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Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 
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899,-
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Füstölt-
kolbász

Ft/kg
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399,-
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399,-

Liba-, 
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gyf. Ft/kg

500,-Pulykanyak

Ft/kg
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filé

Ft/kg

1190,-

Sertés 
hosszúkaraj

Ft/kg

990,-Sertéscomb

Ft/kg
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Az első nyári ülésen történt
Önkormányzati hírek

Június 14-én tartotta soros nyilvános ülését a képviselő-testület, melyen 19 napirendi 
pontot tárgyaltak meg. Pogácsás Tibor polgármester parlamenti elfoglaltsága miatt 
nem tudott jelen lenni, ezért az ülést dr. Babinszki György alpolgármester vezette le. 

„Mindazon 
civil szerve-
zetre, ame-

lyik bo-
rászattal, 

borturizmus-
sal foglalko-
zik nagy fele-
lősség hárul, 
de a pince-
tulajdono-
sokra is.”

Folytatás a 4. oldalon

További információk
A képviselő-testületi ülés nyílt ülésé-
nek teljes jegyzőkönyve, valamint a 
rendeletek szövege a Városi Könyvtár-
ban megtekinthető. A képviselő-testü-
let nyilvános üléséről a GEMINI TV 
minden esetben felvételt készít, amelyet 
az ülést követő második szombaton a 
Williams TV csatornáján figyelemmel 
kísérhetnek. Bővült a tájékoztatási le-
hetőségünk, így 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, 
tájékoztatásról is értesülhetnek.

A Monori Strázsa 2012. júliusi számának tartalma:
Az első nyári ülésen történt  3  |  A közkutakból sosem elég  6  |  Megkezdődtek az útlezárások  7  |  Elsőre is sikert aratott  8   
Toborzó az önkéntes polgárvédelmi szervezetbe  9  |  Idejében felismerve gyógyítható!  9  |  Felhívás  9  |  A patikák ügyeleti rendje  9  
Művészeti Napközis Tábor  10  |  Erdélyi körök Monoron   10  |  Barangolás a kultúrában  10  |  Összefogás a tiszta Magyarországért  12  |  Értesítés  12 
Köszönet a támogatásért!  12  |  Egy kis mozgás…  12  |  Eredményes szereplés Gyömrőn  14  |  Szarvasi sikerek  14  |  Bajnok lett a Monori Sport Egyesület!  14

Törvény írja elő, hogy 
a rendőrkapitánysá-
goknak éves tevé-

kenységükről minden évben 
be kell számolniuk az illeté-
kességi területükön lévő ön-
kormányzatoknak. Ennek 
tett eleget Szmodics Ró-
bert rendőr alezredes, igaz, 
mivel a beszámoló a 2011-
es évről szólt, ezért az elő-
ző kapitány munkájáról tá-
jékoztatta a kapitányság 
vezetője a testületet. Az 
új kapitány a beszámoló 
végén a 2012-es évre hir-
detett elérendő célokat. A 
beszámolóból olyan örven-
detes tényt is megtudhattak 
a képviselők, hogy 54 fiatal 
rendőrrel emelkedett a ka-
pitányság létszáma. Ezeket 
a fiatalokat meg kell tarta-
ni, és anyagi lehetőségek 
függvényében tovább kell 
foglalkoztatni őket. A mo-
nori kapitányság területén 
625 lakosra jut egy rend-
őr, amely az országos, de 
a megyei átlagot sem éri el. 
Ugyanakkor az országos fo-
lyamatokkal ellentétben, az 
ismertté vált bűncselekmé-
nyek száma 11 százalékkal 
csökkent 2011-ben. A be-
számolót előzetesen a Jogi, 
Ügyrendi és Közbiztonsági 
Bizottság is megtárgyal-
ta, ott fogalmazódott meg, 
hogy pénteken és szomba-
ton az esti időszakban fo-
kozottabb járőrözésre lenne 
szükség a vendéglátó helye-
ken és környékükön, vala-
mint a városközpont terein.
Szmodics Róbert rendőr-
kapitány szóbeli kiegészíté-
sében elmondta, hogy idén 
áprilisban további 18 fiatal-
lal gyarapodott a kapitány-
ság létszáma. A Pest Me-
gyeri Rendőr-főkapitányság 

lépéseket tett a fiatalok 
szálláshelyének biztosítá-
sa érdekében, de támogat-
ják a munkába járást is. 
Nagy probléma Közép-Ma-
gyarországon a rendőrök 
megtartása, a most felvett 
fiatalok is főként Baranya 
és Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyéből jöttek. A ka-
pitány ígéretet tett, hogy 
a lakosság biztonságérze-
tének javítása érdekében 
megteszik a szükséges lé-
péseket. A pénteki és szom-
bati fokozottabb ellenőrzést 
már most megkezdték gya-
logosan a fiatalok. Kiemel-
te, hogy a közösen kiépített 
kamerarendszer nagyon jó 
a lakosoknak és a kapitány-
ságnak is. Ha esetlegesen 
még több kamera felszere-
lésre kerülne sor, ehhez biz-
tosítani tudják a szükséges 
rendőri állományt. A rend-
őrség és a civil szervezetek 
között is nagyon jó a kap-
csolat. Erre jól példák az 
elmúlt időszakban lezajlott 
strázsahegyi rendezvények. 

Sokoldalú és iránymutató

Elfogadta a képviselő-tes-
tület a Strázsahegyi tele-
pülésfejlesztési koncepciót. 
A képviselők véleménye az 
volt, hogy az anyag rend-
kívül sokoldalú, és irányt 
mutat, hogy melyik úton 
induljon el az önkormány-
zat. Erre alapozva meg kell 
kezdeni a szabályozás ki-
dolgozását, illetve a ren-
deletalkotást. Mindazon 
civil szervezetre, amelyik 
borászattal, borturizmus-
sal foglalkozik nagy felelős-
ség hárul, de a pincetulaj-
donosokra is. A Borvidékek 
Hétvégéjén az idelátogatók 

is elmondták, a monoriak 
el sem hiszik, hogy mi-
lyen kincs van a kezükben.  
A szerkezeti és szabályozá-
si tervet – ugyanúgy, mint 
a koncepciót – a Völgyzu-
goly Műhely Kft. dolgozza 
ki, a képviselők ezután fog-
ják a szükséges rendeletet 
megalkotni. 

Intézményvezetőkről 
döntöttek

Zárt ülésen bírálta el a kép-
viselő-testület az Ady Úti 
Általános Iskola intézmény-
vezetésére kiírt pályázatot. 
Egyik jelölt sem kapta meg 
a minősített többséget a 
három közül, így nem vá-
lasztottak igazgatót az Ady 
Úti Általános Iskola élére. 
A testület a következő, jú-
lius 12-i ülésén határoz ar-
ról, hogy kit biz meg az in-
tézmény vezetésével. 
 Az óvodavezetésre kiírt 
pályázat elbírálását már 
nyílt ülésen megtárgyalták, 
és elfogadták Trincsiné 
Márton Zsuzsanna pályá-
zatát, akinek a kinevezését 
előzetesen az Oktatási, Köz-
művelődési, Sport és Egye-
sületi Bizottság is javasolta.

Zajlik a városközpont 
megújítása

Előterjesztést tárgyaltak 
meg a Monor Integrált Vá-
rosközpont-fejlesztése című 
projekttel kapcsolatosan, 
amelynek része a mini – 
úgynevezett soft elemek – 
megvalósítása. A gyermek-
naphoz és az Orbán-naphoz 
kapcsolódó rendezvények is 
ennek keretében zajlottak le. 
Július elejéig lehet pályáz-
ni a monori civil szerveze-

teknek az őszi rendezvé-
nyekre. A részletes felhívás 
a monorivarosfejleszto.hu 
honlapon is olvasható. 
Ugyanebben a napirendi 
pontban döntöttek a Baj-
csy Zsilinszky utca és Kos-
suth Lajos utca sarkán lévő 
két fa kivágásáról.

KÖVÁL helyett DAKÖV

Megtárgyalták a DAKÖV 
Dabas és Környéke Vízügyi 
Korlátolt Felelősségű Tár-
saság társasági és szindi-
kátusi szerződéstervezetét. 
Az anyag előkészítésében 
részt vett a Gazdasági és 
Pénzügyi Ellenőrző, illetve 
a Jogi, Ügyrendi és Közbiz-
tonsági Bizottság. A víz-
ügyi törvény értelmében 
csak olyan cégek működ-
hetnek 2013. január 1-jétől, 
amelyeknek a bekötése a 
150 ezer főt meghaladja, 
ezért csatlakozik Monor a 
DAKÖV-höz, erről már az 
előző ülésén döntött a tes-
tület. Dr. Zsombok Lász-
ló bizottsági elnök szóbeli 
kiegészítésében elmondta, 
hogy egy nem teljesen tisz-
tázott, és az elkövetkezendő 
évnek a működését tekintve 
nem feltétlenül minden ré-
szében ismert koncepcióról 
van szó, amihez az önkor-
mányzatnak csatlakoznia 
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Folytatás a 3. oldalról

„Új megálla-
podást kötött 

a képvise-
lő-testület a 

Monori Roma 
Nemzetisé-
gi Önkor-

mányzattal.”

„Elhatároz-
ta a képvise-
lő-testület, 
hogy felül-
vizsgáltat-
ja a Kilátót, 
a Jókai úti 

hídat, vala-
mint a Piac-

csarnok tető-
szerkezetét.”

kellene. A szindikátusi és 
a társasági szerződést fel-
tételekkel fogadja el az ön-
kormányzat. A szindikátu-
si és a társasági szerződés 
elfogadása nem jelenti az 
üzemeltetési szerződés elfo-
gadását is. Erre külön kép-
viselő-testületi döntés alap-
ján kerülhet majd sor. Azok 
a szempontok, amiket a vá-
ros az átalakítás folyamán 
képviselni szeretne, neveze-
tesen a KÖVÁL szerepének, 
valamint a foglalkoztatot-
tak minél nagyobb számá-
nak megőrzése, ez a terve-
zet lehetővé tesz. A város 
a két szerződés aláírásával 
nem vállal nagy kockázatot. 
A KÖVÁL Zrt.-t december 
31-ével vinnék be a kft.-be. 
Ha bármilyen változás tör-
ténne addig, érvényesíteni 
tudnák az érdekeiket. 

