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Dr. Borzsák István  
nevét viseli a könyvtár

5. oldal

Szokott 
piacra járni?

6. oldal

Vigadó 2012. évi 
munkájáról

 8. oldal

Monori mestereink  
országos sikeréről

13. oldal

INGYENES  
családi programok
Június 8. – szombat 
Felvonulás és megnyitó – Orbán téri színpad
Az országból várható közel 50 borrend tagjainak díszruhába öltözött 
felvonulása a pincék között, majd a rendezvény hivatalos megnyitója. 

Borrendi lovagavatás – Orbán téri színpad
A rendezvény szervezője a Monor Környéki Strázsa Borrend új tagjai-
nak és tiszteletbeli tagjainak avatása.    

Családi Borok Versenyének eredményhirdetése 
– Orbán téri színpad

A Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület kon-
certje  – Orbán téri színpad

A Kiss Kata Zenekar vidám koncertje 
– Téglagyári színpad

Csillaghúr együttes gyermekkoncertje  
– Téglagyári színpad

Borra-Való Zenekar koncertjei  

Kalapos Folk Band, Kincses Zenekar  
és Monori Strázsák Néptáncegyüttes
Hangulatkeltő zeneszó és néptáncbemutató a pincék között 

Napraforgócska gyermeknéptánc 
és Kis-Strázsák csoportbemutatói

Kézműves-foglalkoztatók 
és régi mesterségek bemutatója 

Jótékonysági borárverés

Pódiumbeszélgetések

Június 9. – vasárnap
Ökumenikus istentisztelet – Orbán téri színpad
A város történelmi egyházainak közös istentisztelete.

Kolompos együttes gyermekkoncertje  
– Téglagyári színpad

Kalapos Folk Band, Kincses Zenekar és Monori 
Strázsák Néptáncegyüttes

Napraforgócska gyermeknéptánc  
és Kis-Strázsák csoportbemutatói

Kézműves-foglalkoztatók  
és régi mesterségek bemutatója 

A pincék és a bor ihlette mókás játékok  
kicsiknek és nagyoknak

Hevesi Imre gyerekkoncertje  
– Téglagyári színpad

Borvirág Zenekar koncertjei  

További információ, helyszínek, térkép:  
Web: www.borvidekek.hu • Telefon: 06-29/413-212

Ha monori vagy, itt a helyed!



Akciós árak június 3-tól 15-ig.

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

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

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

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

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  

elfogadunk

KIEMELT AJÁNLATUNK

Libafarhát
gyf.

Ft/kg

150,-Füstölt
csülök

Ft/kg

899,-

Liba-
szárnytő

gyf.
Ft/kg

350,-

Bőrös császár

Ft/kg

799,-

Pecsenye-
kacsa

gyf.
Ft/kg

650,- Baromfi-
párizsi

Ft/kg

390,-

Juhász
virsli

Ft/kg

990,-Pulyka  
alsócomb

Ft/kg

519,-

Csontos
csirkemell

Ft/kg

950,-

Miklósi 
kolbász

Ft/kg

1090,- Tengeri 
halfilé

gyf.
Ft/kg

990,-

Sertés
darálthús

Ft/kg

799,-Marha
leveshús

Ft/kg

999,-Csirkecomb

Ft/kg

629,- 

Sertés 
hátsócsülök

Ft/kg

750,-Sertés  
hosszúkaraj

Ft/kg

990,-
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Önkormányzati hírek

A Monori Strázsa 2013. júniusi számának tartalma:
Rossz hírek a szakrendelőről?  3  |  Ismét a talajterhelési díjról  3  |  Kihirdetett rendeletek  3  |  Vizes gondok  3  |  Lezárult a szétválás  3 
Pénzért szállítják el a zöldhulladékot  4  |  Ők működtetik a várost  4  |  Nyári gyermekétkeztetés  4  |  Dr. Borzsák István nevét viseli a könyvtár  5  |  Kullancsszezon  5 
Szokott piacra járni?  6  |  Jeles nap, megérdemelt elismerésekkel  7  |  Vigadó 2012. évi munkájáról  8  |  Polgárőrbál sztárfellépővel  9  |  Átalakuló fogorvosi körzetek  9 
 A Vigadó programjai  10  |  A városi könyvtár júniusi gyermekprogramjai  10  |  A monoriak viselt dolgai LIII. – Újtelepi iskola  10  |  Múzeumok Éjszakája  10  
Monoron is támogatják  11  |  Helyreigazítás  11  |  Betonszigetből játszóudvar  12  |  Monori mestereink országos sikeréről  13  |  „A mi uszodánk”  14

Ismét a talajterhelési díjról

Kihirdetett rendeletek

Vizes gondok

Lezárult a szétválás

Rossz hírek a szakrendelőről?
A májusi képviselő-testületi ülésen Sinkovicz 
László képviselő interpellációjában a szakor-
vosi rendelőintézettel kapcsolatban kérdezte 
a polgármestert. Mint elmondta: az utób-
bi időben rossz hírek kezdtek megjelenni a 
városban a szakmák megszűnéséről, kapa-
citások csökkentéséről, a labor bezárásáról 
és egyéb dolgokról. Háziorvosoktól, betegek-
től is hallhatók ezek a hírek, amely szerint 
egyre nehezebben működik a szakellátás a 
rendelőintézetben. Kérte a polgármestert, 
hogy vegye fel a kapcsolatot a rendelőinté-
zet főigazgatójával és kérjen egy átfogó tájé-
koztatást, hogy a jövőt illetően milyen ter-
vek, elképzelések vannak a szakrendelővel 
kapcsolatban. Mint elhangzott: tudja, hogy 
nem az önkormányzat feladata a szakren-

delő ellátása, de a lakosságot minden fon-
tos helyi ügyről tájékoztatni kell. 
 Pogácsás Tibor polgármester válaszában 
elmondta, hogy a szakrendelő főigazgatójá-
val a közelmúltban tárgyalt, aki arról tá-
jékoztatta, hogy sok rendelővel ellentétben 
a monorinak stabil a gazdálkodása, bizto-
sított a működése. Nem számolt be olyan 
nehézségekről, mint amit a képviselő emlí-
tett. Az Európai Unió következő ciklusára 
a fejlesztési terveket is elkészítették, mely 
szerint a szakrendelő valamennyi rendelését 
egy telephelyre költöztetik. Remélik, hogy 
ehhez a fejlesztéshez a feltételeket biztosí-
tani tudják. Tehát a fejlesztési koncepció 
megvan, de ez éppen ellentétes a megfogal-
mazott rémhírekkel. 

Az elmúlt időszak csapadékos időjárását 
megérezték a Bocskai utca lakói, mivel a 
temetőben és a Bocskai utca felső részén 
az esővíz-elvezetés nem megoldott, ezért 
az utca teljes szélességében 5 centiméteres 
víz hömpölygött, ami miatt nem lehetett az 
utca másik oldalára átjutni – mondta el in-
terpellációjában Lendvay Endre képvise-
lő, akit arra kérték az ott lakók, hogy ezt 
a helyzetet jelezze az önkormányzat az il-
letékesek felé. 
 A képviselőt Brabander-árok miatt is meg-
keresték. Az árok tiszta, rendbe van téve 
egészen a Móricz Zsigmond utcáig. A Mó-
ricz Zsigmond utca és a vasút közötti rész 
viszont, amely a MÁV tulajdonához tarto-
zik, nagyon elhanyagolt állapotban van, így 
a lakóknak a saját költségén kellett a sok-
szor derékig érő gazt levágatniuk. 
 Pogácsás Tibor polgármester arról tájé-
koztatta a képviselőt, hogy a csapadékvíz 
elvezetésének lehetőségét a polgármesteri 
hivatal munkatársai megnézik. A viszony-
lag hosszú csapadékos tavaszokon felmerült 
problémák miatt tett intézkedések az utób-
bi években a csapadékvíz-elvezetésen sokat 
segítettek. 
 A Brabander-árok tavaly lett teljes hosz-
szában kitakarítva. Ezzel az árokkal van 
egy probléma: a vasút átépítése során az 
elkészített terveken az áteresz magasabb-
ra került elhelyezésre, mint az eredeti volt, 
így az árokból lefolyó víz gyakorlatilag csak 
egy bukógáton tud átfolyni. Az árok vas-
út által takarítandó részével rendszeresen 
problémák vannak. A polármesteri hiva-
tal tavaly és tavalyelőtt is kezdeményezte a 
MÁV bírságolását, annak érdekében, hogy 
elvégezze a vasúti árkok nyírását, tisztítá-
sát. Tavaly rendbe is tették az árkot. Úgy 
látszik, hogy folyamatosan kezdmeényezni 
kell a bírságolást, mert a MÁV más módon 
nem hajlandó foglalkozni a terület rendbe-
rakásával.

A Monori Strázsa újság előző számában ar-
ról írtunk, hogy január 1-jétől a talajterhe-
lési díj összege az előző évinek megközelí-
tőleg tízszeresére nőtt. Az utóbbi időben 
több lakossági bejelentés is érkezett az ön-
kormányzathoz, hogy a megemelkedett díj-
fizetési kötelezettség súlyos terhet jelent az 
egyedülálló nyugdíjasokra, illetve a kis jöve-
delmű családokra. A megváltozott mértékű 
díjfizetési kötelezettségre tekintettel a kép-
viselő-testület az áprilisi ülésén úgy hatá-
rozott, hogy bizonyos esetekben mentesíthe-
tők a családok a díjfizetési kötelezettség alól. 
 A köbméterenként 1200 Ft-os talajterhelé-
si díjat meghatározó Környezetterhelési díjról 
szóló 2003. évi LXXXIX. törvényt az ország-
gyűlés hozta. A törvény célja, hogy védje a 
környezetet és természetet, mérsékelje a terhe-
lését, ösztönözze a környezethasználókat arra, 
hogy megóvják környezetüket és a természe-

tet. A talajterhelési díj kivetésének célja, hogy 
ösztönözze a csatornára való rákötést azok-
nál a háztartásoknál, intézményeknél, ahol 
ennek nincs műszaki akadálya. Természete-
sen sok család van, aki nem tudja megfizet-
ni ennek a költségét, ennek következtében a 
megemelt talajterhelési díjat is képtelen ki-
gazdálkodni. A törvény ezért lehetőséget ad 
az önkormányzatoknak arra, hogy a szoci-
álisan rászorultak mentesüljenek a díjfizeté-
si kötelezettség alól. Azok a háztartások is 
csökkenthetik a fizetendő talajterhelési díjat, 
amelyek nem felelnek meg az önkormányzat 
által meghatározott kritériumoknak. Nekik 
számlával kell igazolniuk, hogy az elfogyasz-
tott vízmennyiséget a szennyvíztárolójából, 
olyan arra feljogosított szervezettel szállít-
tatta el, amely a folyékony hulladék jogsza-
bályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Papp János

Monor Városi Önkormányzat képviselő-
testülete megalkotta és kihirdeti az aláb-
bi rendeleteit:
 20/2013. (V. 7.) számú rendelet A Monor 
Városi Önkormányzat 2012. évi költségve-
tésének végrehajtásáról.
 21/2013. (V. 17.)  számú rendelet Monor 
Városi Önkormányzat 2013. évi költségve-
téséről szóló 10/2013. (III. 18.) számú ren-
delet 1. számú módosítása.

