 ja-
nuárjában a közsé-
gi képviselő-válasz-
tás eredményeként 
az I. kerületben dr. 
Sandula Imre és Bagó 
János, a II.-ban Rendek 
Sándor és Kajli József, 
a III.-ban Szücs Zsig-

mond és Horváth János, a IV.-ben 
id. Bobory János és Sztanó Mihály, 
az V.-ben Oláh Dezső és Schwarzt 
József kapott képviselői mandá-
tumot. „Az elöljárósági választást 
Földváry Bertalan főszolgabíró ve-
zette. Palcsik János nyerte el a bí-
rói széket, törvénybíró lett G. Bokros 
Sándor, pénztárnok Darázsi Sámu-
el, közgyám Melichner János. Esküd-
teknek választtattak: Ellenpacher 
István, Cellaó Sámuel, K Burján Sán-
dor, Vantulek Pál, Bagó János, Nagy 
Sándor, Gál Károly, Sipos László, Ko-
vács Gyula, Borbély Sándor, Kajli Jó-
zsef, Surányi Sámuel.”
 Forrás: dr. Gerő András: Dualizmu-
sok. A monarchia Magyarországa, 
Bp. 2010.; Monorkerületi Lapok 1901–
1912.; Közérdek 1913–1915.

Dr. Dobos György, 
a helytörténeti kör elnöke

„Halála után 
borzalmas do-
log történt. Sír-
gyalázók fel-
törték a családi 
kriptát és el-
lopták a holt-
test fejét.”
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ELISMERÉS a Kossuth 
Lajos Általános Iskolának

MONOR és a holokauszt 

HÁZUNK TÁJÁN

A Nagycsaládosok 
Or szá gos Egyesülete 
(NOE) április 26-án 
tar totta közgyűlését 
Bu dapesten, mely alka-
lomból kitüntetéseket, 
elismeréseket is adtak át.

Ugyanez volt a címe egy 
írásnak a lap májusi 
számában Bolcsó 
Gusz táv tollából.

A 
monori Kossuth Lajos Ál-
talános Iskola igazgatója, 
Marunák Ferenc Bronz Böl-

cső-díjat vehetett át ünnepélyes 
keretek között. A méltatásban el-
hangzott: a Nagycsaládosok Mo-
nori Egyesületének támogatásáért 
érdemelték ki az elismerő díjat.
 Hat évig a monori nagycsaládo-
sok napközis táborának adtak he-
lyet a Bajcsy-Zsilinszky utcai nap-
közi épületében. Az utóbbi két 
évben a napközis táborunk már 2 
hétig tartott, ezzel segített a szün-
időben sokszor felügyelet nélkü-
li gyerekeknek hasznos elfoglaltsá-
got biztosítani. 
 Egy alkalommal az általános is-
kola tornacsarnoka lett a helyszíne 

a mikulás- és karácsonyi ünnepsé-
günknek, egy alkalommal pedig a 
közgyűlésünknek is.
 Hét alkalommal taggyűlése-
inknek, többször kézműves fog-
lalkozásainknak is biztosítottak 
tantermet – valahányszor térítés 
mentesen!
 A díj átadásakor én is jelen lehet-
tem – 1991–1995 között a mono-
ri egyesület elnöke voltam – és ki-
egészítettem a díjazott méltatását: 

„26 éves lesz már a monoriak nagy-

megnyitottunk!
Új üzletben, Monoron 

a Dózsa György út 37. 
szám alatt  

(az Ajtai italdiszkont 
szomszédságában) 

várjuk vásárlóinkat!
Nyitvatartási idő:

Hétfő–péntek: 06.30–20.30
Szombat: 08.30–20.30
Vasárnap: 08.00–18.00

Hi
rd

et
és

családos szervezete, és ezalatt min-
den évben előfordult, hogy a mű-
velődési ház nem tudott valamelyik 
taggyűlésünknek termet biztosíta-
ni. A közeli Kossuth Lajos Általános 
Iskola mindig szívesen segített”.
 A NOE közgyűlésén jelenlé-
vő küldöttek és a vendégek nagy 
tapssal ismerték el a negyedszáza-
dos segítséget.
 Nagyon szépen köszönjük igaz-
gató úrnak, azaz Marunák Ferenc-
nek a támogatást! Vadas Ferenc