Nyári tábor a Kossuthban

Tájékoztatót fogadott el a 
képviselő-testület a gyer-
mekek nyári napközbeni el-
látásáról. Az intézmények-
kel történt közös egyeztetés 

alapján a nyári napközi a 
Kossuth Lajos Általános Is-
kola Bajcsy-Zsilinszky ut-
cai épületében lesz. Az elő-
zetes felmérések alapján 26 
tanuló jelezte a város is-
koláiból, hogy részt vesz 
az intézmények által szer-
vezett nyári napközis tá-
borban, de emellett a civil 
szervezetek is szerveznek 
táborokat. 
 Az önkormányzat koráb-
ban 9 helyi vállalkozó ré-
szére küldött ki felhívást a 
nyári étkeztetés biztosításá-
ra. A benyújtási határidőig, 
vagyis június 14-én 11 óráig 
egy pályázó, a Sport Ven-
déglőt (Monor, Kiss Ernő u. 
3.) üzemeltető Szőnyi Alex 
János egyéni vállalkozó adta 
be pályázatát. A benyújtott 
anyag megfelel a kiírásnak. 
A pályázó vállalta, hogy az 
arra rászoruló gyermekek 
részére a nyári szünetben, 
június 18-tól augusztus 31-ig 
naponta 259 adag ételt ké-
szít a Bajcsy Zsilinszky úti 
napközibe, illetve a Cinka 
Panna telepre. Erre az ön-
kormányzat az államtól ka-
pott támogatást.

Meghosszabbított pályázat

A volt posta épületére ki-
írt hasznosítási pályázat 
határidejét meghosszabbí-
tották július 10-ig. Eddig 
is volt érdeklődés az épü-
let hasznosítására, de jelen 
pillanatban még nem ér-
kezett be érvényes pályá-
zat. Az volt a javaslat, hogy 
még egy hónapig hosszab-
bítsák meg a beadási határ-
időt, ha addig sem érkezik 
be pályázat, akkor felújít-
ják az épületet, és azután 
írnak ki újabb pályázatot. 
Volt komoly érdeklődő, le-
het számítani rá, hogy egy 
hónapon belül eldől az épü-
let sorsa.

Egyéb döntések

Új megállapodást kötött a 
képviselő-testület a Monori 
Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzattal. Eddig is léte-
zett megállapodás a két ön-
kormányzat között, de most 
törvényi változás miatt újat 
kellett készíteni.
 Megválasztották a Mo-
nor Város és Uszoda Üze-

meltető Nonprofit Kft. felü-
gyelő bizottságának tagjait. 
Mivel a jelöltek közül csak 
egy fő volt jelen, így nem 
tudtak nyilatkozni, hogy 
zárt, vagy nyílt ülésen 
kérik a tárgyalást, az al-
polgármester zárt ülést 
rendelt el a tárgyalás idő-
tartamára.
 Elhatározta a képviselő-
testület, hogy felülvizsgál-
tatja a Kilátót, a Jókai úti 
hídat, valamint a Piaccsar-
nok tetőszerkezetét. Erre a 
2013-ban kerülhet sor, mi-
után a bekért árajánlatok 
összegét beépítették a jövő 
évi költségvetésbe.
 Döntött a testület a lak-
bérhátralék és egyéb ingat-
lanügyekben, majd pályá-
zat kiírását fogadták el a 
védőnői álláshelyre. A pá-
lyázat teljes szövege a vá-
ros honlapján (www.monor.
hu) érhető el.
 A képviselő-testület soros 
nyilvános ülését 2012. júli-
us 12-én 14 órakor tartja, a 
tervezett napirendi ponto-
kat a II. félévi munkaterv 
tartalmazza.

Összeállította: Nagy Lajosné

    Szem Írisz 

   Optika üzletek

06-30/9619-706

Monor, Móricz Zs. u. 4.

Nyitva tartás: H-P: 9-16

Monor, Egészségház I. em. 105.

Nyitva tartás: H-P: 815 -17

www.iriszoptik.hu

Ha szemüvege  

gyenge, vagy csak 

szebbet szeretne, térjen be  

Hozzánk egy új szemüvegre!

teljes körű szemüveg  

kiszolgálás akár azonnal!

Egész évben, változó kedvezmények!

széles szemüvegkeret és lencseválasz-

ték, napszemüvegek, kontaktlencse 

ápoló folyadékok, szemüvegtisztító 

szerek és kiegészítők árusítása.

töprengeni felesleges,

nézzen csak be, mert 

érdemes!

Telefon: 06-30/47-57-823

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

3D 

látványterv

készítése

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

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

 

VÁRJUK MUNKAERŐPIACI SZEMPONTBÓL HÁT
RÁNYOS HELYZETBEN LÉVŐ MUNKANÉLKÜLI EMBE
REK JELENTKEZÉSÉT (alapfokú iskolai végzettséggel ren
delkezik, ötven év feletti, 25. év alatti pályakezdő, megelőző hat 
hónapban nem folytatott keresőtevékenységet, vagy a munka
ügyi központ huszonnégy hónapja nyilvántartja, a saját ház
tartásában legalább egy eltartottal egyedül él, a foglalkoztatás 
megkezdése előtti 12 hónapon belül GYESben, GYEDben, 
GYETben, TEGYÁSban, gyermekgondozási díjban, ápolási 
díjban részesült, rehabilitációs járadékban részesül, megválto
zott munkaképességű).

A PROJEKTTEL KAPCSOLATBAN BŐVEBB FELVILÁGOSÍ
TÁS KÉRHETŐ: 2225 Üllő, Pesti út 124.  HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 
8 ÓRA 30TÓL 15 ÓRA 30IG.  Tel.: 0629/321876.

„KÖZÖSEN A KÖZÖSSÉGEKÉRT” A CIVIL KÖZPONT ÉS 
A TÉRSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK PROGRAMJA című, 
TÁMOP 1.4.111/220120019 azonosító számú projektben 
OKJS TAKARÍTÓ ÉS BIZTONSÁGIŐRKÉPZÉSI LEHETŐ
SÉGEK. INGYENES TANFOLYAM. SIKERES VIZSGA UTÁN 
MUNKALEHETŐSÉG.

Hirdetés
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Önkormányzati hírek

A testület II. félévi munkaterve
Július 12. 14 óra
 1.) Interpellációk
 2.) Monor Város Önkormányzat 2012. 
évi költségvetéséről szóló 15/2012. (III. 05.) 
számú rendelet 2. számú módosítása.
 3.) Taxiállomás igénybevételének rendjé-
ről szóló rendelet elfogadása.
 4.) A mezőőri szolgálatról szóló 4/2010. 
(II. 19.) számú rendelet felülvizsgálata.
 5.) Monor Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete Szervezeti és Működési Sza-
bályzatáról szóló 4/2003. (II. 28.) Ök. szá-
mú rendelet módosítása.
 6.) Önkormányzati közalapítványok (Se-
gítő Támogató Közalapítvány, Monor és 
Környéke Mentés Ügyéért Közalapítvány, 
Monor és Környéke Közbiztonságáért Köz-
alapítvány) kuratóriumainak beszámolója 
(a 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bek. e.) 
pontja alapján).
 7.) Közoktatási intézmények beszámo-
lója a 2011/2012-es tevékenységéről (1993. 
évi LXXIX. Törvény 104. (5) bekezdése 
szerint).
 8.) Monor Város Jó Tanulója, Jó Spor-
tolója pályázat elbírálása.
 9.) Általános iskolák heti óraszámának 
és álláskeretének meghatározása.
 10.) Előterjesztés a KMOP-5.2.1/B-09-
2f-2010-0013 jelű, Monor Integrált Város-
központ-fejlesztése című projekttel kapcso-
latos döntésekre.
 11.) Előterjesztés a KEOP-7.1.0/11-2011.-
0026 jelű, Monor ivóvízminőség javításának 
műszaki előkészítése projekttel kapcsolatos 
döntésekre. 
 12.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 13.) Polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intézkedé-
sekről, valamint a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról.
 Zárt ülés keretében:
 1.) Városi ösztöndíjpályázatok elbírálása.

Szeptember 20., 14 óra
 Napirend előtt: Monor Város Jó Tanuló-
ja, Jó Sportolója Díj ünnepélyes átadása.
Átadja: Pogácsás Tibor polgármester
 1.) Interpellációk.
 2.) A személyes gondoskodást nyújtó ellá-
tásokról, igénybevétele szabályairól, valamint 
a fizetendő térítési díjakról szóló 18/2010. 
(VIII. 24.) számú rendelet módosítása.
 3.) Beszámoló Monor Város Önkormány-
zatának 2012. I. félévi gazdálkodásáról.
 4.) Beszámoló Monor Város Önkormány-
zat tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
2012.  I. féléves gazdálkodásáról.
 5.) Beszámoló a polgárőrszervezet tevé-
kenységéről.
 6.) Döntés a főépítészi munkakörre be-
nyújtott pályázatok elbírálásáról.
 7.) Döntés az önhibájukon kívül hátrá-
nyos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. 
évi támogatására vonatkozó igény benyúj-
tásáról.
 8.) Döntés működési hitel felvételéről a 
2012. évi működési hiány finanszírozására.

 9.) Monor Város Hulladékgazdálkodási 
Tervének felülvizsgálata.
 10.) Előterjesztés a KMOP-5.2.1/B-09-
2f-2010-0013 jelű, Monor Integrált Város-
központ-fejlesztése című projekttel kapcso-
latos döntésekre.
 11.) Előterjesztés a KEOP-7.1.0/11-2011.-
0026 jelű, Monor ivóvízminőség javításának 
műszaki előkészítése projekttel kapcsolatos 
döntésekre.
 12.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíj pályázaton való részvételi szán-
dék megtárgyalása.
 13.) Tájékoztató a víz- és csatornaszol-
gáltatás átalakításával kapcsolatos felada-
tokról (III. forduló).
 14.) Tájékoztató a kiszervezett önkor-
mányzati feladatok felülvizsgálatáról.
 15.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 16.) A Közmeghallgatás időpontjának és 
programjának meghatározása.
 17.) Polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intézkedé-
sekről, valamint a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról.
 Zárt ülés keretében:
 1.) Javaslat Közbiztonsági Díj adomá-
nyozására.