 A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendeletek 
szövege a Városi Könyvtárban megtekint-
hető. A rendeletek egységes szerkezetbe fog-
lalt szövege, a testületi és bizottsági ülések 
jegyzőkönyvei már olvashatók és letölthetők 
a www.monor.hu honlapról. Itt egyéb fon-
tos felhívásról, tájékoztatásról is értesülhet 
a város lakossága. A képviselő-testület nyil-
vános üléséről a GEMINI TV minden eset-
ben felvételt készít, amelyet az ülést követő 
második szombaton a Williams TV csator-
náján figyelemmel kísérhetnek.

Pogácsás Tibor polgármester a májusi tes-
tületi ülésen tájékoztatta a képviselő-tes-
tületet, hogy lezajlott a tárgyalás Monor 
és Monorierdő szétválásának elszámolása 
ügyében az Ítélőtáblán. Így jogerőssé vált 
az ítélet, miszerint Monorierdő elveszítette 
a pert, azokat a követeléseket, amelyeket 
kértek, jogszerűtlennek ítélte a bíró.
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Tanfolyam indítása: 
2013. június 10-én 16 óra

Helyszín: Monor, Bajcsy-Zs. u. 6.

Jelentkezni lehet a 
06-20/771-8102,
06-20/942-7367  telefonon.

Az AUTÓPEST-V. SEBESSÉG Kft.  
monori autósiskolája intenzív  
„B” kategóriás tanfolyamot indít.
Diákoknak internetes felkészüléssel,  
ingyenes elméleti díjjal.

50%-os elméleti díj- kedvez-ménnyel!

Hirdetés

    Szem Írisz 

   Optika üzletek

Monor, Móricz Zs. u. 4.

Telefon: 06-29/410-011

Nyitva tartás: H-P: 9-16

Monor, Egészségház I. em. 105.

Telefon: 06-29/411-558

Nyitva tartás: H-P: 815 -17

www.iriszoptik.hu

Olvasó és  

távoli szemüvegéhez  

a lencsét most  

ingyen kaphatja!*

Részletek az üzletben!

*Az akció a +-6.00D 2.00Cyl 

natúr lencsékre vonatkozik.  

Az akció 2013. 06. 31.-ig tart.

   Nézzen be, 

érdemes!

*

Pénzért szállítják 
el a zöldhulladékot
Lapunk májusi számában már beszámoltunk 
róla, hogy a Hírös Hulladékgazdálkodási 
Kft. 2013-ban már nem vállalja a zöldhul-
ladék ingyenes begyűjtését az ingatlanok-
ról. Mivel azonban a lakosság részéről erre 
továbbra is igény mutatkozott, ezért a kép-
viselő-testület májusi ülésén megtárgyalta 
a szolgáltató javaslatát. 
 Mint Pogácsás Tibor polgármester az ülé-
sen elmondta: sajnálatos módon tudomásul 
kell venni, hogy a zöldhulladék elszállítása 
nem volt kitétel a szolgáltatói szerződés meg-
kötésekor. A Hírös Hulladékgazdálkodási Kft. 
úgy gondolta, hogy a komposzt értékesítésé-
ből fedezni tudja majd a zöldhulladék össze-
gyűjtését. Ezt önként vállalta, tehát azzal, 
hogy nem biztosítja tovább a zöldhulladék 
térítésmentes begyűjtését, semmiféle szerző-
dést nem szeg meg. 
 A képviselő-testület ezek alapján elfogad-
ta a szolgáltató javaslatát, miszerint május 
elejétől november végéig, havonta egyszer, 
a hulladékgyűjtési naptárban megadott na-
pokon, a bruttó 250 Ft-ért megvásárolható 
120 literes zöld zsákokban vállalják az elszál-
lítást. Ugyanakkor a lakosok továbbra is díj-
mentesen leadhatják a háztartási mennyisé-
gű zöldhulladékukat a hulladékudvarban. 

Feladatkörébe tartozik a település-
fejlesztés, településrendezés, lakás-
gazdálkodás, vízrendezés és a csa-

padékvíz-elvezetés, a helyi közutak és 
közterületek fenntartása, köztisztaság és 
településtisztaság biztosítása, a sport tá-
mogatása, az egészséges életmód közösségi 
feltételeinek elősegítése, gyermekétkeztetés.  
A településfejlesztés- és rendezés körébe tar-
tozó egyes tevékenységek ellátása, különösen 
a vízrendezés, a településtisztaság, és park-
fenntartás területén illetve, a településen ter-
vezett sportcentrum korszerűsítése, bővíté-
se, közte kiemelten – az egészségmegőrzés 
és betegségmegelőzés szempontjainak, a la-
kosság rendszeres sportolási szükségleteinek 
és igényeinek, egészséges életmódját elősegí-
tő rendszeres sportolási lehetőségeinek szem 
előtt tartásával – a megépült uszodakomple-
xum közhasznú üzemeltetése.
 A képviselő-testület elé benyújtott beszá-
molóból – amelyet a testület egyhangúan el-
fogadott – most csupán a legérdekesebb ada-
tokat, információkat közöljük. 
 A közterület- és parkfenntartási feladato-
kat a társaság 9 fővel látja el. Ők felügyelik 
a csapadékvíz-elvezetést, a kátyúmentesítést 
és padkarendezést, a városi patkánymente-
sítési munkákat, városi kötelező növényvé-
delmi munkákat, a gyepmesteri tevékeny-
ségeket. Az ő munkájukat a tavalyi évben 
átlagosan 21 fő közcélú munkás segítette. 
Összesen 162 személy vett részt a program-
ban (10 818 munkaóra), közülük 37-en nem 
végezték el a kijelölt munkát. Mivel a közte-
rület- és parkfenntartás szakértelmet igényel, 
ezért a közcélú munkások főképp a szemét-
szedésben, ároktakarításban, gyomtalaní-
tásban, öntözésben, területalakításban vet-
tek részt.
 A társaság végezte a téli síkosságmente sítést 
is. Ehhez 29 tonna útszóró sót, 2,5 tonna ho-
mokot és 3 tonna bazalt zúzalékot használtak 
fel. A télen végzett feladatok között szerepelt 
a díszkivilágítás felhelyezése, a temető kar-

bantartása, metszés, játszótér-karbantartás, 
favágás stb. A kft.-re a legtöbb feladat min-
dig tavasszal vár. Ilyenkor folyamatos törő-
dést igényelnek a közterületeken lévő növé-
nyek. Metszés, pótlás, egynyári virágültetés, 
ároktakarítás, fakivágás, fűnyírás, növény-
védelem, kaszálás, hogy csak a legfontosabb 
munkákat említsük. Ilyenkor kell gondoskod-
ni a téli hideg okozta károk helyreállításával: 
kátyúzással, padkakészítéssel, padok és táb-
lák felújításával, festésével, átereszek tisztí-
tásával stb. A közterületi munkák természe-
tesen nyáron és ősszel is folytatódnak.
 A társaság gondoskodik a városi ünnepek 
előkészületeiről is: például a színpadszállítás-
ról, a zászlók kihelyezéséről. Pótolják, cserélik 
a közlekedési táblákat, felújítják, gondozzák 
a városi emlékhelyeket, ravatalozót, játszóte-
reket. Gondoskodnak a közterületeken kelet-
kező szemét összegyűjtéséről, elszállításáról.
 Ahogy a cég nevében is szerepel, egyik fő 
feladatuk a városi uszoda üzemeltetése, ame-
lyet 8 állandó munkatárssal látnak el. Az in-
tézmény továbbra is népszerű a városban és 
sokan jönnek ide a környező településekről 
is. Tavaly közel 64 ezren látogatták a léte-
sítményt.
 Foglalkoznak a közétkeztetéssel is. A Ka-
tona utcai konyhán 2012-ben több mint 130 
ezer adag ételt készítettek el. Működtetik a 
temetőt, amely a katolikus sírkert és az ön-
kormányzat tulajdonában álló terület keze-
lését foglalja magában. A többi temetőből a 
társaság gyűjti össze és szállítja el a szemetet.
 Szintén nagy feladatot ró a cégre a belső 
és a külső piac üzemeltetése. 2013-ban je-
lentős változtatásokat hajtottak végre a piac 
üzemeltetésénél. Új piacüzemeltetési szabály-
zatot készítettek, melyben rögzítették az új, 
eddig nem szabályozott üzemeltetési feltéte-
leket. Az árusok elfogadták az új rendet, ma 
már kiegyensúlyozottan működik a piac.
 A Dr. Gombos Matild Egészségház mű-
ködtetését és a gondnoki feladatainak ellá-
tását is a társaság végzi.

Nyári gyermekétkeztetés
A képviselő-testület már korábban döntött 
arról, hogy amennyiben kiírásra kerül a nyá-
ri szociális gyermekétkeztetési pályázat, ak-
kor azon az önkormányzat részt vesz. A tes-
tület májusi ülésén úgy döntött, hogy június 
17-től, augusztus 30-ig (kivéve augusztus 20-
át) a gyermekek napközbeni ellátását a Mo-
nor Város- és Uszoda Üzemeltető Nonprofit 
Kft. közreműködésével ellátja az önkormány-
zat. Ehhez pályázatot nyújt be és támogatást 
igényel a városban élő rendszeres gyermekvé-
delmi támogatásban részesülő gyermekek 25 
százaléka (263 fő) után, valamint 25 fő ré-
szére önerőből biztosít étkezést, 25 fő részé-
re további támogatást igényel.

BESZÁMOLÓ

A májusi testületi ülésen beszámolt a Monor Város- és 
Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. 2012. évben végzett 
munkájáról. A társaság sokrétű feladatokat lát el. 

Ők működtetik a várost
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Közösség

„Ez a városi 
intézmény 
biztosítja a 

közös teret a 
változások-

hoz, őrizve és 
dokumentálva 
a tudás állan-
dó értékeit.”