D e leírjuk megint, s le kell írni 
még majd néhányszor újra 
és újra, míg hozzá nem szok-

tatjuk magunkat valamelyest a 
megszokhatatlanhoz, hogy Mo-
nor nevezetes hely volt a modern 
kor szörnyű történetében, innen 
indultak az utolsó vonatok Ausch-
witzba, a halálba, ártatlan vidé-
ki magyarok ezreivel. Gyerekekkel, 
asszonyokkal, öregekkel. Szüleink, 
nagyszüleink szomszédjaival, ba-
rátaival, szerelmeivel, munkatársa-
ival, orvosaival, munkaadóival. Vá-
rosunk közössége még nem találta 
meg a mártírok kiengesztelésének 
a módját, noha talán az időseb-
beket mélyen égette a szégyen, a 
fájdalom, a bűntudat, de nem ta-
láltak szavakat hozzá. Évtizedek 
teltek el hallgatásban, s gyereke-
ink vajmi keveset tudnak meg sem 
született osztálytársaikról, s bizo-
nyára még annál is kevesebbet 

éreznek irántuk, noha 
így önmagukkal sem 
lehetnek rendben. Hi-
szen örökösei a vétke-
seknek és az áldoza-
toknak is, ezt tudva és 
megértve kell a világ-
ban eligazodniuk, így 
kerülhetik el a hamis 
utakat. 
 Szeretnénk, ha mi-
nél többen állnánk 
meg egy szóra, egy 
gondolatra, egy be-
szélgetésre, egy főhaj-
tásra a hetvenedik év-
fordulón. 
 Monori emlékező rendezvé-
nyek lesznek a következő napok-
ban, ahova minden jóakaratú em-
bert invitál a Monorért Baráti Kör: 
július 6-án a református templom-
ban délután fél 7-kor ökumenikus 
ima az áldozatok emlékére.  
 Július 7-én, a monori vasúti de-
portálás első napján a Kossuth La-
jos Általános Iskolában gyüleke-
zünk délután 5 órakor, Ajtai György 
is velünk lesz, aki még személye-
sen emlékezhet a vészkorszakra és 

emlékeztethet bennünket a múlt-
tal szembeni tartozásainkra. Rövid 
megemlékezés után kimegyünk 
a zsidó temetőbe, onnan a tégla-
gyár és az agyagbányák egykori 
területére, majd a vasútállomásra. 
 Július 9-ig nap mint nap jelen 
lehetünk a vidéki magyar zsidóság 
deportálására emlékező esténkén-
ti csendes gyertyagyújtáson, mely 
Budapesten 8-tól 9-ig a Szabadság 
tér egyik sarkában már május 15-e 
óta meglátogatható.      Takács Géza