Október 11. csütörtök, 14 óra
 Napirend előtt: Közbiztonsági Díj ünne-
pélyes átadása.
 Átadja: Pogácsás Tibor polgármester
 1.) Interpellációk.
 2.) Beszámoló a 2012/2013. tanév indí-
tásának tapasztalatairól.
 3.) Beszámoló a parlagfűirtási operatív 
program teljesítéséről.
 4.) A 2013. évi belső ellenőrzési terv el-
fogadása.
 5.) Előterjesztés a KMOP-5.2.1/B-09-
2f-2010-0013 jelű, Monor Integrált Város-
központ-fejlesztése című projekttel kapcso-
latos döntésekre.
 6.) Előterjesztés a KEOP-7.1.0/11-2011.-
0026 jelű, Monor ivóvízminőség javításá-
nak műszaki előkészítése projekttel kap-
csolatos döntésekre.
 7.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 8.) Polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intézkedé-
sekről, valamint a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról.
 Októberben Közmeghallgatás és Közbiz-
tonsági Fórum.
 Helyéről, időpontjáról és programjáról a 
2012. szeptember 20-i ülésén dönt képvise-
lő-testület. 

November 15. 14 óra
 1.) Interpellációk
 2.) Előterjesztés Monor Város Önkor-
mányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
15/2012. (III. 5.) számú rendelet 3. számú 
módosítására.
 3.) Tájékoztató Monor Város Önkor-
mányzatának 2012. I-III. negyedéves gaz-
dálkodásáról.
 4.) Előterjesztés Monor Város Önkormány-
zatának 2013. évi költségvetési koncepciójára.

 5.) Beszámoló Monor Város Önkor-
mányzat tulajdonában lévő gazdasági tár-
saságok 2012. I-III. negyedéves gazdálko-
dásáról.
 6.) Monor Város Önkormányzat tulajdo-
nában lévő gazdasági társaságok 2013. évi 
üzleti terv koncepciója.
 7.) Beszámoló a Gondozási Központ 2012. 
I-III. negyedéves tevékenységéről.
 8.) Szociális intézmények feladatellátásá-
nak felülvizsgálata.
 9.) Önkormányzati fenntartású általános 
iskolák állami fenntartásba vételével kapcso-
latos döntések.
 10.) A nevelési-oktatási intézmények költ-
ségvetésének módosítása.
 11.) Előterjesztés a KMOP-5.2.1/B-09-
2f-2010-0013 jelű, Monor Integrált Város-
központ-fejlesztése című projekttel kapcso-
latos döntésekre.
 12.) Előterjesztés a KEOP-7.1.0/11-2011.-
0026 jelű, Monor ivóvízminőség javításának 
műszaki előkészítése projekttel kapcsolatos 
döntésekre .
 13.) Térfigyelő-kamerarendszer üzemel-
tetésének felülvizsgálata.
 14.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 15.) Polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intézkedé-
sekről, valamint a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról.
 Zárt ülés keretében:
 1.) Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok 
elbírálása.

December 13. 14 óra
 1.) Interpellációk
 2.) A helyi önkormányzatokról szóló tör-
vény módosításával összefüggő helyi rende-
letek felülvizsgálata.
 3.) Önkormányzati/polgármesteri hiva-
tal létszámkeretének, szervezeti és műkö-
dési feltételeinek meghatározása.
 4.) Javaslat a 2013. évi szemétszállítási 
díjak megállapításáról szóló rendelet meg-
alkotására. A szolgáltatók beszámolója.
 5.) Főépítészi tájékoztató a településren-
dezési eszközök hatályosulásáról  (a 9/1998. 
(IV. 3.) KTM rendelet 5. §-a alapján).
 6.) Alapító okiratok felülvizsgálata.
 7.) Monor Város Önkormányzat magán-
jogi szolgáltatási szerződéseinek felülvizs-
gálata.
 8.) Társulások szervezetének, működésé-
nek jogszabályi felülvizsgálata.
 9.) Előterjesztés a KMOP-5.2.1/B-09-
2f-2010-0013 jelű, Monor Integrált Város-
központ-fejlesztése című projekttel kapcso-
latos döntésekre.
 10.) Előterjesztés a KEOP-7.1.0/11-2011.-
0026 jelű, Monor ivóvízminőség javításának 
műszaki előkészítése projekttel kapcsolatos 
döntésekre.
 11.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
 12.) Javaslat a képviselő-testület 2013. I. 
félévi munkatervének jóváhagyására.
 13.) Polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intézkedé-
sekről, valamint a lejárt határidejű testüle-
ti határozatok végrehajtásáról.
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KÖRKÉRDÉS

Napi vízigényünk két-három liter, ám az olyan kánikulai napon, 
mint amilyenen mi is megszólítottuk a járókelőket, ennek akár a 
duplájára is szükségünk lehet. Így hát azt kérdeztük: útközben 
hol oltják szomjukat? Nem hiányoznak a közkutak?

A közkutakból sosem elég

 Vidák Attila  Oláh Károly  Györki László  Vitális István  Szalay Erika  Antós Dénes

Kivétel nélkül mindenki azt felelte: de-
hogynem. Ezzel szemben a Kövál Zrt. 
elnök-igazgatójától, Takács Endré-

től azt a választ kaptuk: Monoron a köz-
kifolyókból más településekhez képest még  
mindig nagyon sok üzemel.
 A mai napon már vagy tízszer is ivott va-
lamelyik utcai kútnál – mondta Vidák Atti-
la, aki szerint egyes helyeken, mint például 
a Móricz Zsigmond utcában, több közkifo-
lyó is akad, másutt viszont kilométereket 
lehet gyalogolni, mire talál egy működő ku-
tat a szomjazó. Ő például, ha a gyerekeivel 
megy hazafelé a városközpontból a Ceglé-
di útra, nem győzi hallgatni a szomjas ap-
rónép panaszait. Azon az útvonalon sehol 
nem találnak vizet – panaszolta –, pedig 
nincs mindenkinek pénze arra, hogy lép-
ten-nyomon palackos ásványvizet vásárol-
gasson.
 Oláh Károllyal – elmondása szerint – még 
soha nem fordult elő, hogy utcai közkifo-
lyó vizét itta volna. Mégis, ha belegondol – 
mondta – bizonyára sokan akadnak, akik a 
hőségben megszomjaznak, és nem találnak 
kutat. Tudomása szerint ugyanis a közkifo-
lyók jelentős részét üzemen kívül helyezték.
 Györki László is hasonlóképpen véleke-
dett. Amint elmondta, ő maga ugyan soká-
ig észre sem vette, hogy a közelükben lévő 
kutat leszerelték, de az ilyen forró nyári na-
pokon nem egyszer látott már vizet kereső 
járókelőket, amiből arra következtett: a le-
szerelt kutak bizony sokaknak hiányoznak. 
 Vitális István és felesége ugyancsak hiá-
nyolták a közkifolyókat. A férjjel már több-

ször előfordult – mesélte –, hogy szüksége 
volt az utcai vízlelőhelyre, felesége pedig azt 
emlegette, hogy a gyerekekkel közlekedők-
nek különösen szükségük lenne a közkutakra. 
Hiszen a kicsik nem csak megszomjaznak, 
de olykor meg is sérülnek, vagy maszato-
sak lesznek. És milyen jól jött annak ide-
jén egy-egy horzsolást, vagy fagylalttól ra-
gacsos kis kezet lemosni.
 Ha az unokáival sétál, nosztalgiából ma 
is kipróbál minden útba eső kutat – mesél-
te –, de már soha egyikből sem folyik a víz.
 Szalay Erika azt felelte kérdésünkre: ugyan 
vele is előfordult már, hogy épp jókor került 
az útjába egy közkút, a hiánya azonban nem 
okoz neki különösebb problémát, mert vagy 
visz magával az útra egy flakon vizet, vagy 
beszerzi útközben valamelyik boltban. 
 Antós Dénesről azt feltételeztük, hogy 
nem emlékezhet a hajdani közkutak sokasá-
gára, hiszen olyan fiatal. Ő azonban azon-
nal rávágta: hogyne emlékezne a sok kék 
kútra! Sőt hiányoznak is neki, hiszen azt 
tapasztalja, hogy működő közkutat város-
szerte nagyon nehezen találni.
 Mivel magunk is azt tapasztaltuk, mond-
hatni abban a hiszemben éltük eddig az 
életünket, hogy a közkutak jelentős részét 
legalább egy évtizeddel ezelőtt leszerelték, 
nagyon meglepődtünk, amikor Takács End-
rétől, a Kövál Zrt. elnök-igazgatójától azt 
hallottuk: Monoron még ma is kétszáz köz-
kifolyó van használatban. (Miközben Mo-
norierdőn például három darab.)
 Takács Endre arról is tájékoztatott, hogy 
a 38/1995 számú kormányrendelet, amely 

mindmáig érvényben van – bár a most ké-
szülő víziközmű-törvény bizonyára változ-
tat majd rajta – előírja, hogy közkifolyót 
üzemen kívül helyezni csak polgármesteri 
engedéllyel lehet. Ha olyan lakó akad, aki 
nyomós indokkal nem tud, vagy nincs le-
hetősége rákötni a vízvezetékre, biztosítani 
kell számára a közkút igénybevételét, ameny-
nyiben naponta és fejenként 30 liternyi víz 
után közkúthasználati díjat fizet. Meg kell 
hagyni a közkifolyókat az óvodák, iskolák, 
temetők közelében vagy a faluvégeken, ahol 
szomjas vándorok is megfordulnak. S ezek-
nek a közkifolyóknak a vize – havonta el-
lenőrzik – legalább olyan jó minőségű kell 
legyen, mint a lakóházakba bevezetett vízé. 
 Ha nem használnák a közkutakat, a víz 
pangana, azaz rossz minőségű lenne.
 De nagyon is használják. 
 Van, aki az utcai kifolyóra erősített slag-
ból tölti fel a kerti medencéjét, mossa a ko-
csiját, locsolja a kertjét. A faluvégi kutakból 
sem a szomjas vándor iszik, hanem a gaz-
dák hordják hordószámra a permetezéshez, 
öntözéshez. Ahol a kutat már üzemen kívül 
helyezték, megfosztották a „kartól”, amivel 
vizet lehet belőle fakasztani, az sem aka-
dály: az élelmes lakók saját készítésű kart 
használnak, az mindig kéznél van.  
 Az így elhasznált vizet pedig minden 
egyes városlakó fizeti: beleépül a vízdíjba.
 De ki lenne képes minden egyes kutat fo-
lyamatosan ellenőrizni?
 Takács Endre szerint a még meglévő két-
száz kútnak a tíz százaléka elég lenne ah-
hoz, hogy a törvénynek megfelelően üze-
meltessék a közkifolyó rendszert. S noha 
– Takács Endre kedvenc hasonlatával élve 
– a DÉMÁSZ sem helyez konnektorokat 
a villanyoszlopokra, hogy a lakók onnan 
üzemeltessék a hajszárítójukat vagy a vil-
lanyborotvájukat, a közkifolyók ügyében 
egyszerre van jelen a pazarlás és a hiány-
érzet. 