Hajdú Zoltánné könyv-
tárigazgató – mint-
egy a könyvtár hit-

vallásaként is – a névadó 
klasszika-filológus gondola-
tát idézte: „Próbáljuk mi is 
fáradságosan megszerezni a 
múlt értékeit, hogy jövőnkre 
gondolva birtokba vehessük”.  
Az épület 2009-től szerény 
belső, majd mostani látvá-
nyos külső megújulása után 
még aktuálisabbnak tartha-
tó ez a küldetés.
 Pogácsás Tibor polgármes-
ter a városközpont újjászüle-
tésével párhuzamosan értékel-
te a könyvtárét is, hozzátéve, 
hogy ez nem külsőségeken 
múlik, hanem az emberi kap-
csolatokon, azon, hogy itt egy-
máshoz lehet fordulni. Azt 
hangsúlyozta, hogy ez a vá-
rosi intézmény biztosítja a 
közös teret a változásokhoz, 
őrizve és dokumentálva a tu-
dás állandó értékeit.  
 Dr. Borzsák István – az 
unoka – a Bibliából idézett 
mondattal úgy jellemezte 
nagy elődjét, hogy: „Ő töb-
bet végzett parancsolt dol-
gánál”.

MEGNYITÓ
Dr. Borzsák István nevét viseli a könyvtár
Városunk könyvtára mostantól korunk egyik kiemelkedő, nemzetközileg elismert 
tudósának, három akadémia tagjának, három egyetem díszdoktorának, városunk 
Széchenyi- és Herder-díjas díszpolgárának, dr. Borzsák Istvánnak a nevét 
viseli. Tősgyökeres család tagjaként Monorról indult, alapítványával diákjaink 
továbbtanulását is segítette, és végül ide tért vissza, a református temetőbe.

 Pogány György – a pili-
si könyvtár vezetője – azért 
tartotta találónak ezt a név-
adást, mert dr. Borzsák Ist-
ván klasszika-filológusként a 
könyvek között élte le életét. 
Könyvtárosi képzettsége is volt 
– emelte ki –, menedéke is volt 
a könyvtár, amikor (politikai 
okokból) átmenetileg eltávolí-
tották az egyetemről. 
 Dr. Kreutz Raymundné 
egye temi tanítványaként 

emlékezett névadónkra. 
Arra, hogy az egykori La-
tin Intézetben „angyali Bor-
zsák”-ként emlegették a pro-
fesszor urat, aki az otthon jó 
hangulatát tudta ott megte-
remteni, aki az alapművek 
kézbe adásával mindenkiben 
fel tudta kelteni a tudásvá-
gyat. Nagyra értékelte, hogy 
még 90. életévén túl is szí-
vesen eljött Monorra, hogy 
a diákokkal találkozhasson; 

A kullancsok többféle 
betegséget is terjesz-
tenek. Az egyik köz-

ismert általuk okozott be-
tegség a Lyme-kór, amelyet 
egy Borrelia burgdorferi nevű 
baktérium okoz. Ha a bőrbe 
jut, szaporodni kezd, majd 
elterjed a testben. Védőoltás 
nincs ellene, de nem minden 
kullancs fertőzött. Oltás ki-
zárólag az állat által terjesz-
tett másik betegség, a vírusos 
agyvelőgyulladás ellen jelent 
védelmet. Így különösen fon-
tos, hogy mindent megte-
gyünk a megelőzés érdekében.
 Ha kullanccsal fertőzött 
területre megyünk kirán-

dulni, viseljünk megfelelő, 
hosszú ujjú ruházatot, illet-
ve használjunk rovarriasztó 
szereket. A természetjárás 

MEGELŐZÉS
Kullancsszezon
Tavasz kezdetével feléled a természet. Az emberek 
is egyre többet vannak kint a szabadban. Sajnos a 
természet kevésbé kedves állatai is elkezdik életüket. 

és hogy meg nem tört de-
rékkal, egyenesen ment vé-
gig vállalt útján.
 A legifjabb Borzsák ro-
konok zenei közreműködése 
bensőséges hangulatot terem-
tett. Az erre az alkalomra 
– eredeti tárgyaival – beren-
dezett Borzsák emlékszoba 
még inkább felidézhette a 
névadó egyéniségét. Az előtte 
lévő helyiségben a szombat-
helyi triennálén díjazott tex-
tilművész – Székely Judit – 
alkotásai gyönyörködtették 
az érdeklődőket. Az eme-
leti előtérben pedig Soltész 
Pé ternek, az egykor orszá-
gos hírű Monori Maggyárról 
– a tőle megszokott igényes 
precizitással – összegyűjtött 
kuriózumaira csodálkozhat-
tunk rá, abból az alkalomból 
is, hogy a helytörténet iránt 
érdeklődők szívügyeként em-
lékhely készül a lebontásra 
ítélt intézmény múltjának 
megörökítésére.
 Hajdú Zoltánné megkö-
szönte a könyvtár költözte-
tésében közreműködők segít-
ségét, és – a Girászi István 
által tervezett logós névfel-
irat leleplezése után – egy 
kis borrendi kínálattal meg-
valósult vendéglátásra is in-
vitálta a szép számban meg-
jelenteket.

B.G.

után mindenképp vizsgál-
juk át testünket, és ha kul-
lancsot találunk bőrünkben, 
minél hamarabb távolítsuk 
el kullancscsipesz segítségé-
vel, oly módon, hogy közben 
nem nyomjuk össze a potro-
hát, hiszen ebben található-
ak a kórokozók. Minél keve-
sebb ideig van az emberben 
a kullancs, annál kisebb a 
fertőződés veszélye.
 A csípést követő napokban, 
hetekben figyeljük testünket, 
hiszen Lyme-kór esetén álta-
lában kokárdaszerű kerek pi-
ros folt jelenik meg a csípés 
helyén, mely általában növe-
kedésnek is indul. Ezen kí-
vül a jelenséget enyhe helyi, 
égő fájdalom, esetleg viszke-
tés kísérheti. A kokárdasze-
rű folt megjelenésekor fordul-
junk orvoshoz, aki vizsgálat 
után antibiotikumot ír fel a 
Lyme-kórra, amire a beteg-
ség jól gyógyul. Ha nem ke-

Fo
tó

: s
hu

tte
rst

oc
k.c

om

 Vírusterjesztő 
veszélyes vérszívó

zelik a friss Lyme-kórt, hóna-
pok, évek múltán komolyabb 
szövődményeket is okozhat, 
mint például szívizomgyul-
ladást, szívritmuszavart, arc-
idegbénulást. 
 A vírusos agyvelő- és 
agy hártyagyulladás, vagy-
is a kullancsencefalitis elle-
ni védőoltás főként azoknak 
ajánlható, akik huzamosabb 
időt töltenek a természetben  
A védettség kialakításához 
két alapoltás szükséges 1-3 
hónap időközzel, melyet 9-12 
hónap múlva emlékeztető ol-
tás követ. A védőhatás hosszú 
távú fenntartására 3, majd 5 
évenként egy újabb emlékez-
tető oltás szükséges. Az oltá-
si sorozatot ajánlott a hideg 
évszakban elkezdeni.
 Használjuk ki a megelőzés 
módszereit és kullancscsípés 
után mindkét megbetegedés 
gyanúja esetén forduljunk or-
voshoz.
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Vélemény

KÖRKÉRDÉS

Hogy Móricz Zsigmond szeretett-e korán kelni, nem tudom. Egyszer mind-
enesetre rászánta magát, abból született meg a Reggel négy órakor a ceglédi 
piacon című írása, ami 1935. szeptember 19-én jelent meg Az Est című újságban.

Szokott piacra járni?

Hirdetés

Nyitva tartás: 
H, K, Cs, P: 8-17.30,  
Sze: 7.30-17.30,  
Szo: 7.30-16

Monor, Ady E. út 33. 
szám alatti turkáló 
üzletünkben Gyerekruha 

199  Ft 
 

Minden  
más 

350  Ft!

minőségi, márkás 
használtruhák 
kaphatók.

Nyitva: H-P: 8-17-ig, Szo: 8-12-ig

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

Új tavaszi  

áru 

érkezett 

Kifutó modellek  
500-1000 Ft-tól! 

Férfi-, női-, gyermek-
papucsok, szandálok 
1000-2500 Ft-ig. Nyári 

vásár!

F Ö L D M É R É S

06-20/955-9349

ÉRTÉKBECSLÉS
TÁRSASHÁZ-ALAPÍTÁS
TALAJVÉDELMI TERV

 László Károlyné  Szilágyi Józsefné  Csányi Lászlóné  Pékné Csík Julianna  Petrási László  ifjabb Szabó Gyula
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Azt írja ebben egyebek közt, miközben 
a „hígan locsogó vásárban” zajló szoci-
ális harcot tárja az olvasó elébe: „Kur-

ta parasztszavak. Tömör jelek az éjszakában. 
Csak asszonyok tudnak így tárgyalni asszo-
nyokkal. Semmi érzelem, semmi tréfa, vére-
sen komoly az ügy. Ha asszonyok veszik át 
az uralmat, majd akkor tanuljuk meg, mi a 
határozottság.”
 Mi a monori piacon néztünk utána, komoly 
ügynek számít-e a piac manapság is, és hogy 
vajon változatlanul asszonyok uralják-e a tere-
pet? A „szociális harcba”, a nyereség és vesz-
teség izgalmába nem láthattunk bele, átlagos 
látogatónak abba nincs betekintése. Ezúttal 
inkább csak azt kérdeztük a sokadalomban 
megállított vásárlóktól: gyakran járnak ide?
 László Károlyné a férjével már kifelé tar-
tott a csarnokból, amikor megálltunk szót vál-
tani az egyik Bocskai utcai boltív alatt. 
 Én minden piacnapon itt vagyok! – felelte 
a feleség, és ebben a válaszban a piacozás ha-
gyományához való ragaszkodás felett érzett 
büszkeséget és némi csodálkozó értetlenséget 
is felfedezhettünk. Hogy lehet monoritól olyat 
kérdezni, hogy szokott-e piacra járni? Ha itt 
ez a jó kis piac, ahová a szomszéd községek-
ből is átbuszoznak, hogyan hagyná ki éppen 
egy helybeli a lehetőséget?!
 De kideült az is, hogy a László házaspár, 
ha nem akar vásárolni semmit, nézelődni ak-
kor is kimegy a piacra, ahol rengeteg ismerős-
sel össze lehet futni. 
 Nem jár el az ember túl sokfelé – magya-
rázta a feleség – ennél fogva nemigen van al-
kalma ismerősökkel találkozni, de a piac erre 
kiváló helynek és alkalomnak bizonyul. Most 
is, a férje vagy öt régi baráttal is lekezelt, amíg 
kifelé tartottak – tudtuk meg.