Ajtai György, aki túlélte a holokausztot
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Már maga a helyszín is regényes volt, ahol 
Somodi Gábor aranykoszorús mesterrel talál-
koztunk, hogy a könyvekről beszélgessünk: 
az 1928-ban alapított vállalkozás helyszíne, 
ahol a szódásüvegeket mindmáig ugyan-
azon a gépen töltik, amin annak idején a 
cégalapító nagyapa tette. Lassan regénybe 
kívánkozna az itteni portán található kút is, 
amely az oly sokszor vitatott (klóros, vegy-
szeres, jó, nem jó?) vezetékes vizek idején 
a maga 92 méter és 80 centiméter mélyé-
ből nagylelkűen és kifogyhatatlanul ajándé-
kozza az igazi, vízízű vizet a közönségnek. S 
a közönség nem csupán a Somodi Gábor 
által töltött szódás palackokért jár ide, ha-
nem hozza a ballonjait, kannáit és üvege-
it, hogy azzal a vízzel tölthesse meg, amit 
annak idején a nagyszülei is jóízűen tudtak 
meginni.
 Nagy itt a forgalom, a család harmadik ge-
nerációjának tagjaként a történelmi múltú 
vállalkozást folytató Somodi Gábornak azon-
ban a könyvekre is marad ideje. Eredetileg 
üvegtervezőnek tanult, ám amikor kiderült, 
hogy a fiatalok ebben a művészeti ágban is 
csak akkor kaphatnak teret, ha a bölények ki-
haltak, hát inkább hazatért a szódatöltő gép 
mellé. Ahol azóta is kiválóan érzi magát, rá-
adásul megteremtheti anyagi alapjait annak 
is – nagy szó ez manapság –, hogy olvas-
mányélményekkel és zenével tölthesse meg 
a szabadidejét.
 Kedvenc könyve nincs – derült ki –, mert 
minden életkornak és minden hangulatnak 
megvan a maga „leg-je”, ami természetsze-
rűleg elmúlik, hogy a helyébe lépjen valami 
más. Általában szimultán olvas, most éppen 
Richard Dawkins Isteni tévedését, Vágó István 
ajánlására. A brit etológus és evolúciófilozó-
fus, aki előszeretettel nevezi magát Darwin 
rottweilerének és radikális ateistának vallja 
magát, roppant szórakoztató stílusban ír iz-
galmas témákról – ajánlja Somodi Gábor, aki 
emellett Cseh Tamás életrajzát is most olvas-
gatja, de a napokban elővette Peter Marshall 
Nincs helyed a temetőben című kötetét is. 
 Fogjanak le, ha könyvesboltba lépek – je-
gyezte meg nevetve, de az is kiderült, hogy 
nem fogja őt maga alá temetni a könyvtá-
ra. Ugyanis azok közé tartozik, akiktől gyak-
ran kérnek kölcsön könyvet. És ő ad is: akad 
ismerőse, aki már háromszáz kötettől szaba-
dította meg.  K. Zs.

KULTÚRA

Júniusban Szalai Gáborné Krisz tina 
képeit láthattuk a Vigadó galé riá-
jában. Egy a mindennapi környe-
zetünkben, Monorierdőn élő alkotó 
bemutatkozásának lehettünk tanúi 
a Közös Neve ző kiállítássorozat 
eredeti szán dékának megfelelően.

Va
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rt 
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Olvasó, könyvvel

Álmodtam egy 
VILÁGOT 
MAGAMNAK

Hirdetés

C saládi ösztönzés és diákkori szárnypró-
bálgatások után városi könyvtárunk ta-
vaszváró kiállításán és a monorierdői 

falunapon az érdeklődők már megismerhet-
ték tehetségét. Napi bejáró munkája és három 
gyermeke megszületése mellett – különösen 
öt éve – egyre nagyobb örömet jelent számára, 
ha a fehér vásznon az jelenik meg, 
ahogy ő látja a világot. A legne-
mesebb értelemben vett amatőr ő, 
aki – Egry József mondása szerint – 
nem azért fest, hogy éljen, hanem 
azért él, hogy fessen.
 A klasszikusok tisztelete mel-
lett saját útját keresi női témák, látásmód és ér-
zelmek vállalásával. A kiállított 33 képéből ér-
ződik a romantika iránti vonzalom (például a 
naplemente hangulatainak vagy a vízesések 
ábrázolásával). Varázslatos virágai pedig – jel-
képes kisugárzásukkal, kacskaringós, díszes ki-
egészítőikkel – a szimbolista-szecessziós, eg-
zotikus világba való elvágyakozást idézhetik. 

Ahogy Ady írta: „Jöttem a Gangesz partjairól,/
Hol álmodoztam déli verőn,/A szívem egy nagy 
harangvirág,/S finom remegések: az erőm”. Táj-
ábrázolásában jellemző a sejtelmes, álomsze-

rű fantáziahangulat Ugyanakkor 
nem idegen tőle a pop art világá-
nak plakátszerű, modern ábrázo-
lásmódja sem.
 Találóan választotta meg kiállí-
tásának mottóját: „Álmodtam egy 
világot magamnak,/Itt állok a ka-

pui előtt/Adj erőt, hogy be tudjak lépni,/Van hi-
tem a magas falak előtt”. (EDDA) A szimpatiku-
san közreműködő énekes-gitáros páros (Sándor 
Otilia és Topál Dániel) dala arra ösztönözte Krisz-
tinát, hogy „Indulj el egy úton!”. Találja meg leg-
sajátabb festői kifejezési módját, örömet lel-
ve abban és az – továbbra is – „ünnep legyen a 
szem számára”.(Delacroix)  B.G.