Koblencz Zsuzsa

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

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

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

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

beültetés rendelőnkben folyamatos!
Kövesse a facebookon is: 

http://www.facebook.com/
MonoriAllatorvos

Hívásra – telefonos egyeztetés után – házhoz megyünk.

Potencianövelők 
kaphatók!

06-30/295-7815
www.potencianovelok.boltaneten.hu
www.sexshoptermekek.hu

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

Hirdetés
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VÁROSKÖZPONT
Megkezdődtek az útlezárások

A városközpont megújulása kapcsán májusban megkezdett munkák az idő előrehaladtával egyre inkább 
felgyorsulnak és kiteljesednek. Ennek következménye, hogy június végétől a városközpont egy része az 
átmenő forgalomtól elzárt területté válik, így több zsákutca is kialakul a felújítási munkák idejére. 

Ac
sá

di

Vác
i M

ihá
ly 

u.

Váci
Mihályköz

Kutya-hegy

Malom-hegy

Temető-hegy

Forrás-dűlő

Téglagyári-dűlő

Békási-dűlő

A fenti térkép a javasolt kerülő és terelő uta-
kat mutatja be. Szaggatott vonallal a főbb 
terelő utakat (Ady E., Móricz Zs., Kistói, 
Kossuth L., József A., Liliom, Munkácsy 
M., Kinizsi P., Kossuth L., Nemzetőr ut-
cák), pontozott vonallal pedig a kisebb ke-
rülő utakat (Ady E., Virág, Mátyás k., Bocs-
kai utcák) jelöltük. 
 Zsákutcává válik a Kossuth L., a Deák 
F. u. és az Ady u. egy része a készülő kör-
forgalom irányába, valamint helyi korlá-
tozásokra kell számítani minden, a pro-
jekt által érintett utcában, utcarészben 
egy-egy munkafázis alkalmával (Bajcsy-

Zs., Bocskai, Petőfi S., Mátyás k., Arany 
J., Bajza utcák). 
 A terelések és lezárások a munkák befe-
jezéséig, várhatóan 2012. decemberéig tar-
tanak. A VOLÁN-buszok az építkezés ideje 
alatt a megszokott útvonalon közlekednek. 
Az érintett területen lévő intézmények, üz-
letek, irodák gyalogos megközelítését, va-
lamint az áruszállítást a kivitelezőnek biz-
tosítania kell. 
 Az építkezés alatt megszűnik a parkolás 
a Kossuth Lajos utca belvárosi szakaszán, 
ezért kérjük az autósokat, hogy ügyinté-
zéskor a járművüket a központ körül nagy 

számban fellelhető parkolókban helyezzék 
el, megelőzendő a torlódásokat, dugókat.
 A forgalmi változásokat a kivitelező táb-
lákkal is jelzi a közlekedőknek.
 A projekt részleteiről, valamint az aktu-
alitásokról bővebben is tájékozódhatnak a 
www.monorivarosfejleszto.hu honlapon.
 Amennyiben bármilyen kérdése, kérése, 
panasza vagy javaslata merülne fel, úgy 
kérjük, azt jelezze felénk a következő e-mail 
címen: info@monorivarosfejleszto.hu vagy  
személyesen az ügyfélfogadási időben a pol-
gármesteri hivatalban lévő irodánkban.

Monori Városfejlesztő Kft.
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BORVIDÉKEK HÉTVÉGÉJE
Elsőre is sikert aratott
A június 9-10-én megrendezett Borvidékek Hétvégéjén példaértékű össze-
fogást tapasztalhattunk a városban működő egyesületek, intézmények és a 
lakosság között. Sokan és sokat tettek a rendezvény sikeres lebonyolításért.

A Monori Pincefaluban 36 helyi pincé-
ben kínálták boraikat az ország 22 
borvidékéről érkező neves borászatok. 

A rendezvény pénteken szakmai nappal in-
dult, a konferencián nagy érdeklődés övez-
te a neves felszólalók előadásait.
 A Borvidékek Hétvégéje közönségprog-
ramja szombaton a borrendek 80-100 fős 
színes felvonulásával kezdődött. A borren-
dek képviselőit a Gerje-Party Fúvósegylet 
kísérte a Szent-Orbán téri színpadhoz, ahol 
Pogácsás Tibor polgármester nyitotta meg a 
rendezvényt. Ezt követte a Monor Környé-
ki Strázsa Borrend tagavatása, majd szín-
padra léptek a Viráglányok és a Kék Ibo-
lya-csoport Péteriből, a gyömrői Gólyafiak 
és Ilyés Szabó Anna mesemondó. A pincék 
között a Monori Strázsák Néptáncegyüttes 
tagjai gondoskodtak a jó hangulatról és ar-
ról, hogy a közönséggel is megkedveltesse 
a néptáncot. Nekik a talpalávalót a Kala-
pos Folk Band, a Kincses zenekar és négy 
másik együttes húzta szombaton délelőttől 
kora hajnalig, illetve vasárnap egész nap. 
A pincesorok között hímzéssel, szövéssel, 
gyöngyfűzéssel, arcfestővel, fazekassal, mé-
hésszel, ásványékszer készítőkkel, Magfal-
va és a baranta kör képviselőivel, katonai 
járművek és veterán traktorok tulajdonosa-
ival, a Közös Út Cukorbetegek Egyesületé-
nek szűréseket végző tagjaival találkozhat-
tak az érdeklődők.
 Látványos kezdeményezés volt a Pin-
cemaraton, melynek minden indulóját tárgy-
jutalomban részesítettek a szervezők. Szom-
baton a rendezvénnyel párhuzamosan került 
megrendezésre a II. Amatőr Fogathajtó Ver-
seny, mely érdekes színfoltja volt a rendez-
vénynek. A napot a Kossuth-díjas Ghymes 
együttes jó hangulatú koncertje zárta, me-
lyet az érkező vihar ellenére is több mint 
hatszázan hallgattak a Bacchus téren. 
 A vasárnapot egy rendhagyó ökumenikus 
istentisztelet nyitotta a Szent Orbán téren, 
ahol szolgálatot adott Csáki Tibor plébá-

nos, Schaller Tamás és Vladár István lel-
kipásztorok.
 A látogatók számát csak becsülni lehet a 
rendezvény nagy területe miatt, de az biz-
tos, hogy négy-ötezer vendég kilátogatott a 
Monori Pincefaluba.
 A rendezvény kapcsán példaértékű ösz-
szefogást tapasztalhattunk a városban mű-
ködő egyesületek, intézmények és a lakos-
ság között, akik valamennyien sokat tettek 
a sikeres lebonyolításért. A Monor Környé-
ki Strázsa Borrend – a Borvidékek Hétvé-
géje megvalósítását lehetővé tévő Leader-
pályázat győztese – is köszönetet mond a 
lebonyolítás jelentős részével megbízott Vi-
gadó Nonprofit Kft.-vel együtt azoknak, 
akik munkájukkal hozzájárultak a sikeres 
és nagy energiát igénylő rendezvényhez. 
 A Borvidékek Hétvégéje nem valósulha-
tott volna meg a helyi pincetulajdonosok ön-
zetlen felajánlása nélkül. Ők két napig ren-
delkezésünkre bocsájtották a pincéjüket a 
más borvidékekről érkező borászoknak, ven-
dégül látták őket és szállást biztosítottak 
nekik, heteken keresztül egyeztettek velük. 
Köszönet illeti őket és családjukat név sze-
rint is: Aranyi Sándor, Balogh Péter, Ber-
ki István, Bokros Lajos, Ceglédi György, 
Csuzi László, Gosztola Gábor, Hanzelik 
Lajos, Hevesi Sándor, Hübel Gyula, Jám-
bor Miklós, Jávorszki Attila, Kiss Péter, 
Kovács Norbert, Kovács Róbert, Kugel 
György, Lukácsy György, Megyeri József, 
Molnár Tibor, Nagy László, Papp János, 
Prokopecz János, Sárosi István, Seres Atti-
la, Szabó Gyula, Szabó István Gyula, Sza-
bó Károly, Szekerka János, Takács End-
re, Tóth László, Tóth Mihály, Vásárhelyi 
József, Veres László, Vitéz László, Zátrok 
Károly.
 Köszönet illeti a konferencia előadóit a 
szakmai napon nyújtott közreműködésü-
kért. A Monorra érkező borászokat, hogy 
az ország legtávolabbi pontjairól is eljöttek 
borukat megismertetni az érdeklődőkkel.  

A hatósági engedélyek kiadásában közre-
működött Gyál Város Polgármesteri Hiva-
tala, az ÁNTSZ Monori intézete, az Állat-
egészségügyi Igazgatóság Monori Hivatala. 
Köszönjük a rendezvény mintaszerű rend-
őri biztosítását a Monori Rendőrkapitány-
ság munkatársainak, a szükséges orvosi je-
lenlétet pedig a Monori Mentőállomáson 
dolgozóknak. A rendezvényt népszerűsí-
tő transzparenseket a Monori Tűzoltóság 
vonulós állománya helyezte ki. Monor Vá-
ros Önkormányzata biztosította a rendez-
vény parkolójába vezető út rendbetételét, a 
közterületet a kirakodóvásárhoz. Köszön-
jük a közreműködő kollégáknak, a Kövál 
Zrt. munkatársainak, a mezőőröknek, köz-
terület-felügyelőnek és az engedélyek kiadá-
sában közreműködőknek. A kijelölt parko-
ló Tóth István területén volt, amit ingyen 
bocsájtott rendelkezésünkre. A rendezvény 
előkészítésében fontos szerep jutott a Kövál 
Zrt-nek, amely az utak rendbetételében és 
locsolásában, a szemétgyűjtésben és szállí-
tásban segítette a sikeres lebonyolítást. Kö-
szönet jár a Monor Város és Uszoda Üze-
meltető Nonprofit Kft.-nek a színpadok és 
faházak felállításáért és szállításáért, a be-
vezető utakon végzett munkáért. A Mono-
ri Pincefaluban és az oda vezető utakon a 
Monori Polgárőr Egyesület és a Strázsahe-
gyi Polgárőr Egyesület tagjai vigyázták a 
rendet két napon keresztül. Az információs 
pontként felállított faházakban a katolikus és 
református egyházközösségek, illetve a 842. 
Benedek Elek cserkészcsapat fiataljai fogad-
ták az érdeklődőket és látták el őket megfe-
lelő információkkal. Az ő ellátásukról a Mo-
nori Pincefaluba kitelepülő éttermek, az Ilzer 
Étterem, a Rojcsik Vendéglő, a Tanya csár-
da és a Vigadó Étterem gondoskodtak. Az 
ízléses és informatív térképet és más grafikai 
munkákat a Régió Lapkiadó Kft. készítette.  
A Borvidékek Hétvégéje során felmerült köz-
lekedési nehézségek és a behajtási korláto-
zás miatti kellemetlenségek elviseléséért kö-
szönet minden monori lakosnak, reméljük, 
hogy a Monori Pincefaluban tapasztalható 
remek hangulat kárpótolta őket!    
 Bízunk abban, hogy egy évek múlva is 
sikeres rendezvény indításának első lépése-
it tettük meg együtt! Találkozzunk jövőre 
is a Borvidékek Hétvégéjén! 