 Szilágyi Józsefné tősgyökeres monorinak 
mondta magát, mert hogy itt született, itt él 
az édesanyja – noha ő maga már Péteribe köl-
tözött. A monori piacra viszont legalább két-
heti rendszerességgel visszajár, derült ki. Szí-
vesen jön, mert gyakran az édesanyja is vele 
tart, olyankor együtt kilátogatnak a köze-
li temetőbe is. Nem mellékes tényező az sem 
– avatott be minket –, hogy a péteri boltok-
ban kapható zöldség és gyümölcs drága, míg 
a monori piacon friss zöldáruhoz lehet hoz-
zájutni, elfogadható áron.
 Miközben társalogtunk, Szilágyiné mellet-
tünk álló lánya boldogan felkiáltott: „Jenő bá-
csi!” – s szaladni kezdett a közelben feltűnt 
Varga Jenő felé, aki – mint kiderült – a péte-
ri általános iskolában volt az ő „igazgató bá-
csija”. 
 Engem is tanított – közölte Szilágyiné né-
miképp elérzékenyülve, a lánya és a tanár úr 
viharos örömmel és ölelésekkel kísért találko-
zását figyelve.
 A piac tehát ilyet is tud – jegyeztük fel, 
közvetlenül az eper aznapi ára mellé.
 Én mindig itt vagyok! – közölte nevetve 
Csányi Lászlóné, s mivel úgy vette észre, 
hogy ezt nem vesszük komolyan, hozzátette:
Ugyan minek mennék máshová? De tényleg. 
Itt mindent megvehetek, nem járok én zöld-
ségeshez, se élelmiszer áruházba, ha zöldség-
re vagy répára van szükségem.
 Megtudtuk még, hogy ez részint a kedvező 
árak és a friss áru miatt van így, de hozzájá-
rul a családi hagyomány is. Csányiné édes-
anyja ugyanis maga is árult valamikor, sőt 
volt idő, amikor a lánya ugyancsak. Ezek az 
idők azonban elmúltak, ám szerencsére a piac, 
amihez vevőként is lehetséges hűségesnek len-
ni, megmaradt.

 Pékné Csík Julianna Üllőről buszozik át 
rendszeresen – derült ki – és ezzel nincs egye-
dül, mert minden alkalommal összefut több 
odavalósi ismerőssel is.
 Olcsó a monori piac, szép itt az áru is, ér-
demes átjönni – mondta Pékné, aki otthono-
san mozog a városban, hiszen egyéb ügyeket 
intézni is gyakran át kell jönniük az üllőiek-
nek Monorra. Többedmagával jár a rendelő-
intézetbe is – mondta –, s ha ezek az utazások 
egybeesnek a piacnappal, az külön szerencse.
 Petrási Lászlótól azt tudtuk meg egy mé-
zesüvegekkel gazdagon megrakott árusító asz-
tal mellett, hogy ő ugyan eredetileg „angyalföl-
di gyerek”, ennél fogva kellemes tapasztalatai 
vannak a Lehel piac olcsóságáról és az ott kí-
nált áru minőségéről is, de mivel már monori 
lakos, most már inkább ezt a piacot szereti. Sű-
rűn ki is látogat, barátai vannak itt – például, 
aki épp mellettünk a mézet árusítja – akikkel 
jókat beszélget. Számára a piac a társasági élet 
egy formáját is jelenti, de ha valamire szüksé-
ge van, persze hogy egyúttal azt is megveszi. 
 Babakocsik, fiatal mamák és papák egész 
forgatagával kerültünk szembe az asztalok kö-
zötti egyik „utcasor” végén. A mamák olykor 
eltűntek kosaraikkal és pénztárcáikkal a ka-
ralábépalántás ládák és a szamócás rekeszek 
közt, őket nem is próbáltuk szóra bírni. Ám 
a kisegerek fürgeségével cikázó csemetéket fé-
ken tartani igyekvő papák közül egyet – ifjabb 
Szabó Gyulát – sikerült néhány pillanatra visz-
szahoznunk a bevásárlócsarnok valóságába.
 Amint megtudtuk, strázsahegyi konyha-
kertjükben ugyan szinte minden megterem, 
amire szükség van, mégis szívesen kijárnak 
a piacra. Főleg a látvány, a hangulat, az is-
merősök társasága miatt, olykor pedig az itt 
kapható sajtok, szalonnák okán, mert ez utób-
bi sem elhanyagolható vonzereje a helynek 
– hallhattuk.
 Tisztelettel üzenjük Móricz Zsigmondnak: 
ilyen nálunk mostanában a piac, futtában 
megtekintve, késő délelőtt. 
 Egyszer majd megnézzük a sűrűjét is, haj-
nali négykor.

Koblencz Zsuzsa
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Oktatás

Hirdetés

 

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

június 7-én és 12-én 17 óraKor

számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
részletfizetési lehetőség

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

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

Vas-Szerelvény Bolt
2200 Monor, Mátyás király utca 15.

Tel./fax: 06-29/412-763, 06-29/413-300 

Ajánlatunk minden, ami víz-, gáz- és 

központifűtés-szereléssel kapcsolatos  valamint:

–  elektromos kéziszerszámok barkács és ipari felhasználásra

–  metrikus és menetes csavarok teljes körű kínálata

– kerti szerszámok nagy választékban

 A JAG bal-
lagó diák-
jai és tanáraik

Minden 
szombaton hangulatos

élő zene a Vigadó étteremben!

Vigadó étterem

(Kossuth L. u. 65-67.)Monoron a városközpontban06-20/824-8823 • 06-30/395-4834

Zenés estjeinken  

minden vacsorázó vendég 

ajándék desszertet 

kap!

Foglalja le éttermünket esküvőre, születésnap-

ra, évfordulóra, céges rendezvényre, vagy csak 

térjen be hozzánk egy kellemes, zenés vacsorára!

Vendégekeinket 

Böszörményi Tibor 

            zenéje szórakoztatja

BALLAGÁS
Jeles nap, megérdemelt elismerésekkel
Május 4-én 173-an ballagtak a József Attila Gimnázium 
és Szakközépiskolában. Közülük minden harmadik 
felsőoktatásba jelentkező tanuló már középfokú (öten 
felsőfokú) nyelvvizsgával rendelkeznek, többen pedig 
jelentős tanulmányi és sportverseny-eredménnyel.

A hagyományosan nagy 
létszámú érdeklődő 
megszokottan szép bú-

csúztató szertartás részese 
lehetett. A diáktársak által 
készített műsor találóan fe-

jezte ki, hogy a tudás labi-
rintusában 4-5-6 éven át itt 
utat keresők megkaphatták 
a céljuk felé vezető Ariadné-
fonal segítségét. Az élet út-
vesztőiben való eligazodás-

hoz pedig Balatoniné Sárosi 
Márta igazgatónő nyújtott er-
kölcsi útravalót.
 A 11 jeles és 5 kitűnő, vala-
mint egyéb kiemelkedő tanu-
lói teljesítmények mellett itt 
kapták meg a nevelőtestület 
legnagyobb diákkitüntetését 
– a „Signum Laudis”-t (a di-
cséret jelét): Hrutka Tamás 
és Vízvári Anna. 
 Ez alkalommal vehette 
át az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által adomá-
nyozott Pedagógus Szolgá-
lati Emlékérem kitüntetést 
– 40 év aktív (országos elis-
merést is kiváltó kiemelkedő 
elméleti és gyakorlati) iskolai 
munkásságáért az intézmény 
korábbi, nyugdíjba vonult 
igazgatója, Megyeri István.  
A JAG-falva Díszpolgára ki-
tüntető címet pedig – szak-
mai igényessége, számos ver-
senyeredménye és jelentős, 
sokoldalú közéleti – tevékeny-
sége köszöneteként Horváth 
Mária tanárnő vehette át.
 Ezt a kitüntetést kaphatják 
meg a JAG-nak azok a régi 

diákjai is, akik kiemelkedő tu-
dásukkal és országos hatókö-
rű, példaértékű munkájukkal 
évtizedekig szolgálták a köz-
jót. Ezzel az éltútdíjjal ez al-
kalommal dr. Novák László 
Ferencet tisztelték meg, aki 
1962–65 között dr. Borsá-
nyi János osztályába járt, és 
már akkor is nívós tanulmá-
nyokat írt. A néprajz és kul-
turális antropológia szakterü-
letén szerzett doktori, illetve 
nagydoktori címet. 1972-től 
nyugdíjba vonulásáig a nagy-
kőrösi Arany János Múzeum 
igazgatója volt. 201 szakköz-
lemény, számos szakkönyv és 
monográfia jelzi magas szin-
tű tudományos teljesítményét. 
Mindemellett még a monori 
Helytörténeti Kiállítás meg-
születését is segítette szakta-
nácsadásával.
 Reménykedhetünk abban, 
hogy a most elballagott tanu-
lók között is lesznek olyanok, 
akikre – évtizedek múltán 
is – büszkén emlékezhetünk 
majd.

B.G.   
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BESZÁMOLÓ
Vigadó 2012. évi munkájáról
Köszönjük, hogy 2012-ben is megtisztelték a Vigadót és az 
általa szervezett műsorokat, előadásokat, rendezvényeket 
figyelmükkel, jelenlétükkel. Rendezvényeink összeállítása során 
igyekeztünk valamennyi korosztály érdeklődési körét figyelembe 
venni, műfajok sokszínűségét kínálni mindenki számára. 

             

          

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
IDE MINDIG

ÉRDEMES BETÉRNI!
AKCIÓS TERMÉKEINK:

ÚJDONSÁG!
TÁPOK ÉS TAKARMÁNYOK MONORON!

Reno 1240 gr-os kutyakonzerv: 255 Ft
Turbó Dog 10 kg-os kutyaeledel: 1650 Ft

Dalmi 1 kg-os kutyaszalámi: 199 Ft
100 gr-os alutasakos cicakonzerv: 95 Ft
Akciós időszak: 2013. június 1-jétől június 30-ig.

MEMO Állateledel  
és Felszerelés Áruház

Monor, Ady E. út. 47–49.