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

Buszos utak gyömrői indulással:

KRK-SZIGET NONSTOP  
2014. augusztus 1–3.     Ár: 12 999 Ft/fő

A TÁTRA KINCSE – TUTAJOKKAL A DUNAJECEN  
2014. aug. 16–17.

Ár: 21 999 Ft/fő     panzió reggeli vagy félpanzió

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

Ár: 57 000 Ft/fő     *** hotel, reggeli vagy félpanzió

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

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

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

Kézi állatpatikával bővült 
Ady Endre úti Állatorvosi Rendelőnkben az ebek mikrochippel 

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

Tekintse meg honlapunkat,  
látogasson el 

Facebook-oldalunkra:  
www.monoriallatorvos.hu

www.facebook.com/MonoriAllatorvos

„Nem azért fest, 
hogy éljen, ha-
nem azért él, 
hogy fessen.”

Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése
már 11  000 Ft-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése
már 120 Ft/m2 ártól!

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

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

Épületek
energetikai
 tanúsítása



2014. július | MONORI STRÁZSA 13

KULTÚRA

Júniusban két nagy ünnep köré 
szerveződtek a Dr. Borzsák 
István Könyvtár programjai. 

Hirdetés

Víg dalunk száll...

Helyi értékeink NYOMÁBAN

Vladár Miklós és Társa Kft.
Monor, Mátyás Király u. 9.  • Tel.: 06-29/410-595
Piac tér: 06-29/416-946 • kerteszboltmonor.hu

Broiler indító:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2700 Ft/20 kg
Broiler nevelő:   .  .  .  .  .  .  .  .  . 2650 Ft/20 kg
Tojótáp:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2500 Ft/20 kg
Süldő, hízókoncentrátum:   . 4100 Ft/20 kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2250 Ft/20 kg

Vegyes darák, pulyka, víziszárnyas, báránytápok, kiegészítők
Házhoz szállítás 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes!

Vetőmagok kis és nagy kiszerelésben. Virághagymák, kaspók, 
virágládák. Növényvédőszerek, öntözéstechnika . KERTÉPÍTÉS.

Tápok, takarmányok

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

Semmelweisnap
Július 4. 
Vigadó Díszterem

Művészeti napközis tábor
Július 21–25. 
Művelődési Ház

Közös nevező kiállítássorozat
Augusztus 4.
Zsíros Sándorné Marika kiállításának megnyitója.
Vigadó emeleti galéria

Monori Kézműves Alkotók Klubjának kiál
lítása
Augusztus 4–10.
Művelődési Ház

Új Kenyér Fesztivál
2014. augusztus 16–20.
Ötnapos fesztivállal, koncertekkel, borkóstolással 
és pékbemutatóval köszöntjük az év új kenyerét! 

A Vigadó programjai

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

Nagyon sok szabadidős program várta a gye-
rekeket a Nemzetőr általános iskolában. A meg-
rendezésben sok esetben voltak segítségünkre a 
Vigadó Kulturális és Civil Központ dolgozói. Kéz-
műves programok, a Tini-Linedance próbáinak 
biztosítása, a tánc világnapjára szervezett prog-
ram és még sok-sok esemény, amiben közösen 
dolgoztunk, hogy tanulóink a tanórákon kívül is 
hasznosan töltsék szabadidejüket. Köszönjük az 
egész éves együttműködést és szép nyarat kívá-
nunk minden „Vigadósnak”.