Vigadó Nonprofit Kft.

Épületek
energetikai
tanúsítása

Épületenergetikai tanúsítvány 
elkészítése 

már 11  000 Ft+áfa-tól!

Épület hőkamerás feltérképezése 
már 80 Ft/m2+Áfa-tól!

Vladár Zoltán 
okl. építőmérnök, 

kamarai szám: TÉ 13-63943 
Tel.: 06-20-317-9312

E-mail: vladarzoltan@gmail.com

2012. 02. 01-jétől 
a talajterhelési díj tízszeresére 
emelkedett (1 200 Ft/m3).
Számoljon utána, néhány hóna-
pon belül megtérül a bekötés ára!
Házi szennyvízcsatorna szakszerű
kivitelezését kedvező áron vállaljuk
évtizedes tapasztalattal, garanciá-
val, kézi és gépi erővel egyaránt 
illetve cső és idomok árusítása 
nagyker áron!

Vladár Zoltán • 06-20/958-4148

Szennyvíz 
házi bekötés 
kivitelezése

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 990 Ft- tól
T-Mobile 3000 Ft-tól
Vodafone 2000 Ft-tól

Online  
egyenlegfeltöltés
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Közösség

Diszkont
Monor, Petőfi u. 29.

Akció!
2012.  

június 14-től  
a készlet erejéig.

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

# jel = karton, rekesz

AK
Aranyászok ü. 0,5 l #/10# 149 Ft   /  145 Ft
Aranyászok dob. 0,5 l   149 Ft
Soproni 0,5 l dob.   159 Ft
Dock 4% 0,5 l dob.   109 Ft
Edelbrau 0,5 l dob.   99 Ft
Löwenbrau 0,5 l dob.   139 Ft
Pincemester félédes fehérbor 2 l/# 399 Ft   /  359 Ft
Rauch Ice tea őszi, citrom 1,5 l.   219 Ft
Nestea 1,5 l   249 Ft
Piroska szörp 0,7 l   399 Ft
Szentkirályi ásványvíz 1,5 l   95 Ft
Aquarius ásványvíz 1,5 l.   42 Ft
Apenta málna 1,5 l dob.   149 Ft
Pepsi Cola 2,5 l   299 Ft
Coca Cola 2,5 l   359 Ft
Coca Cola 0,33 l dob.   99 Ft
Bomba 0,25 l dob.   119 Ft
Red Bull 0,35 l dob.   279 Ft
Hell energiaital 0,25 l dob.   129 Ft
Hell energiaital 0,5 l pet.   169 Ft
Hell energiaital 0,35 l dob.   139 Ft
Julius konyak 0,7 l.   1190 Ft
Jägermeister 1/1 l   3990 Ft

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

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

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

Aro kutyakonzerv 400g   89 Ft
Aro macskakonzerv 400g   89 Ft
Mancs kutyatáp 10 kg Top ár!   1390 Ft
DAX kutyakonzerv 1300 g#   219 Ft
Gazdi kutyaszalámi 1 kg/# 179 Ft  / 169 Ft

Megnyitottunk!

Idejében felismerve gyógyítható!
A korai felismerés eszköze a mammográ-
fiás szűrővizsgálat. A Monoron lakó 45–
65 éves nők, akik utolsó mammográfiás 
vizsgálata óta eltelt 2 év, meghívólevelet 
kapnak, amin szerepel, hogy mikor vár-
ják őket a Flór Ferenc Kórházban (2143 
Kistarcsa, Semmelweis tér 1., tel.: 06-28-
507-126) vizsgálatra. Vegyen részt Ön is 
a mammográfiás szűrővizsgálaton! A szű-
rővizsgálat ingyenes. Információ: Buda-
pest Főváros Kormányhivatala Népegész-
ségügyi Szakigazgatási Szerve, tel.: 06 (1) 
465-3823. A lehetőség adott! Éljenek vele!

Kele Jánosné tagozatvezető

A patikák ügyeleti rendje 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Mo-
noron 2012 júliusában a patikák ügye-
leti és készenléti rendje a következők 
szerint alakul: július 2–8.: Paracelsus 
Gyógyszertár (Kossuth L. u. 88/a), júli-
us 9–15.: Margit Gyógyszertár (Balassa 
B. u. 23.), július 16–22.: Monori Gyógy-
szertár (Kossuth L. u. 67.), július 23–
29.: Virág utcai Gyógyszertár (Petőfi S. 
u. 26.), július 30–augusztus 5.: Paracel-
sus Gyógyszertár.
 Ügyeleti idő: szombaton 12-től 21 órá-
ig, vasárnap, illetve munkaszüneti napo-
kon 8-tól 21 óráig. Az ügyeleti idő alatt 
a gyógyszertár gyógyszerész jelenléte 
mellett köteles a folyamatos gyógyszer-
ellátást biztosítani.
 Készenléti idő: Hétfőtől péntekig a te-
lepülésen legtovább nyitva tartó gyógy-
szertár nyitvatartási idejének végével 
kezdődik és másnap reggel 8 óráig tart. 
Szombaton, vasárnap, illetve munka-
szüneti napokon 21 órakor kezdődik és 
másnap reggel 8 óráig tart. Készenlé-
ti idő teljesítése esetén a készenlétre ki-
jelölt közforgalmú gyógyszertárnak leg-
feljebb 30 perces várakozási időn belül a 
betegforgalom rendelkezésére kell állnia. 
A készenlétet ellátó gyógyszerész elérhe-
tőségét a közforgalmú gyógyszertár be-
tegforgalmi bejáratánál jól látható helyen 
és jól olvasható módon kell jelezni.

Monor Városi Polgármesteri Hivatal

Hirdetés

Felhívás
Értesítjük a város lakosságát, hogy a Strá-
zsahegy településrendezési eszközeinek fe-
lülvizsgálata az új szabályozási terv és he-
lyi építési szabályzat készítésének fázisába 
lépett. Az új szabályozás elkészítését meg-
előzően a tervezők július 12-én, 13-tól 16 
óráig a polgármesteri hivatalban tervezői 
fogadónapot tartanak, melyre várják az 
érintetteket. Kérjük, hogy akinek módo-
sítási igénye, kérelme, észrevétele van a 
strázsahegyi szabályozással kapcsolatban, 
jelenjen meg a fogadónapon, hogy a ter-
vezőkkel személyesen konzultálva lehes-
sen azokat beépíteni az új tervbe.

Magyarország katasztrófavé-
delmi rendszere 2012 január-
jától több lépcsőben átalakul. 
Hazánkat, településünket, ott-
honainkat veszélyeztető hatá-
sok (például: szélsőséges idő-
járás kapcsán kialakuló heves 
esőzések, villámlás, árvizek 
stb.) elleni hatékonyabb vé-
dekezés indokolja ezt az át-
alakítást. Az új, hatékonyan 
működő katasztrófavédelmi 
rendszerhez szükséges az ön 
segítsége is! Keressük azo-
kat az elsősorban monori la-

Toborzó az önkéntes polgárvédelmi szervezetbe
kóhellyel rendelkező önkéntes 
személyeket, akik vállalják a 
szolgálatot a Monor Város Te-
lepülési Polgári Védelmi Szer-
vezetben. Kihívásnak tekintik 
a lakosság életének, anyagi ja-
vainak védelmét, valamint a 
településükön a védekezésben 
való részvételt. Azon szemé-
lyek jelentkezését várjuk, akik 
mind fizikailag, mind szelle-
mileg képesnek érzik magu-
kat a veszélyeztető hatások 
elleni védekezésben felmerü-
lő komoly igénybevételek le-

küzdésére. Különösen vár-
juk azok jelentkezését, akik 
speciális szakképzettséggel 
rendelkeznek ahhoz, hogy se-
gítsék és támogassák a be-
avatkozásokat. Jöjjön ön is 
és álljon készen Magyaror-
szág szolgálatában a biztonsá-
gért! Jelentkezni Burján Sán-
dor közbiztonsági referensnél 
folyamatosan lehet a Monor 
Városi Polgármesteri Hiva-
talban (Monor, Kossuth La-
jos utca 78-80., telefonszám: 
06-29/612-314).
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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2012 
Barangolás a kultúrában
Két forró nap közt egy langyos nyári éjszakát nem kell feltétlenül ágyban tölteni. 
Különösen, ha az a Múzeumok Éjszakája, amit a szervezők – a városi könyvtár 
munkatársai és megannyi segítőjük – teletűzdeltek kalandokkal, találkozásokkal, 
élményekkel, hangulattal. Mivel pedig az idén már harmadik alkalommal került 
megrendezésre Monoron ez a rendezvény, akadtak is szép számmal, akik az 
előzőekből már sejtették, hogy érdemes ébren maradni és útnak indulni, így 
az éji programok látogatói közt számos új érdeklődőt is fel lehetett fedezni.