Nyitva tartás: H-P: 7.30-18.00, Sz: 7.30-13.00, V: Zárva
Telefon: 29/411-050  E-mail: monor@memo-food.hu

A tavalyi év folyamán 
a közönség láthatott, 
hallhatott operettet, 

dzsesszzenét, popzenét, ko-
molyzenét, irodalmi összeál-
lítást, népzenét, irodalomtör-
téneti előadást, meseelőadást, 
színházi előadást, ismeretter-
jesztő előadást. Szórakozha-
tott a különböző táncházak-
ban, mulathatott nyugdíjas 
kulturális találkozón, szüreti 
sokadalomban, versenyezhe-
tett sakkversenyen, gyönyör-
ködhetett kiváló képzőművé-
szeti alkotásokban. Továbbá 
nyáron egy héten át, művé-
szek közreműködésével tábo-
roztattunk gyerekeket a Művelődési Házban. 
 2012. évi tevékenységünk során ismét ko-
moly hangsúlyt kaptak a szabadtéri rendez-
vények – még több helyszínen. A Művelődé-
si Ház udvarán vendégünk volt a Kolompos 
együttes, a piac- és fesztiválcsarnokban a 
MÁV Szimfonikus Zenekar, Mocsári Károly 
és Csordás Klára, a gyermeknapon Hevesi 
Imre, a Csillaghúr Zenekar, augusztus 20-i 
ünnepi megemlékezésnek új helyszínt találtunk 
az Uszoda előtt, majd az adventi ünnepség-
sorozatot és a városi karácsonyi ünnepséget 
már az új városközpontban rendezhettük.
 Első alkalommal szerveztünk igazán nagy 
érdeklősére számot tartó könnyűzenei koncer-
tet a Piac- és fesztiválcsarnokban, amelyen ta-
valy májusban a Republic együttes lépett fel.
 Helyet adtunk a Pest megyei ifjúsági hang-
versenysorozatnak, háromalkalmas bérlettel. 
Ennek keretében fellépett a Vujucsics együt-
tes, a Honvéd férfikar és a Duna Szimfoni-
kus Zenekar. Alkalmanként 400 gyermek vett 
részt az előadásokon.
 Megszerveztük az állami és nemzeti ünnepe-
ket, megemlékeztünk a házasság és az idősek 

világnapjáról, a világháborúk és a kommunis-
ta diktatúra áldozatairól. Ünnepséget szervez-
tünk a pedagógus- és Semmelweis-napon. 
 Megtisztelő, igen komoly feladata volt a tár-
saságunknak 2012-ben a Monori Borút Egye-
sület megbízásából az Utazás 2012. kiállításon 
a monori Pincefalut bemutató stand felépítése, 
dekorálása, működtetése a kiállítás ideje alatt; 
valamint a Monor Környéki Strázsa Borrend 
megbízásából a Borvidékek Hétvégéje, három-
napos országos rendezvény megszervezése.
 Az önkormányzat döntése alapján a házas-
ságkötések polgári szertartása is a Vigadó-
ban történik. A Vigadóban, illetve a külsős 
helyszíneken történt esküvők száma 2012-ben 
összesen 65 volt. 
 Szoros kapcsolatot tartunk a szakköreink, 
klubjaink, tanfolyamaink vezetőivel, részve-
vőivel. Intézményekkel, civil szervezetekkel, 
egyházakkal partneri viszonyban állunk. Se-
gítjük egymás munkáját, rendezvényeink szer-
vezését.
 Nagy sikert aratott a tavalyi évben a nyug-
díjasok számára szervezett internettanfolyam, 
amely egész évben folyamatosan zajlik.

 Szolgáltatásunk a Ti cket portal internetes 
jegyiroda, ahol az ország szinte valamennyi 
színházi előadására, fesztiváljára vásárolhat-
nak belépőjegyet helyben az érdeklődők, va-
lamint ugyanezen az értékesítő rendszeren 
keresztül a Vigadóban megrendezésre kerü-
lő, belépődíjas programokra is bárhol az or-
szágban lehet jegyet vásárolni. Fizetési mód-
ként az OTP Szépkártyát is elfogadjuk.
 Társaságunk alapvetően közhasznú tevé-
kenységet végez, a 2011. évi CLXXV. tör-
vény alapján mért mutatószámok szerint a 
közhasznú minősítésnek megfelel. 
 Vállalkozási tevékenységünk a 2012. évben 
jelentősen csökkent, hiszen az étterem janu-
ár elsejétől bérbeadásra került.
 Társaságunkról, programjainkról, tevékeny-
ségeinkről naprakész információk találhatók 
a honlapunkon, a www.vigadokft.hu címen, 
valamin Facebook-oldalunkon.
 Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik 
hozzájárultak társaságunk eddigi működéséhez!
 Várjuk Önöket a továbbiakban is sok sze-
retettel és sok jó programmal!

Hanzelik Andrea, ügyvezető

Megnevezés 2012. év 
(E Ft)

Összes közhasznú tevékenység bevétele 48 334
Közhasznú célú működésre kapott támogatás 30 151
Pályázati úton elnyert támogatás 157
Közhasznú tevékenységből  
származó értékesítés árbevétele 18 362

Tagdíjból származó bevétel 0
Egyéb bevétel 353
Pénzügyi műveletek bevételei 102
Rendkívüli műveletek bevételei 0
Vállalkozási tevékenység árbevétele 11 725
Összes bevétel 60 750
Anyagjellegű ráfordítások 38 710
Személyi jellegű ráfordítások 19 786
Értékcsökkenési leírás 1 399
Egyéb ráfordítások 238
Pénzügyi műveletek ráfordításai 0
Rendkívüli ráfordítások 0
Összes ráfordítás 60 133
Adózás előtti eredmény 617
Adófizetési kötelezettség 0
Tárgyévi eredmény 617Fo

tó
: V

arg
a N

or
be

rt



Közösség

Június  |  2013. 05. 28. Monori Strázsa  |  9

Hirdetés

Nyitva tartás: H-P: 8.00–18.00, Sz: 8.00–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/414-499  •  E-mail: memo-bike@memo-food.hu

A részlETEkről érdEklődjön üzlETünkbEn!

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

Minőségi 
kerékpárok

KeréKpárcenter

Elfogadjuk!
Nálunk is 
fizethet vele!

Új és használt mobil-
telefonok adás-vétele

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

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

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

Online egyenlegfeltöltés 
A leendő munkatárs feladatai:
gépjárművek és gépjárműmotorok vizsgálata és műszaki ellenőrzése • hi-
bák feltárása és javítása • gépjárművek és azok szerkezeti egységeinek sze-
relése, alkatrészek pótlása és cseréje, valamint javítása és felújítása • mo-
tor, kormány, fékek és egyéb gépjárműrészek beállítása • zsírzás, olajozás 
• gépjárművek műszaki ellenőrzése, műszeres vizsgálatok és diagnosztikai 
beállítások végzése • gép jár mű vek felkészítése, előkészítése hatósági vizs-
gára • autóbuszok műszaki álla po tá nak ellenőrzése és az esetleges meghi-
básodás jelzése • a szakmai feladatához előírt munkavégzés, és típuson-
kénti érvényben lévő technológiák betar tása • a munkavégzéshez használt 
gépek, berendezések rendeltetésszerű hasz nálata • típusismeret megszer-
zése és alkalmazása • műhelyrend betartása, a tartósan, ill. ideiglenesen 
rábízott szerszámok rendben tartása • a beiskolázott tan folyamokon való 
eredményes részvétel • a munkavédelmi-, tűzvédelmi-, biztonsági előírá-
sok betartása • környezetkárosító anyagok szakszerű kezelése

A munkakör betöltéséhez szükséges:
autószerelő szakmunkás végzettség •  precíz, önálló munkavégzés 

A munkakör részletes leírása megtalálható  
a http://www.volanbusz.hu/jobs.php honlapunkon.

Jelentkezés:
A jelentkezést részletes (fényképpel ellátott) önéletrajz beküldésével, 
„autószerelő” tárgy megjelöléssel, 2013. június 23-ig a  
sandor.rendek@volanbusz.hu e-mail címen lehet beadni. 

A munkakörrel kapcsolatban Rendek Sándor üzemvezetőnél a követke-
ző telefonszámon lehet érdeklődni: +36-20/972-4948.

    A                                                                      Zrt.
Monori Járműfenntartó Üzeme  

felvételt hirdet AUTÓSZERELŐ munkakör betöltésére

Az elmúlt időben sok 
új kezdeményezésbe 
vágtunk bele, és eze-

ket mind meg is valósítottuk. 
Talán ez azért is lehetséges, 
mert erős, összetartó csa-
pattá kovácsolódtunk össze 
a sok együtt töltött szolgálat, 
gyűlés, rendezvény, egyéb el-
foglaltság ideje alatt. Érez-
hető egy erős összetartozás- 
tudat, ami segít abban, hogy 
egy közös célért össze tud-
junk fogni. És hogy mi volt 
ez az újabb cél? 
 Novemberi nagy sikert 
aratott jótékonysági bá-
lunk után úgy döntöttünk, 
hogy ideje lenne ismételni, 
így május 18-án, szomba-
ton ismét bált tartottunk a 
Jászai Mari Általános Isko-
lában.  A jótékonysági est 
fővédnöke Pogácsás Tibor, 
Monor város polgármeste-

re volt, aki sajnos egyéb 
programja miatt nem tu-
dott megjelenni.  
 A bulit egy hosszú terve-
zési, szervezési időszak előz-
te meg, melyben az egyesület 
szinte minden tagja kivette 
a részét. Volt is feladat bő-
ven, főleg ahogy közeledett 
a várva várt nap. Ezúton 
is szeretnénk megköszönni 
mindenkinek a segítséget! 
Ugyanilyen fontos szerepet 
játszottak a külső segítők 
is. Az est fő támogatója is-
mét a Rebel Grafika Stú-
dió Kft. volt, akiknek hálá-
sak vagyunk a már hosszú 
idő óta tartó töretlen támo-
gatásért. További támoga-
tóink értékesebbnél értéke-
sebb tombo laajándékokkal 
láttak el minket, ezzel is 
emelve az este színvonalát. 
A szórakozás minőségét még 

JÓTÉKONYSÁGI EST
Polgárőrbál sztárfellépővel
Összefogás, kitartás, barátság. Talán 
ez a három szó jellemzi legjobban azt 
a folyamatot, mely során egyesületünk 
megvalósította újabb elképzelését. 

tovább emelte, 
hogy az Irigy 
Hónaljmirigy 
együttes közel 
egyórás kon-
certtel szó -

rakoztatta a 
vendégsereget. A 

méltán híres zenekar 
nagy sikert aratott műso-
rával. Utána közösen kisor-
solták az általuk felajánlott 
tombolát is. A boldog nyer-
tes egy napot tölthet a zene-
kar következő klipjének for-
gatásán. 
 Úgy érezzük kitűzött cél-
jainkat megvalósítottuk. Si-
került egy jó hangulatú, fer-
geteges bulit összehozni. 
Mindenki nagyon jól érezte 
magát – sokan már várják a 
következő bulinkat –, és nem 
utolsósorban szép összeggel 
támogatták a Monori Polgár-
őr Egyesületet. A bálból be-
folyó összeget mindennapos 
szolgálataink finanszírozásá-
ra fogjuk fordítani. 