Szentirmay Cecília, Tini-Linedance tánccsoport vezetője

A 
könyvekhez kötődő kiemelkedő esemény 
az ünnepi könyvhét, melyet először 1929-
ben Supka Gézának köszönhetően Bu-

dapesten rendeztek a könyvek népszerűsíté-
se érdekében. Ez a nyár eleji ünnep az aktuális 
könyvújdonságok, kulturális programok, dediká-
lások mellett, irodalmi beszélgetések szervezésé-
re is szolgál, amelyet azóta is töretlenül (kivéve a 
világháború idején) megtart a könyves szakma 
az olvasás érdekében. Most a 85. könyvhétre je-
lent meg Baranyi Ferenc jubileumi kötete (Írások 
a falon), amelyet bemutatott nálunk, a második 
helyen említett lokálpátriája színhelyén, könyv-
tárunkban. Pilis, a születés helye után a mono-
ri Baranyi kalapos („öregapám”) és Nyáregyháza, 
majd Angyalföld következett, a haza ezekből az 
elemekből adódik össze, ezek a helyszínek a ha-
zát jelentik a hatvanéves munkásságát áttekin-
tő írónak, aki felelevenítette számunkra verseivel, 
versfordításaival, emlékezéseivel az egész életút-
ját az első publikációjától a legfrissebb versekig. 
Széles skálán hallottunk sanzonokat, operaáriát és 
verseket Pecznyik Ibolya és több színész, színész-
nő és énekes tolmácsolásában. „A halál árnyéká-
ban sikítunk az életért” – mondta Tosca levélári-
ája kapcsán – „én is ezt szeretném, ébren tartani, 
karbantartani az emberek érzéseit”. Igen, erről 
győzött meg bennünket verseivel, gondolatai-
val az a költő, akire mi is monoriként gondolunk, 
és aki, bár keresi a gyermek Ferikét, s nem találja, 
mi érezzük, tudjuk, hogy verseiben az érző em-
bert megtaláljuk. Ferike hol van? – kérdezem én 
is/most, hogy az útam lefelé visz,/hol van a csön-
des, tág szemű gyermek, …/Csobban egy kislány 
hangja a számon:/Ferike hol van!/S én se találom.
 Az este folyamán a kiadó, Kaiser László kötete-
iből, verseiből is ízelítőt kaphattunk, sokunk örö-
mére. A Helytörténeti Kör és a könyvtár közös 
szervezésében zsúfolásig megtelt könyvtárunk, 
és az este sem riasztotta a jelenlévőket, a jóízű 
beszélgetés inkább maradásra csábította a ked-
ves látogatókat. Köszönet érte minden szerve-
zőnek és érdeklődő jelenlévőnek! Jó volt együtt 
ünnepelni, töltekeztünk az est hangulatával, egy-