Művészeti Napközis Tábor
Várunk téged is Monoron, a július 9. és 
13-a között megrendezésre kerülő művésze-
ti napközis táborba. A Vigadó Nonprofit 
Kft. által szervezett táborban minden nap 
8 órától 16.30-ig más és más programokkal 
várjuk a jelentkezőket. A résztvevők szá-
mára tízórait és meleg ebédet biztosítunk. 
Foglalkozások: festészet, néptánc, szobrá-
szat, színjátszás, zene, illetve „sportdélelőtt” 
az uszodában és a sportpályán, továbbá 
autóbuszos kirándulás. 
 Jelentkezni lehet 6-tól 16 éves korig. In-
formáció: 29/413-212, vigado@vigadokft.hu
A tábor részvételi díja: 18 ezer forint (egy 
családból a második és a többi jelentke-
zőnek 14 ezer forint (amely magába fog-
lalja a napi kétszeri étkezést, az uszoda-
belépőt, a kirándulást és a foglalkozások 
eszközeinek árat).
 Előleg befizetése jelentkezéskor, legké-
sőbb június 29-ig: 8000 Ft. A teljes összeg 
befizetésének határideje: 2012. július 6.

Jött, ment, barangolt, vagy épp kerék-
párra pattant a közönség ezen az éjjelen. 
Bár amint hallottuk, Czibor Évánál, a 

programok egyik fő szervezőjénél és koordi-
nátoránál többet aligha volt úton bárki – őt 
még a fotók is csak mozgás közben tudták 
megörökíteni. Ő négy helyszín között ingá-
zott, nyomon követett minden történést. Így 
azután az eseményeket utóbb az ő összefog-
lalójából, s Hajdú Zoltánné könyvtárigazga-
tó segítségével foglalhattuk össze.
 A Helytörténeti Kiállításon kezdődött szin-
te minden, bár délelőtt még azt lehetett vol-
na hinni, hogy a főtér átépítése miatt oda 
ember be nem jut. Ám kiderült, hogy a Mo-
nori Városfejlesztő Kft. is magáénak érzi az 
ügyet: elhárították a közlekedési akadályo-
kat, s még idejében építettek egy pallót az 
érkezőknek. 
 Minden nehézség nélkül, óránként indul-
hatott a tárlatvezetés Bernula Béla Péter 
tanár szakavatott közreműködésével. A csil-
lagtúra, a kerékpáros felfedezőút is innen in-
dult, amelynek során húsz helyszínt kellett 
felkeresni, s az ott látottakra vonatkozó kér-
désekre válaszolni. Az éjszakában barangoló 
kerékpáros felfedezők éjfél körül érkeztek a 
Cimbora Borházba, ahol jutalmuk egy-egy 
könyv volt.
 Kugel György borházában – ahol Székely 
Judit textilművész munkáit láthatták az ér-
deklődők, s ahol igazi örömzenét hallhattak, 
hiszen Buddy Májki és Bayer Tibi este 7 órá-
tól hajnali 1-ig énekeltek és gitároztak, csak 
úgy, jókedvükben, honorárium nélkül – amúgy 
is igen jó volt a hangulat. Jó bor, s megszám-
lálhatatlan szelet zsíroskenyér fogadta a ven-
dégeket, s akiknek még éjfél után sem akaró-
zott továbbindulni, táncra is perdültek.
 A gyerekek is találtak maguknak elfoglalt-
ságot. Kipróbálhatták a papírmerítést, nagy 
méretű kartonokra rajzolhattak, de akik az 
udvarvégi építőanyagok közt fedeztek fel egy 
pompás homokdombot, s azon csúszdáztak, 
ugyancsak jól érezték magukat.
 A Múzeumok Éjszakája előtt rajzpályá-
zatot írt ki a könyvtár az általános isko-

lás tanulók számára, hogy a Strázsahegyen 
szerzett élményeiket rajzokban fogalmazzák 
meg. A Jászai iskolából 14 pályamű érkezett. 
A gyerekek rajzolt élményeiből Varga Virág 
festőművész képet komponált, ezt azután a 
Cimbora Borház udvarán Varga Virág és a 
gyerekek felnagyították és újra megfestették. 
A könyvtár aulájában meg lehet nézni a jó-
kedvű, közös alkotás eredményét.
 A strázsahegyi Kovács–Gomez pincében 
Magócsi Ildikó, a Ghymes együttes hivata-
los fotósának képeiben lehetett gyönyörköd-
ni. Amint utóbb több látogatótól is hallottuk:  
„Nagyon tehetséges a Magócsi Pali lánya”. S 
amit még hallhattunk: az is nagyon jó volt, 
hogy  a helyszínek közti barangolás közben 
össze lehetett futni jó barátokkal, évek óta 
nem látott, régi ismerősökkel.
 Mindeközben a városközpontban lévő 
Monar Galériában a nemzetközi Zedan Je-
len (Szomjas Szarvas) csoport installációit és 
festményeit nézhették meg a látogatók. Dénes 
Imre és Kovács István a performansz művé-
szet képviselői, akik 2012-ben Japánban és 
Svédországban szerepeltek fesztiválokon. An-
nak érdekében, hogy ezt az irányzatot meg-
ismertessék az érdeklődő közönséggel, Dénes 
Imre vetített bemutatókat tartott a kortárs 
performansz művészetről. Aki esetleg ennek 
ellenére úgy érezte, mégsem ez az ő kedvenc 
műfaja, vigasztalódhatott a Galéria kertjé-
ben főzött vegetáriánus bográcsos étellel.
 A Városi Könyvtár és Helytörténeti Kiál-
lítás köszönetet mond minden segítőnek, aki 
hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
 Kugel Györgynek a finom borért és a szép 
helyszínért, Rábai Gábor pékmesternek a ke-
nyérért, amiből zsíros kenyereket készíthet-
tek az éhes résztvevőknek, Ajtai Györgynek 
a szikvízért, a Homoksori festékboltnak az 
alapanyagokért.
 Varga Virágnak a festés koordinálásáért, 
Medgyesi Barbarának a papírmerítés bemu-
tatásáért.

Koblencz ZsuzsannaFo
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Május 19–20-án Monoron tartotta idei 
közgyűlését az Erdélyi Körök Orszá-
gos Szövetsége (EKOSZ). Állást fog-
laltak a kisebbségüket és egyszersmind 
egész nemzetünket foglalkoztató aktu-
ális kérdésekben, illetve megismerked-
tek városunk nevezetességeivel is. Mo-
noron 1998-ban alakult meg a Bethlen 
Gábor Er dé lyi Kör, Szekeres Sándor 
vezetésével. 
 A Vigadó dísztermében összegyűlt kül-
dötteket és vendéglátóikat – Monor Város 
Önkormányzata nevében – dr. Zsombok 
László köszöntötte. Hangsúlyozta, hogy 
akkor, amikor még ma is kevés a hatá-
rozott programú önálló civil szervezet, 
az EKOSZ példa lehet mindenki előtt. 
     A közgyűlés résztvevői kiemelten fon-
tosnak tartották az autonómiák ügyében 
indított uniós polgári kezdeményezést, 
mert a jelenlegi európai kisebbségvé-
delmi egyezmények nem terjednek ki a 
szülőföldjükön élő, őshonos népcsopor-
tok helyzetének egyértelmű, mindenhol 
egyaránt érvényesíthető rendezésére. Ak-
tívan hozzá akarnak járulni – 7 uniós 
tagország 1 millió polgára aláírásának 
összegyűjtésével –, hogy kérelmüket az 
Európai Bizottság elé terjeszthessék. Ki-
nyilatkoztatták, hogy mindenben a Szé-
kely Nemzeti Tanács álláspontját tart-
ják követendőnek.
 A közös étkezések jóleső eszmecseréi 
– és a vendéglátó családok hangulatos 
magánprogramjai – mellett a küldöttek 
vasárnap részt vettek a katolikus mi-
sén, illetve a református istentiszteleten 
is. Kétnapos programjuk Monor neveze-
tességeinek, emlékműveinek megtekin-
tésével zárult.
 Bolcsó Gusztáv

EKOSZ

Erdélyi körök Monoron
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 1. Igazgatás: A társaság irányítási, és adminisztrációs munkáinak elvégzése, mely 
a társaság munkájához kapcsolódik, valamint könyvelés, számítógépes rendszer 
üzemeltetése, könyvvizsgáló- , jogász igénybevétele.
 2. Városüzemeltetés: a parkok zöld területek kezelése, karbantartása, a városi 
utakon kátyúmentesítési munkák, a csapadékvíz-elvezetési rendszerek szakaszos 
tisztítása, kisebb javítási, karbantartási munkák, közcélú és közérdekű munkák 
irányítása, színpadépítési feladatok ellátása, téli úttakarítási munkák stb. A társaság 
feladata konkrét megrendelésre egyéb munkák elvégzése, például: járdaépítés a 
Balassi B. utcában, az Ady úton, kerékpártároló építése, játszóterek karbantartása stb. 
 3. Uszodaüzemeltetés: a létesítmény üzemeltetése, karbantartása, a megfelelő 
kihasználás biztosítása.
 4. A Katona konyha üzemeltetése: óvodák, Gondozási Központ részére közétkez-
tetés biztosítása.
 5. A Jászai konyha üzemeltetése: általános iskolák közétkeztetési ellátása.
 6. Szociális feladatok ellátása: a Gondozási Központba idős emberek be- és ki-
szállítása, ételszállítás idős emberek otthonába, családsegítők, védőnők szállítása 
környezettanulmányozáshoz.
 7. Temetőüzemeltetés: az önkormányzati területen lévő ravatalozó épület és a 
katolikus temető üzemeltetése.
 8. A belső piac üzemeltetése
 9. A külső piac üzemeltetése
 10. A Dr. Gombos Matild Egészségház karbantartási üzemeltetése. 
A Társaság részletes beszámolóját Monor Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 
a 201/2012. (V. 17.) számú határozatával, elfogadta. A beszámoló a Városi Könyv-
tárban az önkormányzati anyagok részeként megtekinthető.

 Vadas Ferencné ügyvezető
KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2011.
A Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolója. 
Az adatok ezer forintban értendők.