Oberst Marietta

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

Fordítás

Telefon: +36-70/632-0718   
E-mail: zsofia.turoczi@yahoo.de

Német nyelvű általános  
és szakszövegek fordítása

Hirdetés

Átalakuló fogorvosi körzetek  
Csévharaszt önkormányzata kilép a Monor-
ral kötött fogorvosi társulásból, ezért szük-
ségessé vált a monori lakossági fogorvosi 
körzetek felülvizsgálata. Az egyeztetések 
elkezdődtek, eredményekről beszámolunk.
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A Huppert B. és fiai cég 1907. május 
10-én nyújtotta be kérelmét a monori 
elöljárósághoz a róm. kath. egyházi, 
illetve a Bokros-féle tanyaföldeket 
érintő háztelkek szétosztására.

HELYTÖRTÉNET

A monoriak viselt dolgai LIII. 
Újtelepi iskolaJúnius 2. – Piac-és Fesztiválcsarnok

Országos Monori Nyug-
díjas Tánctalálkozó 

Június 3. 9.30 – Vigadó 
emeleti oktatóterem
Szülésre felkészítő tanfolyam
A Védőnői Szolgálat 
szervezésében

Június 3. 17 óra – Vigadó 
emeleti folyosógaléria
Közös nevező kiállítássorozat
Kiss Júlia, Balázs Béla-díjas foto-
gráfus kiállításának megnyitója

Június 4. 17 óra – Gera-kert
Megemlékezés a trianoni dön-
tés 93. évfordulója alkalmából

Június 8–9. – Monori Pincefalu
Borvidékek Hétvégéje

Június 15. – Vigadó
Művészeti napközis  
tábor jelentkezési határidő

Június 17. 17 óra – Vigadó díszterem
Városi Zeneiskola  
évzáró koncertje

Június 19. 9-17 óra – Művelődési Ház
Véradás

Június 22. 14 óra – Művelődési Ház
Közös Út Cukorbetegek 
Klubja összejövetele

Június 22.
Múzeumok Éjszakája
Dr. Borzsák István Városi 
Könyvtár szervezésében

További in-
formáció, 
jegyrende-
lés a 06-
29/413-212-

es telefonszámon, a vigado@
vigadokft.hu e-mail címen és 
a www.vigadokft.hu honlapon.

2013. JÚNIUS

A Vigadó programjai

A városi könyvtár  
júniusi gyermekprogramjai

1-jén 10 órától: Meseszombat.
 5-én 10 órától: Hintóka-ringóka fog-
lalkozás.
 7-én 15 órától: Rejtvényfejtőklub gye-
rekeknek.
 8-án 10 órától: Kézművesszombat.
 19-én 10 órától: Hintóka-ringóka fog-
lalkozás.
 21-én 15 órától: Rejtvényfejtőklub gye-
rekeknek.

Az e földek között fekvő két telekbir-
tokos, Schmitterer Károly és Klein 
Már ton szintén parcellázni óhajtot-

ták földjeiket. Az elosztandó területek nagy-
sága 90 ezer négyszögölet tett ki, amelyre 
négyszáz ház építését tervezték. A képvi-
selő-testület meghatározta a teljesítés fel-
tételeit. Többek között, hogy: „a telepíten-
dő új városrész egy teljesen összefüggő és 
egymással teljesen hasonló fejlődési felté-
telek mellett felépítendő rendszeres város-
részt képezzen,… 12 méter szélességű átjáró 
utcákat kell kihasítani, az új főutca 15 mé-
ter szélességű legyen,… iskolának és óvodá-
nak 600-600, közterületnek 1800 négyszög-
ölet kell a községnek tulajdonába bocsátani.  
A lakóházakat legalább két szobásra, kony-
hával, kamrával ellátva terveztessék. Szal-
mával, náddal nem fedhetők”. A parcellázók 
e feltételeket elfogadták. A telkeket részlet-
fizetésre árulták négyszögölenként 2 koro-
náért. Kezdetben a vásárlók többsége fővá-
rosi munkás volt.
 1887-ben létrejött a községi iskolai gondnok-
ság, amely rendszeresen foglalkozott az elemi 
és a polgári iskolai oktatással. E fórum 1909-
ben megállapítja, hogy az Újtelepről már 80-
an átjárnak az Őr utcai áll. elemi iskolába, „s 
így ott legalább 2 tantermes iskolának felállí-

tása feltétlenül szükséges”. Két év múlva az 
elöljáróság beadványt intézett a vallás és köz-
oktatási miniszterhez az újtelepi iskola felállítá-
sa ügyében. 1913-ban már községi küldöttség 
kereste fel a minisztert, hogy „az iskola felál-
lítása jövő tanévre biztosíttassék”. Május hó-
ban megérkezett Monorra a kir. tanfelügyelő.  
A helyszíni tapasztalatok alapján elismerte 
az iskola létjogosultságát, s megígérte, hogy 
a minisztérium egy tanerő működését bizto-
sítja. Indítványozta, hogy a község keressen 
olyan házat, amelyben évi 450-450 koronáért 
oktatásra alkalmas helyiség bérelhető. Kér-
te az elöljáróságot, tegyen újból felterjesztést 
az „iskola ügyének építkezés által leendő vég-
leges rendezésére”. Az intézkedés felgyorsult. 
Az októberi képviselő-testületi ülésen megje-
lent dr. Petri Mór kir. tanfelügyelő elmondta, 
hogy „a minisztérium Monor községben hajlan-
dó 1 tanerős iskolát szervezni 1914. év szept-
ember 1-jén kezdődő hatállyal az Újtelepen”.  
A községi elöljáróság pedig határozatban rög-
zítette, hogy (a később elnevezett Táncsics ut-
cában) 500 négyszögöl területű ingatlant az 
államnak átad, amelyen a minisztérium fel-
építteti az iskola épületét és a tanítói lakást. 
Egyben azt is felajánlotta, hogy az építkezés 
költségéhez 10.000 koronával hozzájárul. Ezt 
kölcsönből biztosítja, melyet 20 éven át évi 
500 koronával a község törleszt. 
 Az iskolai oktatás, albérletben, 1914 őszén 
indul el Makay László tanító áldozatos munká-
jával. Az önálló oktatási épület 1915-ben elké-
szül. A gondnokság 1917 májusában örömmel 
nyugtázza, hogy az újtelepi iskola megkap-
ta a 2. tanítói állást. Egy év múlva már 131 
fő az iskolába beiratkozottak száma. Makay 
László 1919. november 6-án első alkalommal 
van jelen a gondnoksági ülésen – mint az új-
telepi iskola igazgatója.
 Az elmúlt években, az akkor még élő Ga-
lambos József (Monor, 1916–2011), a köztisz-
teletnek örvendő Tubi bácsi még mindig nagy 
szeretettel beszélt Makay László igazgató úr-
ról, az Újtelep szellemi életének felvirágzásá-
ban, az egyházi élet elindításában szép érde-
meket szerzett Laci bácsiról.
 Forrás: Gondnoksági jkv. 1906–1921; 
Elöl járósági jkv. 1913–1921.
 Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

 Makay László egykori tanítványai körében. 
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22-én 18 órától a városi könyvtárban (Kos-
suth L. u. 88.) a következő programok vár-
ják az érdeklődőket: Gyermekrajz-kiállítás. 
Ipari emlék – A monori Maggyár (időszaki 
kiállítás). 19 órától Darázsi Zsolt élményei 
a Dakarról – vetítés és beszélgetés. Ókori 
könyvtári kalandozás: játékos felfedezőút a 
könyvek világában – filmvetítés, illusztrálás, 
közös rajzolás. 

 18-tól 19 óráig Kiss Adél kiállítása és 
előadása a Monar Galériában (Kiss E. utca 
17.). 18-tól 23 óráig Pleszkán Écska bábja a 
Kultpincében (Monori Pincefalu, Kövidin-
ka sor). 
 18-tól 23 óráig tárlatvezetés és feladatlap-
kitöltés a Helytörténeti Kiállítás épületében 
(Monor, Kossuth L. u. 84.)
 21 órától Csillagtúra: Kerékpáros felfede-
zőút.
 További információ: 
www.monorkonyvtar.hu

Múzeumok Éjszakája
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Közösség

TAVASZI HALLÁSHETEK INGYENES HALLÁSSZŰRÉSSEL ÉS 
HALLÓKÉSZÜLÉK-PRÓBAHORDÁSSAL!

Hozza be hirdetésünket, és 
megajándékozzuk Önt egy 
nagyítóval és egy kocsiérmével!

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

www.victofon.hu

a             -on is

2200 MONOR, BALASSA U. 1.

06-30/337-1294

Hirdetés

 DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS
Monoron is támogatják
Július 31-én Monoron is megszűnik a hagyományos (analóg) földfelszíni 
sugárzású televíziós műsorszórás. Helyébe a lényegesen több csatorna 
és jobb minőségű kép átvitelére képes digitális technológia lép. A 
digitális adásokat azonban a hagyományos televíziókészülékek nem 
tudják megjeleníteni, ezért azokban a háztartásokban, amelyekben 
eddig földfelszíni adással fogták a televíziócsatornákat, speciális 
vevőeszközökre, esetenként új antennára lesz szükség.

Helyreigazítás  
Előző lapszámunk „Mi történt a Bor-
versenyen?” című cikkéhez kapcsolódva 
a következő adatot helyesbítjük: A rozé 
kategóriában Lukácsy György Zweigeltje 
nem csak a zsűri, hanem a közönség 
szavazatai alapján is első helyezést ért el.

Hirdetés

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

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

Tekintse meg honlapunkat,  
látogasson el Facebook-oldalunkra:  

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

Kézi állatpatikával bővült 
Ady Endre úti Állatorvosi Rendelőnkben 

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

évben folyamatosan végezzük. 

06-20/213-09 53

Azonnali kezdéssel 
munkatársakat 

keresek 
95 eFt+jutalék! 