másra mosolyogva egymás lelkét erősíthettük a 
versek, a gondolatok által. Köszönjük!
 Június egy másik rendezvénysorozatnak is 
helyt adott. A Múzeumok Éjszakáját 1999-ben 
Franciaországban rendezték meg először Szent 
Iván éjszakáján, ennek mintájára Magyarországon 
2003 óta szervezi meg a minisztérium a Múzeu-
mok Éjszakáját. Monoron ez volt az ötödik, az idén 
öt helyszínen. Kincskeresők nyomába eredtünk és 
egy szép anyagot találtunk, amelyet Mányoki La-
jos, Tóth Gábor, Rácz Tibor Ákos és a Ferenczy Mú-
zeum segítségével megmutathattunk a nagyér-
demű közönségnek. A fémkeresős megtalálások 
a megyei múzeumba kerülnek, majd tisztítás, kar-
bantartás és leltározás után lehet azokat kiállítani. 
Két tárlót sikerült megtölteni a Monor közigazga-
tási területén talált leletanyaggal, amely még bő-
vülni fog három tárggyal. A két bronzkori sarló és 
dísztű, amely a Parlament után, most Kaposváron 
látható, ősztől itt lesz megtekinthető a látogatók 
számára. A kiállított anyag az év végéig biztosan, 
de reméljük még sokáig lesz a múzeumunkban. 
Kincskereső játékra is invitáltuk a városközpont-
ban a látogatókat, amelyen a legügyesebbek a 
monori Pillangó Kiadó köteteit kaphatták ajándék-
ba. Könyveket ajándékozott a gyerekeknek Fülöp 
Monika is a könyvbemutatója után a gyerekkönyv-
tárban, és tündéreket leltünk a játszótéren. A Vi-
gadó éttermében az általános iskolások régi mo-
nori fotókat idéző mai képeit láthatjuk még július 
végéig. Szabó Jenő fotói is eddig tekinthetők meg 
a KultPincében. A csillagászok távcsöves bemuta-
tója egy estére szólt, de reméljük, más alkalommal 
is felcsalogatják a Strázsára a csillagok a nagyérde-
műt. A Monar Galériában is láthatók még Kiss Adél 
munkái, bár Dénes Imre performance bemutatója 
az éjszaka egyszeri eseménye volt.
 Bővelkedhettünk kulturális élményekben, re-
méljük, a folytatás sem marad el. Kiss Attila Mo-
nor néveredetéről szóló tanulmányának megje-
lenése, a Pósa Emlékév további rendezvényei is 
erről tanúskodnak. Könyvtárunk és a mi kis mú-
zeumunk lehetőséget adnak arra, hogy gyűjt-
sük, feltárjuk szellemi és tárgyi értékeinket, 
gyűjt sük a monorikumokat és a nagyközönség 
számára azokat meg tudjuk mutatni. Megtiszte-
lő ez a feladat, amelynek ellátásához köszönjük 
minden kedves monori ember segítségét és tá-
mogatását.  Hajdú Zoltánné
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SPORT

A Monori SE NBIII-as labdarúgó 
csa pa tának bajnoki évet záró 
összejövetelén ez a szikár ténymeg-
állapítás jelentette az egyetlen 
pozi tívumot. Az ilyenkor szokásos 
ün neplésnek, jókedvnek nyomát 
sem lehetett érezni. A játékosok 
arcán belső vívódás tükröződött.

V ezér Ádám vezetőedző nagyon reálisan, 
kritikusan és önkritikusan vetette fel an-
nak a rögös útnak a nehézségeit, ami az 

NBIII. Alföld-csoport ezüstérmes helyétől a ki-
esés szélére juttatta a csapatot az új Közép-cso-
port remélt középmezőnye helyett. Addig a 
megállapításig is eljutott, hogy tulajdonképpen 
nem is magunknak, hanem a rivális Bölcske és 
Maglód vereségének köszönhettük az osztály-
ban maradásunkat
 Természetesen tudtuk valamennyien, hogy 
az átszervezett, létszámában felére csökkentett 
NBIII-ban sokkal nehezebb lesz jó eredményt 
elérni, mégis mindenki többet várt a gárdá -
tól. Még akkor is, ha példátlanul sok sérülés 

– még játékos-edzőnké is – sújtotta az együt-
test. Többször az alapkeret fele sem állhatott 
rendelkezésre. Kétségtelen, hogy a pályagon-
dok, eltiltások, erősen vitatható bírói ítéletek 
és a kiszámíthatatlanul balszerencsés fordula-
tok is nehezítették a helyzetet. Egyenlőtlen fel-
tételek mellett még az NBI-es csapatok (Video-
ton, Budapesti Honvéd) tartalék együtteseivel 
is meg kellett küzdeni. Mindemellett viszont az 
bántott elsősorban minden érdekeltet, hogy 
a 7 győzelem és a 8 döntetlen mellett 15 volt 