12. D. SAJÁT TŐKE 30 939 30 928
13. I. JEGYZETT TŐKE 21 000 21 000
14. II. JEGYZETT, DE BE NEM FIZETETT TŐKE (-) - -
15. III. TŐKETARTALÉK - -
16. IV/1. EREDMÉNYTARTALÉK Vállalkozási tevékenységből 983 - 3 308 -
17. IV/2. EREDMÉNYTARTALÉK Cél szerinti tevékenységből 14 568 13 246
18. V. LEKÖTÖTT TARTALÉK - -
19. VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK - -
20. VII/1. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Vállalkozási tev.ből 2 325 - 1 811
21. VII/2. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Cél szerinti  tev.ből 1 321 - 1 821 
22. E. CÉLTARTALÉKOK - -
23. F. KÖTELEZETTSÉGEK 24 572 19 503
24. I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK - -
25. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 4 835 3 075
26. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 19 737 16 428
27. G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 427 249 406 141
28. FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN 482 760 456 572

 Sorszám Megnevezés 2010 2011

 Sorszám Megnevezés 2010 2011

A. ÖSSZES KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 273 305 294 560
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 145 338 154 412
2. Pályázati úton elnyert támogatás - -
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel 125 809 139 763
4. Tagdíjból származó bevétel - -
5. Egyéb bevétel 2 144 373
6. Pénzügyi műveletek bevételei 14 12
B. VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE 67 755 15 166
C. AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK 1 771 -1 763
D. ÖSSZES BEVÉTEL (A+B+C) 342 831 307 963
E. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS 346 477 307 973
F. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY -3 646 -10 
G. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG - -
H. TÁRGYÉVI EREDMÉNY -3 646 -10

1. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 455 581 433 506
2. I. IMMATERIÁLIS JAVAK 147 2 494
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 455 434 431 012
4. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK - -
5. B. FORGÓESZKÖZÖK 26 220 16 726
6. I. KÉSZLETEK 3 370 504
7. II. KÖVETELÉSEK 10 012 14 193
8. III. ÉRTÉKPAPÍROK - -
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 12 838 2 029

10. C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 959 6 340
11. ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 482 760 456 572

A Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységei:

 Sorszám Megnevezés 2010 2011

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

Nyitva tartás:
H–P:7-18

Szombaton: 7-13-ig
Telefonos  

rendelésfelvétel:
06-30/350-2247

Szeretettel  
várjuk  

régi és új  
vevőinket!

Horváthné Böbe
Monor, Móricz Zs. u. 27.

a vasútállomásnál.

Naponta friss 
zöldség-gyümölcs

tésztafélék, savanyúságok. 

Újra 

meg-

nyitot-

tunk!
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Sport

www.victofon.hu
a             -on is

Teljes körű hallásszűréssel 
várjuk önT és családjáT!

Monor rendelőintézet, AudiológiA

2200 Monor, Balassa u. 1.

06-29/412-129 148-as Mellék

*a készlet  erejéig

a 
vizsgálat után ajándékkal lepjük meg önt!*

Hirdetés

A monori fogathajtók is 
a szabadidő szakosz-
tály közreműködésé-

vel versenyeznek, és nyerték 
el 2011-ben a cecei vándor-
kupát, illetve az idén kate-
góriagyőzelemmel az arany-
érmet Tatárszentgyörgyön. 
 Bárki, aki szeretne bele-
kezdeni valamilyen csoportos, 
szervezett sporttevékenység-
be, ez a szakosztály ehhez 
jogi hátteret, versenyen való 
megjelenési lehetőséget tud 
biztosítani. Ha például emel-
kedik a lovasok létszám, arra 
is módot találhatnak, hogy 
önálló szakosztályt alakít-
sanak. Másrészt a sporttá-
borozásban, illetve a pályá-
zatok írásában is szakszerű 
segítséget tudnak nyújtani.
Lugosi Annamária, a szak-
osztály jelenlegi vezetője a 
Magyarországi Görkorcso-
lya Szövetség elnökségi tag-
ja, sportoktatója. (A gyorsasá-
gi görkorcsolya is szabadidős 
tevékenységként, kiegészítő 
sportként indult, de most már 
EB-t is rendeznek belőle.) Ba-
ráti társaságok, gyerekek kis-
csoportos – önkéntes – moz-
gásszervezésével vetette észre 
magát kezdetben, ezután ke-
resték meg egyénileg egyre 
többen, hogy folytassa mun-
káját  szervezettebben. Így 
került fokozatosan az MSE 
egyesületi keretei közé. Síe-
lést, csoportos kerékpározást 
(heti rendszerességgel), illet-
ve túrákat (pl. Monor kör-

SZABADIDŐ SZAKOSZTÁLY
Egy kis mozgás…
A Monori Sportegyesület legfiatalabb, egyúttal minden korosztályt 
egyaránt érintő szakága a szabadidő szakosztály. Vállalt feladata, 
hogy felkarolja a bázis nélküli sportágakat, ösztönözze a mozgást, 
mint az egészségmegőrzés egyik legfontosabb elemét, illetve 
szakemberek által vezetett egyesületekbe irányítsa a fiatalokat.

nyékén) valósítottak meg. Az 
utóbbi időszakban pedig már 
„nordic walkig”-ot is. Ez a fin-
nektől tanult – egyre népsze-
rűbb – új sport: egy pár speci-
ális (a síelőkéhez hasonló) bot 
és egy különleges, sok izmot 
megmozgató gyaloglótechni-
ka segítségével, kímélő mó-
don segítheti állóképességünk 
megőrzését. Mindezt friss le-
vegőn, szép tájakat látva, di-
namikus mozgásritmussal. 
 A szakosztályon belül 
minden csoport önműködő, 
egy-egy vezéregyéniség irá-
nyításával, leginkább csak 
az adminisztrációs háttér-
munkát kell biztosítani tevé-
kenységükhöz. Az állam által 
támogatott Sportolni jó! kam-
pány is hasonló törekvéseket 
támogat. Heti 3×1 óra vagy 
napi fél óra mozgásra buzdít 
a jó közérzet és az egészség 
megőrzése érdekében. 
 Lugosi Annamária szerint 
mindegy, ki hány éves. A lé-
nyeg az, hogy legyen igénye 
a mozgásra. A munkahely-

re vagy állomásra kerékpá-
rozás, gyaloglás nem sport. 
A mindennapi  mozgásunk 
mellett tudatosan kell ter-
veznünk testedzésünket is. 
Egy bizonyos mennyiség fe-
lett pedig csak szakember-
rel! A gyerekeknek például 
még árthat is, ha nem korá-
nak és alkatának megfelelő 
terhelésre biztatjuk. A be-
rögzült rosszat pedig nehe-
zebb megszüntetni, mint a 
jó újat megtanítani.
 A szabadidő szakosztály a 
szeptember 9-i sportnap szer-
vezésével is arra törekszik 
majd, hogy az MSE pályáján, 
játékos szakosztályi bemuta-
tókkal a megfelelő szakembe-
rekhez irányítsa a természe-
tes mozgásigényű gyerekeket. 
Érdemes lesz ott minden gye-
reknek és felnőttnek kipró-
bálnia magát! A szabadidő 
szakosztály iránt érdeklődők 
jelentkezhetnek Lugosi Anna-
máriánál, a 06-30/261-5961 
telefonszámon.

Bolcsó Gusztáv

Összefogás a tiszta Magyarországért
„Vedd fel a kesztyűt újra június 2-án!” fel-
hívással idén is meghirdetésre került a sze-
métszedési akció. A Te Szedd! mozgalom-
ra közel tízezer polgárőr jelentkezett, hogy 
ismét kesztyűt húzzanak. Monoron Sza-
bó László és Ecsedi Krisztina, Rozbora 
Linda monori polgárőrök mellett Domon-
kos Máté, Kocsisné Molnár Valéria, Leé 
Richárd, Kemerle Attila, Rusz Katalin, 
Gábor László, Jankó György monori és 
Szabó Attila, Szabó Gábor üllői lakosok 
a Kistó környékének megtisztítását tűzték 
ki célul. Feliratozott zsákokkal, munka-
védelmi kesztyűkben szedték fel a földről, 
bokrok alól, fűből az eldobott szemetet. A 
sűrű nádban, a vizes, lápos, iszapos terü-
leten nehéz volt a haladás, többen gumi-
csizmát húztak. A szorgos kezek 61 zsák 
hulladékot és közel 10 köbméter építési 
hulladékot találtak! Az összegyűjtött sze-
metet a KÖVÁL szállította el.
 Harmath Károlyné

Köszönet a támogatásért!
Köszönetünket fejezzük ki a Monor-
Hegyessy Lions Clubnak azért a támo-
gatásért, mellyel idén is lehetővé tették, 
hogy a  Nemzetőr Általános Iskola Spe-
ciális Tagozata tanulói eljuthattak Bog-
ácsra, az egyhetes erdei táborba. A már 
hagyománnyá vált táborozás folyamán 
gyermekeink erdei túrákon, sétákon ismer-
kedtek a természettel, az erdő élővilágával.

Kele Jánosné tagozatvezető

Értesítés
Értesítjük a lakosságot, hogy Monoron 
a kötelező kéményseprő-ipari szolgálta-
tást a Magyar Kémény Kft. ócsai ki-
rendeltsége látja el. A kft. munkatársai 
2012. július 3-től december 29-ig vég-
zik a városban a kötelezően ellátandó 
kéményseprő-ipari feladatokat és díja-
kat is szednek. A társaság alkalmazá-
sában álló dolgozók névre szóló arcké-
pes kitűzőkkel rendelkeznek.
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MaloM 
center

rattanbútor, 
gyékénybútor, 
kerti bútor, 
ágyak, matracok
Egyedi bútorok – ön elképzeli, mi megvalósítjuk!

Nyitva tartás: 
Hétfő–Péntek: 9–18, Szombat: 9–13

06-29/416-021 • 06-70/336-1838

w w w. ag y k i ra ly. hu

Monor, Móricz Zs. u. 5.
Tel.: 06-29/416-021 
06-70/335-9936
06-70/336-1838 Júliusban kiállított termékeinkből 

az éppen aktuális celsius fokkal 
megegyező százalékban adunk 

árengedményt.  
(akár fél áron is vásárolhat!)

Hőmérséklet AKCIÓ!
- 50
- 45
- 40
- 35
- 30
- 25
- 20
- 10

TÖMÖR BOROVI FENYŐBÚTOROK EGYENESEN A GYÁRTÓTÓL!

CSÖKKENTENÉ LAKÓINGATLANA 
FENNTARTÁSI KÖLTSÉGEIT?
„GAZDÁLKODJ FELELŐSEN”
LAKÁSFELÚJÍTÁSI HITEL

www.patriatakarek.hu

Monori Fiók
2200 Monor, Kossuth Lajos utca 77.