Az analóg földfelszíni 
vétellel tévéző és szo-
ciálisan rászorult ház-

tartások tévékészülékeit a 
digitális vételre alkalmas ve-
vőegységek (dekóderek) és 
szükség esetén antennák fel-
szerelésével a Nemzeti Mé-
dia- és Hírközlési Hatóság (NMHH), állami 
támogatás keretében, a digitális műsorter-
jesztés vételére ingyenesen alkalmassá teszi.
 A támogatási program keretében a helyi 
önkormányzatok jegyzői, a Magyar Állam-
kincstár és az Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság adatszolgáltatása alapján a rá-
szorulókat az NMHH felmérői a támogatás-
ra jogosultság feltételeinek tisztázása érde-
kében felkeresik. Erről az érintettek írásban 
értesítést kapnak. A felmérést együttműkö-
dési megállapodás alapján a Központi Sta-
tisztikai Hivatal munkavállalói végzik. A 
felmérés 2013. márciusában indult és au-
gusztus végéig tart. Ezen időszak alatt Mo-

noron is megjelennek a ruhá-
jukon digitális átállás logót 
viselő, fényképes igazolvány-
nyal és megbízólevéllel ren-
delkező felmérők.
 A rászorulók által kitöl-
tött támogatási igénylőlap 
alapján kezdődik meg a prog-

ram második, telepítési szakasza. A szerelők 
felszerelik a digitális sugárzás vételére alkal-
mas berendezéseket, vagy bekötik a rászo-
rulóként igénybe vehető ún. választott szol-
gáltatóhoz, a támogatott műsorcsomagra a 
rászoruló televíziókészülékét.
 A felmérők, a szerelők és a szolgáltatók 
munkavégzését a helyi polgárőrség és a rend-
őrség is támogatja.
 A támogatási programmal kapcsolatban 
a következő ingyenes zöldszámon adnak to-
vábbi tájékoztatást: 06-80/38-39-40. Honlap: 
www.digitalisatallas.hu. E-mail: digitalistv@
nmhh.hu.

Papp János

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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Ajánló

A környezettudatos szemléletet  
és a szorgos gyűjtögetést díjazták 
a vecsési bevásárlóközpontban.

DÍJÁTADÓ
Nyereményeső a Market Centralon

 A gyerekek 
örömmel fe-
dezik fel az új 
játszóteret

Mivel mindenki más 
is ezt teszi, Hajdú 
Zoltánnét, a könyv-

tár igazgatóját kérdeztük elő-
ször, jó-e az nekik, hogy az 
átépítés és felújítás során az 
intézmény hátsó udvarára 
aprócska, szép kis játszótér 
került? Ez ugyanis óhatatla-
nul gyereklármával jár, ami-
nek a könyvek közötti csen-
des elmélyülés kedvelői nem 
feltétlenül szoktak örülni.
 Hajdú Zoltánné azonban 
azt felelte: nagyon élvezik, 
hogy játszótér van a köze-
lükben. Egészen más érzés 
az ablakokon kitekintve egy 
rendezett, szép területre néz-
ni, mint arra a kietlen beton-
placcra, ami a helyén volt 
még nemrégiben is – mond-
ta. Igaz, gyerekzsivajtól nem 
mentes a környék, egészséges 

lelkű embereket azonban az 
élet természetes zaja nem 
szokott zavarni. Sőt, már ter-
vezik, hogy kellemes délutá-
nokon egy-egy könyvvel „ki-
költöznek” a pihenőpadokra, 
megmutatni, milyen jól tud 
esni az olvasgatás, ha vala-

ki a hintázásban éppen elfá-
radt.
 Vadas Ferencné, az Uszo-
da Kft. igazgatója arról be-
szélt: számukra ennek a kis 
közösségi térnek a karbantar-
tása bizony nem kevés plusz 
feladatot jelent. Reggel nyolc-

KÖZÖSSÉG
Betonszigetből játszóudvar
Sok, belvárosban lakó kisgyerekes család már alig várta, hogy kész legyen. Mentek is 
kérdezgetni a könyvtárosoktól, mikor nyitják meg az épület mögötti játszóteret. Pedig a 
könyvtárosoknak azon kívül, hogy a hátsó udvarukból lett a játszóudvar, s ennek nagyon 
örülnek ők is, nincs közük a márciusban elkészült létesítményhez. A Monor Város és 
Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft. feladata, hogy rendben- és karbantartsa most már 
ezt az új kis közösségi teret is, ami nemrégiben még repedezett, kietlen betonsziget volt.

kor kinyitják a kaput, este 
nyolckor bezárják. Karban-
tartó szakemberük rendsze-
resen ellenőrzi, helyén van-e 
játékokon minden csavar, ék, 
miegyéb, ami a biztonságos 
üzemeléshez elengedhetetlen. 
A homokozó tartalmáért is 
felelnek és valamiképpen a 
zöld fe lü letet is meg kellene 
őrizniük. Noha ott, ahol fá-
radhatatlan gyereklábak trap-
polnak naphosszat – lásd az 
iskolanapközik udvarát, me-
lyek tanév végére leginkább 
holdbéli tájhoz hasonlítanak – 
igen nehéz akár csak egy fű-
szálat is életben tartani.
 Szerencsére ez a játszóud-
var szem előtt van, így leg-
alább attól nem kell tartani, 
hogy a gyerekkorból kinőtt 
egyének súlya alatt megrogy-
nak, tönkremennek a játé-
kok, mint a többi játszóté-
ren a napokban is megesett. 
A vandálok is nehezen talál-
nak olyan időpontot, amikor 
senki nem veszi észre, mire 
készülnek, mit művelnek.
 Eddig legalábbis ebben le-
hetett bízni, és ha most el 
nem kiabáltuk, ezután is így 
lesz.

Koblencz Zsuzsa
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Te mit teszel a Földért? – gyermeknapi 
rajzpályázat keretében szólította meg 
e kérdéssel az általános iskolás korosz-

tályt a Market Central Ferihegy. A kör-
nyezetvédelem témáját feldolgozó pá-
lyázatra számos alkotás érkezett, a 
pályamunkákból pedig kitűnt, hogy 
az egészen fiatal korosztálynak is ha-
tározott elképzelése van a környezeti 
értékek megóvásának fontosságáról. 
 A három kategóriában (3-6 éve-
sek, 7-10 évesek, 11-14 évesek) meg-
hirdetett pályázat legjobb munkái egy hó-
napon keresztül megtekinthetők a Market 

Centralon, az éttermek szom-
szédságában.
 A Market Central Feri-
hegy vezetése is a környe-
zetvédelem elkötelezett híve. 
A parkosított területeket 
saját kútból kinyert vízzel 
 – nem ivóvízzel – öntözik, 

az üzletek hulladé-
kát pedig szelektíven 
gyűjtik. Az elmúlt év-
ben a központ felirata-
it megvilágító izzókat 

energiatakarékos 
LED-technológiára 

cserélték. Ma már az elektromos 
áram egy részét is megújuló energiát felhasz-
náló, környezetbarát erőműből szerzik be. 

Szorgoskodjon százezrekért!

A rajzpályázat eredményhirdetésével egy 
időben a Szorgoskodjon százezrekért! nye-
reményjáték első fordulójának szerencsés 
nyertesei is átvehették a nyereményüket. 
 A matricagyűjtő-akció első sorsolásán 3 
darab 100 ezer forint értékű vásárlási utal-
vány és 10 darab bevásárlótáska talált gaz-
dára. Az akció október végéig folytatódik 
és valamennyi leadott matrica-gyűjtőfü-
zet részt vesz a hátralevő fordulók sorsolá-

sán (kivéve a korábbi nyertes szelvényeket).  
A következő sorsolás időpontja augusztus 
15., a 3. forduló sorsolására pedig novem-
ber 15-én kerül sor. Szintén novemberben 
sorsolják ki a 300 ezer forintos fődíjat is. 
További részletek a www.marketcentral.hu 
oldalon olvashatók.  (x)

Rajzpályázat nyertesei:
3-6 évesek: Kun Marcell (Üllő), Novák Fan-
ni (Budapest), Sütő László (Pilis).
 7-10 évesek: Szarka Benedek (Budapest),  
Szarka Dömötör (Budapest), Varga Tamás 
(Budapest), Molnár Petra (Budapest).
 11-14 évesek: Kocsis Réka (Gyál), Soly-
mosi Renáta (Maglód), Kányi Nikolett 
(Vecsés).

Szorgoskodjon százezrekért!
Nyertesek:
Ágoston Dorina (Budapest)
Bátki-Fekete Henrietta (Vecsés)
Horváth Boglárka (Gyál)

 Temesi Katalin, a Market Central Ferihegy nevében adta át a díjakat
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Kultúra

SZOBORAVATÁS
Monori mestereink országos sikeréről
Május 15-én egy budapesti szoboravatás került az országos érdeklődés 
előterébe. A legmagasabb szintű állami és vallási vezetők, pártok, 
magyar és határon túli (valamint lengyel és olasz) társadalmi és civil 
szervezetek képviselői jelenlétében – ökumenikus szertartás keretében – 
avatták fel gróf Esterházy János, felvidéki mártír politikus szobrát.

 Balról jobbra: Troznai István (öntő),  
Nagy János (szobrász), Kampfl János (kőfaragó)

Gobelin  
és képkeret

Ivánszki Zoltán
2200 Monor, Katona J. u. 37.

Tel.: 06-30/214-7167,  
Tel./Fax: 06-29/415-874

Gobelinek  
nagy választéka 9 gyártótól.

Minőségi fonalat 550-féle színárnyalatban  
találhat, kedvező áron.

Himzőcérnák, tűk kaphatók!

Törött üvegét javíttassa nálunk!
Biztosítók által elfogadott számlát adunk.

Hőszigetelt üvegek.

Gobelin- 

vásár
július 15–20-ig

Hirdetés

borvacsora borkóstoló   lmvetítés  

családi programok           rendezvényhelyszín

Monori Pincefalu     (20) 570 0449

Telefon: 
06-30/992-0273

E-mail: peterjozsef33@gmail.com

Ta
pétá

zásM
áz

olá
s

Fe
stés Külső homlokzatok 

felújítása, festése.
Kőporos külső felületek 
felújítása vízlepergetős 

festékkel.
Lépcsőházak felújítása. 

Közületeknek is.

Napközis tenisztábor várja szakképzett ed zők kel a 
kezdő és haladó teniszezni vágyókat egyaránt, már  
5 éves kortól. A tábor 5 napos turnusokban 
indul, hétfői kezdettel, 2013. június 17-től  
6 héten át. Felszerelést biztosítunk!

Jelentkezés/Információ:
Dóczy Diána 06-30-251-1370
Szánthó- Kisvári Laura 06-30-719-9165
Részletek: a http://monortenisz.atw.hu/  honlapon.          
Testvéreknek kedvezmény!

Tenisztábor Monoron

Az ott elhangzott beszédekről, azok 
megítéléséről már az országos írott 
és elektronikus sajtó útján részlete-

sen tájékozódhattak az érdeklődők. Arról vi-
szont valószínűleg sokkal kevesebben tud-
nak, amire pedig igazán büszkék lehetünk; 
hogy ennek az emlékhelynek a sikeres meg-
valósításában meghatározó szerepe volt há-
rom olyan monori embernek, akik szakmá-
juk kiváló mesterei. 
 Az egész alakos bronzszobor minőségi 
kivitelezése (vagyis öntése) Troznai István 
hetvennapos  munkáját dicséri. Ő három 
éve áll személyes, baráti munkakapcsolat-
ban Nagy Jánossal, a szobrot megformázó 
művésszel. Másfél éve a monori lakásán ha-
tározták el, hogy megvalósítják az elképze-
léseiket és erre a célra létrehozott civil egye-
sülettel jelentős adományokat is gyűjtöttek. 
A Hargitáról érkezett agyagból a felvidéki 
Helembán megformált alak gipszmintája ér-
kezett Monorra, ahol (ma már nemzetközi-
leg is elismert, évi 2-3 ezer érmet is készítő) 
öntőnk alakította, cizellálta végső formájú-
vá az alkotást.