Nem estünk ki

Pest Megyei Úszó 
Csapatbajnokság 

Elérkezett a strandszezon és ezzel együtt a 
nyitott medencés versenyek ideje is. A megyei 
csapatbajnokság II. fordulóját a százhalombat-
tai strand 50 méteres nyitott versenymeden-
céjében rendezték, ahol 6 csapat közel  200 
versenyzője állhatott rajtkőre. A Monor SE úszó-
csapat 17 fővel indult a versenyen és 7 éremmel 
tért haza (3 arany, 3 ezüst és 1 bronz). A verseny 
szünetében 6 kezdő úszónk sikeres szakmai mi-
nősítő vizsgát tett, így a következő nagy verse-
nyeken már ők is rajthoz  állhatnak. Az 1-3. he-
lyezettek érmet vehettek át, a 4-6. helyezettek  
oklevelet kaptak. Összességében mindenki javí-
tott eredményein, ezért  minden versenyzőnk-
nek gratulálunk! 
 Érmeseink: Bock Luca 50 méter mellúszás 1., 
100 méter hátúszás 2. Vargha Virág 100 méter 
mellúszás 1., 100 méter hátúszás 1. Koblencz Kris-
tóf 100 méter hátúszás 2., Rudolf Bence 50 méter 
mellúszás 2., Ponyi Patrik 100 méter gyorsúszás 3. 
 Oklevelet vehettek át: Koblencz Kristóf 50 
méter mellúszás 4., Mészáros Levente 50 méter 
mellúszás 4., Ponyi Patrik 200 méter mellúszás 
4. (felnőtt kategóriában), Ponyi Péter 200 méter 
gyorsúszás 4. MSE fiú váltó (Ország Botond, Losó 
Dávid, Koblencz Balázs, Mikola Bence) 6. hely.

Balatoni Bencének, a Monor SE birkózójának, 
a monori gimnázium tanulójának a Spor-
tok Házában (világbajnok edzője: Komáro-
mi Tibor jelenlétében) – a Magyarország Jó 
tanulója – Jó sportolója kitüntető oklevelet 
adta át Hoffmann Rózsa, az akkor még köz-
oktatásért felelős államtitkár és Simicskó Ist-
ván sportért felelős államtitkár. Bence 2009 
és 2011 között háromszoros diákolimpi-
ai bajnok és kétszeres országos bajnok lett. 
Első osztályos kora óta kitűnő tanuló az ál-
talános és középiskolában is hatéves kora 
óta végzett heti 4-5 edzése mellett. A tava-
lyi birkózó Európa-bajnokságon bronzér-
met szerzett. G.

Országos elismerés

a vereség. Ráadásul hazai pá-
lyán az őszi idényben csak két-
szer, a tavaszi fordulóban pedig 
mindössze egyszer sikerült meg-
szereznünk a 3 pontot. Ugyanakkor 
az, hogy idegenben négyszer is tudtak győzni 
a fiúk, alkalomadtán egy-két gólos hátrányból 
egyenlítve, majd megfordítva a mérkőzést, de 
még a 4. helyen végző, spanyol edzővel és bra-
zil szélsővel felálló Videoton II.-t is megverték a 
saját pályájukon, mégiscsak azt mutatta, hogy 
ebben a csapatban több van annál, hogy a ki-
esés szélén álljon.
 Szőnyi János (sportegyesületünk elnöke) meg-
köszönte az anyagi feltételeket biztosító támo-
gatást a BSS 2000 Kft. vezetőjének. Edzői gya-
korlata alapján elmondta, hogy előfordulhat egy 
csapatnál az egyszer fent, másszor lent, de min-
denkor mindent meg kell tennie, hogy szurkolói-
nak játékával ne okozzon csalódást.
 Selei Ernő főtámogatóként dicsérni nem tud-
ta, szidni pedig nem akarta a csapatot, de a he-
lyezésnél is fontosabbnak tartotta, hogy a pá-
lyán jó játék folyjon, a nézők megelégedésére. 
Ha kiesik az együttes a megyei bajnokságba, 
nem tartja tovább érdemesnek a támogatást. 
Még egy évig viszont hajlandó folytatni azt.
 Gábor Attila szakosztályvezető összegzése 
szerint adósai maradtunk a nézőközönségnek, a 
támogatóknak, az MSE-nek, az edzőnek és saját 
magunknak. A fő cél csak ezek törlesztése lehet.
 Egészséges fiatalembereknél – az edző ál-
tal javasolt teljes nyári kikapcsolódás után – az 
elkeseredést fel kell hogy váltsa a bizonyítás 
vágya. Hiszen azért adta meg a sors a benn-
maradás lehetőségét, hogy itthon is megmutat-
hassák, többre képesek. Hajrá MSE! B.G.