*A THM mutató számításnál alkalmazott 3 havi BUBOR mértéke: 7,28%, az alkalmazott 
kamatfelár kedvezmény -1,25%.
A THM mutató 5.000.000 Ft hitelösszegre és 20 éves futamidőre az alábbi díjak és költsé-
gek felszámításának figyelembevételével került kiszámításra: 19.500 Ft Hitel előkészítési 
díj, 30.000 Ft Értékbecslési díj, 19.200 Ft Ingatlan nyilvántartási díj, 30.000 Ft Energetikai 
tanúsítvány (2 db), 339 Ft/hó „Haladás” számlacsomag díj. A THM meghatározása az 
aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek 
változása esetén a mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a hitel 
kamatkockázatát.
Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat  
(www.patriatakarek.hu), vagy forduljon bármelyik fiókunk munkatársaihoz, akik készség-
gel állnak rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő 
adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további feltételeket a 
takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata, valamint Hirdetménye tartalmazza.

Hagyományos vagy ipari 
technológiával épült 
lakóingatlanok energetikai 
korszerűsítésére, vagy a 
megújuló energiahordozók 
felhasználásával,
energia-megtakarítást 
eredményező lakás-felújítási 
munkálatokra adható 
kedvezményes hitel.

 
Kéthetes intenzív Kresz-tanfolyam indul

június 28-án és július 2-án  
délelőtt 10 órai Kezdettel

számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
részletfizetési lehetőség

díjmentes elsősegélynyújtó-tanfolyam
Érdeklődni lehet: 

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

OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu

Autós-Motoros IskolA kft.

diáKoK 

figyelem! 

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
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Sport

Hirdetés

Szarvasi sikerekEredményes szereplés Gyömrőn
Május 18-án a tanulásban akadályo-
zott diákok idei futóversenyére a mono-
ri Nemzetőr Általános Iskola Speciális 
Tagozata két tanulót indított. Plesóczki 
Nándor hetedikes és Kolompár Márió 
hatodikos fiúk már nem először futottak 
a gyömrői Teleki kastélykertben. 800 
és 1200 méteres távon rajtoltak. Közel 
húsz gyerek állt a rajtvonalhoz korcso-
portonként. Nándor a második helyen 
ért célba, Márió hatodikként. 
 Harmath Károlyné

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

Felvásároljuk: 14K / 5 600 Ft/gr

Arany ékszer  -10%
Ezüst ékszer -40%

TOO Late óra vásárlás  
esetén 800 Ft értékű  
karkötőt adunk  
ajándékba.     
Július 31-ig!

Nyári 
árzuhanás!

Aranytartalék
ötvös-

ékszerész
Monor 4-es főút 

Tescoban

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

A május 12-én Szarvason megrendezett 
II. SZUSE-kupa úszóversenyen a Monori 
SE úszó-szakosztálya a következő ered-
ményeket érte el. Ladányi Fanni 15. hely 
(50 m hát), Siklósi Lilla 4. hely (50 m 
gyors), 5. hely (50 m hát), Mikola Ben-
ce 7. hely (50m gyors), Ponyi Patrik 1. 
hely (100 m pille), 2. hely (100 m gyors 
és 100 m vegyes), Kovács Patrik 1. hely 
(100 m pille, 100 m gyors és 100 m ve-
gyes, Bacskai Attila 1. hely (100 m pille 
és 100 m vegyes), 2. hely (100 m gyors), 

Leé Ádám T. 1. hely (100 m pille és 100 
m vegyes), 5. hely (100 m gyors).

 A 4 x 50m fiú vegyes váltó első helyezést 
ért el Szarvason. A csapat tagjai: Bacskai Atti-
la, Ponyi Patrik, Kovács Patrik, Mikola Bence

Bajnok lett a Monori Sport Egyesület!
Június 1-je estéjén eldőlt, hogy idén ki nye-
ri a Pest megyei férfi kosárlabda bajnok-
ságot: a Monori SE. Csapatunk 71:64-re 
legyőzve a Dunaújvárosi Főiskolát aranyér-
mesként zárta a 2011/12-es szezont. Igazi 
rangadóhoz méltóan már 6 óra előtt meg-
érkeztek a csapatok melegíteni. Aztán ér-
keztek a szurkolók, és a feldobás pillanatá-
ban a Szterényi Sportcsarnok már tömve 
volt nézőkkel. A mérkőzés elejét a Duna-
újváros kezdett jobban, nagyon agresz-
szív játékkal már 17 ponttal is vezettek 
a második negyedben. Azonban, ha van 
egy határozott játékvezető a pályán, ez 
a játékstílus nem túl kifizetődő. Hiszen a 

szabálytalanságokat fújás követi, ami az-
zal jár, hogy aki sokat faultol, az kipon-
tozódik. Néha olyan érzésünk támadt a 
mérkőzésen, hogy az ellenfél ezzel még so-
sem találkozott, mert nehezen viselték a 
szabályszerű játék terhét. Ennek követ-
keztében teljesen elvesztették az önkont-
roljukat majd a mérkőzést is.
 A félidőben láthattuk, három lány (Bé-
kés Alexandra, Mayer Réka, Surmann 
Dóri) meglepetését, amikor megmutatták, 
mit tudnak a labdával. A negyedik ne-
gyedben Turancsik Gábor demoralizáló 
kosarával csapatunk átvette a vezetést, és 
innen már sima volt az út a győzelemig. 

Persze nem felejtkezhetünk el a szurkoló 
sokaságról sem, meg a Kispál Gábor ál-
tal biztosított zenéről és a dobról. A kö-
zönség tombolt az utolsó pillanatig. Eny-
nyi nézőt és ilyen hangulatot még talán 
sosem láttunk monori kosármeccsen.
 A mérkőzésen a legtöbb pontot Háry 
Szabolcs szerezte, aki idei szezonjához 
hűen ismét 30 pontot dobott. A csapat: 
Kovács Balázs, Bukai Csaba, Szabó Bá-
lint, Horváth Bence, Laza Máté, Gaj-
dos Zoltán, Kárpáti Csaba, Nagy And-
rás, Turancsik Gábor, Venczel Gergely, 
Háry Szabolcs, Kapás Gábor.
 Köszönjük a csapatnak és a szurkolók-
nak ezt a felejthetetlen élményt!
 Csuba Attila
 edző
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Helyiség kiadó a monori Szakorvosi 
Rendelőintézetben (2200 Monor, Balas-
sa u. 1.) egészségügyi, vagy egészség-
ügyhöz kapcsolódó tevékenység végzé-
sére. Érd.: 29/412-557 

Angolórák brit anyanyelvű angolta-
nárnál. Tel.: 06-30/278-6578. E-mail: 
applegates.languages@googlemail.com 

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

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

Dohányzásleszoktatás biorezo nan ci á-
val Monoron a piactéren, a Natura boltban. 
Érdeklődjön személyesen a helyszínen!

Általános iskolai tanár történelem-
ből és magyar nyelvből korrepetálást és 
pótvizsga-felkészítést vállal Monoron és 
Monorierdőn. Tel.: 06-20/208-2637 

Francia nyelvoktatás! Fiatal, nyelvsza-
kos egyetemista francia nyelvoktatást, 
korrepetálást vállal. Érdeklődni: 06-
30/756-5259, vagy gergo.fr@gmail.com 

Kecskesajt és tej termelőtől kapható 
Monoron a Kapisztrán u. 21-ben. 

Apróhirdetés

Ajánló

Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak akik férjem, édesapa, nagypapa 

Molnár László (bádogos mester) 
temetésén részt vettek, sírjára virágot 
helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.  
Köszönjük dr. Kovács András áldozatos 
munkáját, és az Ipartestület részvétét. 

A gyászoló család 

Köszönetünket fejezzük ki 
rokonainknak, barátainknak, ismerőse-

inknek, aki szeretett férjem, 
édesapánk és nagyapánk, 

Lőrinczy Tibort 
utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot 
helyeztek és mély fájdalmunkban osz-
toztak. Köszönjük dr. Rados Mária csa-
ládorvosunk és Kovács Ildikó ápoló ál-

dozatos és emberséges munkáját. 
A gyászoló család

Szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik 

Fekete Gábor 
kedves halottunk temetésén részt 

vettek, gyászunkban osztoztak 
és sírjára virágot helyeztek el. 

Felesége, lánya 
és a gyászoló család.

Köszönetünket fejezzük ki 
mindazoknak, akik édesanyánkat, 

Kovács Lászlónét 
utolsó útjára elkísérték, sírjára 

virágot helyeztek.
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

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

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

Alapfokú képzés
Irodai 

asszisztens

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

Középfokú képzés
Informatikai

rendszergazda 

Jól használható hálózati és 
hardveres ismeretek.

Ügyintéző titkár

Még többet az irodai munkáról.

Felsőfokú képzés
Pénzügyi 

szakügyintéző

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

Felsőfokú képzés
Pénzügyi 

szakügyintéző

Képzéseink 2 évesek

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

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

személyesen június 25‑én (hétfőn) 15‑18 óra között. Monor, Kosssuth Lajos u. 98.

Szükséges feltételek:

Nappali tagozat:Gyömrőn mérlegképes könyvelői képzést inditunk.

Esti tagozat:

Mottónk: Tanulj, hogy tudj változni!

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.

Nap- 
szem-
üveg  
vásár!

Dioptriás 
sportszemüvegek  
felnőttek és gyerme-
kek részére.

Újdon-
ság!

Szemüvegkészítés és -javítás.
Computeres és orvosi szemvizsgálat. 
Kontaktlencse illesztése  
és rendelése.

SzéP-kártya, 
Ticket Wellness-,
Ticket Service-, 
Ticket Compliment-  
utalvány elfogadóhely!
(részletek az üzletben)



Megújult formában újra megnyit  
a monori Kenderes CBA 
a sportpálya mögött!

Nyitva tartás: Hétfõ–szombat: 5–22h, Vasárnap: 6–18h •  06-29/611-710

1 kg 
fehér kenyér

180,- Ft
a készlet erejéig!

A nyitás napján 
többféle áru 
kedvezménnyel lesz 
kapható a készlet erejéig!

40-60%

A gyerekeknek 8–17-ig ingyenes 
ugrálóvárral, külön meglepetéssel 
és apró ajándékkal kedveskedünk!

Nyitás  

július 5-én, 

csütörtökön! 

zsömle

 10,- Ft 