Hirdetés

www.victofon.hu

* Az akció 2014. augusztus 15-ig vagy a készlet erejéig tart. Az akció részleteiről érdek-
lődjön audiológusánál. A kép csak illusztráció. Az ajándék készpénzre nem váltható.

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

HŰSÍTŐ HALLÁSMENTŐ NAPOK

AJÁNDÉK HŰTŐTÁSKA

Hűsítő meglepetés! 
  2200 Monor, Balassa u. 1.

Bejelentkezés telefonon: 06-30/337-1294
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Szerezze be nyáron, olcsón szá-
raz tűzifáját! Akác hasított 2400 
Ft/q, tölgy hasított 2400 Ft/q szállí-
tással együtt. Érd.: 06-20/290-1228

Siófoki Aranyparton közvetlen 
vízparti és vízhez 100 m-re levő 
apartmanok mindennel felszerel-
ve, zárt kocsibeállóval, bevásárlá-
si és szórakozási lehetőségekkel ki-
adók. Tel.: 06-30/476-2026

Nagygaznyírást, kiskertszántást, 
talajmarást, fűnyírást vállalok,  
több éves tapasztalattal.  
Tel.: 06-20/525-2933

Újszerű rotációs kapa eladó.  
Érd.: 06-20/525-2933

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

Redőny, faredőny, mobil-fix szú-
nyogháló stb. szerelése, javítása ol-
csón, gyorsan, megbízhatóan, ga-
ranciával. Kotyinszki Tibor.  
Tel.: 06-30/850-2161

A gyászoló család köszönetét fe-
jezi ki mindazoknak akik Kun Pál 

temetésén részt vettek, sírjára 
koszorúkat, virágokat helyeztek 

el és enyhítették gyászunkat.
Gyászoló család

Apróhirdetés Gyász   Nerges  Hotel 
Termál       Superior

2200 Monor,  
Hegyessy tanya 3.
Tel: (29) 410 758
Email: info@nyergeshotel.hu
www.nyergeshotel.hu

50%
kedvezmény

40 fokos termálvízzel  
és úszómedencével, napozó-

terasszal várja Önöket!  
Előre bejelentkezés szükséges!

az Albion étteremben!

Minden héten hétfőtől szerdáig 
12:00 és 14:00 óra között

 

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

július 23-án és 30-án 17 ÓraKor

számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
részletfizetési lehetőség

Érdeklődni lehet: 
TABAC dohány- és ajándékbolt, Monor, Deák F. u. 2.

Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708
OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu

MONOR

KISS OPTIKA

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

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

Szemüvegkészítés  
és -javítás.

Szemorvosi vizsgálat.
Computeres szemvizsgálat,  

kontaktlencse illesztése  
és rendelése.

Megérkeztek  
a legújabb  

2014-es 
modellek!

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az Önkormányzat tulajdonában álló belterületi 1049/2 
hrsz-ú, élelmiszerüzlet és udvar megjelölésű ingatlanra 
vonatkozóan az alábbi bérleti felhívást teszi közzé.
Gomba Község Önkormányzata keresi azon 
magánszemélyeket, egyéni vállalkozókat, illetve jogi 
személyiséggel rendelkező társaságokat (a korábban jogi 
személyiséggel nem rendelkező társaságokat is ide értve), akiknek 
szándékában áll Gomba Község területén új vállalkozást 
beindítani, vagy a meglévő vállalkozásukat bővíteni.

Bérleti felhívással kapcsolatban további információk Gomba Község honlapján.     
http://www.gomba.hu/

http://www.gomba.hu/elado-onkormanyzati-ingatlanok

BÉRLETI FELHÍVÁS

(a korábban jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokat is ide értve)



Versenyképes szakmát keres? Tanulni szeretne?
Jöjjön a Mihály Dénes Szakképző Iskolába!

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

Tervezett képzéseink 2014. szeptember 1-jétől:

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

Beiratkozás: augusztus 22-én, 25-én és 29-én 17-től 19 óráig.

A képzés 
tandíjmentes, 

ha megfelel  
a feltételeknek!