 Nem véletlen, hogy e határainkon túli ma-
gyar területekről származó alkotók különö-
sen érzékenyek voltak gróf Esterházy János 
sorsára. Őt a 20. század mindkét diktatú-
rája többször is börtönre, kényszermunká-
ra ítélte – sőt háborús bűnösnek bélyegezte 
–, nem tudván megbocsátani neki azt a „bű-
nét”, hogy a szlovák parlament egyetlen ma-
gyar politikusaként mindig, minden erejével 
kiállt a magyar kisebbség jogaiért. De nem 
mondott le a többi üldözött kisebbségi keresz-
tény szellemű megsegítéséről sem. Egyedül ő 
nem szavazta meg „istentelennek és ember-
telennek” nevezve a zsidók Szlovákiából való 
deportálását. A szobor – amelynek a  „Szen-
vedés múltból” címet adták a létrehozói – azt 
a megkínzott, megtört emberalakot ábrázol-
ja, aki puszta katonaköpenyébe kapaszkod-
va próbál a végsőkig kitartani.
 Az építész Hidasnémeti Máté – társa-
dalmi munkában – egy befalazott boltíves 
börtönablakot jelképező rusztikus kőtöm-
böt tervezett a szoboralak mögé. A falazás 
elemeit kifejező, finoman csiszolt kőlapok-
ra vannak bevésve a börtönstációk fájdal-

mas helységnevei (a moszkvai Lubjankától 
kezdve, Szibérián át, egészen Mirovig).  
A fugák közötti üvegkereszt pedig megtörhe-
tetlen hitét sugározza. E nem egyszerű terv 
nívós megvalósítója a Hungránit Bt. és ve-
zetője, kiváló kőfaragó mesterünk, Kampfl 
János volt. A Rotech Kft. pedig,  Balato-
ni Mátyás irányításával a szobor körüli sé-
tányok bazalt térkő-járófelületeinek nívós 
kialakítója.
 Jó volt látni monori mestereink kreativi-
tásának maradandó, a XII. kerületi Gesz-
tenyés kertben elismeréssel fogadott alko-
tásait.

B.G.                                                                            
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Pályázat

Hirdetés

ELŐNEVEZÉS: 2013. június 9-ig
HELYSZÍNI NEVEZÉS: 2013. június 16. 8.00–10.00
ELSŐ RAJTIDŐPONT: Tour de Gyömrő 9.30 | Aegon Kupa 11.45

Aegon Kupa
Amatőr bajnokság
7. futam

www.tourdegyomro.hu
facebook.com/tourdegyomro

ELŐNEVEZÉS 2013. JÚNIUS 9-IG: 
A honlapon: www.tourdegyomro.hu/nevezes
E-mailen: gyomro.nevezes@t-online.hu

Idén először
PÁTRIA Takarék – DECATHLON 
teljesítménytúra

Főtámogató:

Személyesen: 2013. június 8-ig 
minden szombaton 8–14 óráig,  
Gyömrőn, a PÁTRIA Takarék  
új székháza előtt  
(Táncsics Mihály utca)

2013. június 16. (vasárnap)
Megnyitó: 9 óra

2013. június

Gyömrő, Szabadság tér

2013. június 16. (vasárnap)
Megnyitó: 9 óra

2013. június

Gyömrő, Szabadság tér

FŐDÍJ:
100.000 Ft

PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET

BANKKÁRTYÁN
További díjak:

10 x 50.000 Ft

PÁTRIA Takarékszövetkezet

bankkártyán

1db MOUNTAINBIKE kerékpár

és még sok értékes

tárgynyeremény

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:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3000 Ft/20 kg
Broiler nevelő:   .  .  .  .  .  .  .  .  . 2950 Ft/20 kg
Tojótáp:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2650 Ft/20 kg
Süldő, hízó koncentrátum: 4200 Ft/20 kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2450 Ft/20 kg

Vegyesdarák, 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

Rigoletto 
Cukrászda

Monor, Kossuth L. u. 93.
06-29/414-501

egész évben várja a  
meg hirdetett fagylaltakcióval 

kedves vásárlóit.

A 20 éves A tölcsérben 
fogyasztott 
fagylaltból   

ha 2 gombócot 
vásárol, 

+1 gombócot  
ajándékba adunk.

Esküvőkre rendezvényekre is 
válasszon  a Rigolettó Cukrászda 

közel  60-féle  
változatlan jó minőségű 
süteményválasztékából!

RAJZVERSENY
„A mi uszodánk”

Monor Város és Uszoda Üzemeltető Nonprofit Kft.  
és a sportlétesítményben működő úszóiskola által kiírt 
rajzpályázatra a beadási határidőig 96 pályamű érkezett.

Az alkotások értékelése nehéz feladat 
volt a több intézményt vezető, külön-
böző területen dolgozó, sokszínű zsű-

ri számára, amelynek összeállításakor fon-
tos szempont volt tagjainak sokoldalúsága.
 Vadas Ferencné, Hanzelik And rea, Trin-
csi né Márton Zsu zsanna, Szuhányiné Szap-
pa nos Éva és Zátrok Tamás a művek elbírá-
lásakor arra törekedett, hogy olyan alkotások 
kerüljenek díjazásra, amelyek megfelelnek 
az óvodás kori sajátosságoknak, elvárások-
nak. A művek szorosan kapcsolódjanak az 
uszoda és/vagy az úszásoktatáshoz, annak 
élményszerű bemutatásával.

 A rajzok háromféle technikával készül-
tek: színes ceruzával, zsírkrétával és filctol-
lal, ami természetesen nem befolyásolta az 
értékelést.
 A pályázati kiírásban foglaltaknak meg-
felelően az első három helyezett ingyenesen 
vehet részt egy 10 alkalmas úszástanfolya-
mon.
 A díjazottak a következők: I. hely: Fábián 
Renáta (6 éves, Tesz-vesz Óvoda, Mazso-
la-csoport), II. hely: Szabó Dániel (7 éves, 
Kossuth L. Óvoda, Gyöngyvirág-csoport), 
III. hely: Dávidházi Bence (6 éves, Tesz-
vesz Óvoda, Zsebibaba-csoport).

 László Dórát (5 éves) a Kossuth L. Óvo-
da Búzavirág-csoportjából különdíjban ré-
szesítette a zsűri, aki fiatal kora ellenére 
nagyon színvonalas és kreatív pályaművet 
készített. Az ő nyereménye tárgyi jutalom 
és oklevél volt.
 Külön kiemelkedő és dicsérendő egyes óvo-
dai csoportok lelkes részvétele. Az egy cso-
portból beérkezett legtöbb alkotást a zsűri 
egy egész csoportnak szóló, játékos úszás-
foglalkozással díjazta. Ezt a jutalmat a Kos-
suth L. Óvoda Búzavirág-csoportja nyerte 
el, ahonnan 30 pályamű érkezett.
 Fontos megemlíteni a Tesz-vesz Óvoda 
Mazsola- és Zsebibaba-, a Kossuth L. Óvoda 
Katica-, valamint a Petőfi Óvoda Ficánka- 
csoportját, akik szintén jelentős számú rajz-
zal készültek a versenyre.
 Köszönjük az óvónők munkáját és segít-
ségét és a pályázaton induló gyermekek fan-
táziadús alkotásait!

Zátrok Tamás

 I. hely: Fábián Renáta  II. hely: Szabó Dániel  III. hely: Dávidházi Bence
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Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténerrendelés,
gépi földmunka,

alapásás, árokásás, 
tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Tel.: 06-30/202-6736

Vigadó étterem

(Kossuth L. u. 65-67.)Monoron a városközpontban
Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: 06-30/395-4834

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

www.monorivigado.hu

rendelje 
meg ünnepi 

ebédjét!
Válassza sültes 

tálainkat ünnepi 

asztalára! 

Mi elkészítjük és  

elvisszük Önhöz.

Rendezvény lebonyolítását 

vállaljuk bármilyen 

helyszínen.

  Ballagásra,
családi rendezvényre

Eszperantó nyelvvizsgára felkészítést vállalok. 
Tel.: 06-30/754-6114

Margó masszázs Monoron, frissítő, relaxáló 
masszázsra várom kedves vendégeimet gyógy-
masszőr végzettséggel. Tel.: 06-30/663-2772

Tűzifa eladó! Akácfa összefűrészelve házhoz 
szállítva. 2300 Ft/q. Tel.: 06-20/981-7879

Tuti turi nyilt a Nemzetőr utcában a Földhivatal-
lal szemben. Kiváló minőségű női-, férfi-, gyer-
mekruhák és használtcikkek olcsón kaphatók

Étkezési friss fürjtojás, engedéllyel rendelkező 
őstermelőtől Monoron kapható, akár kiszállí-
tással is. 25 Ft/db. Tel.: 06-20/225-9180

Tüzifa eladó! Akác guriga 2600 Ft/ q, tölgy-
bükk guriga 2200 Ft/q, méteres rönk 2100 Ft/q, 
hasítás 200 Ft/q, 20q-tól a kiszállítás ingyenes! 
Tel.: 06-20/3431067

Redőny, faredőny, mobil-fix szúnyoghá-
ló stb. szerelése, javítása olcsón, gyorsan, 
megbizhatóan, garanciával. Kotyinszki Tibor. 
Tel.: 06 -30/8502161

Kispesten bevezetett fodrászüzletben műkör-
mös álláshely bérbe adó 20.000 Ft/hó. 
Telefon: 06-30/467-7216 
  
Gépkocsijába a benzin árát nem áll mó-
dunkban csökkenteni, de a mennyiségét igen. 
Üzemanyag-fogyasztást csökkentő adalék a 
NASA által fejlesztve! Tankolásonként  10-25% 
fogyasztáscsökkenés érhető el. 
Tel.: 06-20/321-6840

Eladó Opel Astra (F) 2001-es évjárat, 
1.4 benzines, 4 ajtós. Fehér színű, szervokor-
mány, légzsák, vonóhorog. Ára: 515 000 Ft. 
Tel.: 06-20/5-934-534

Telek eladó Monoron teljes közművel.  
Tel.: 06-30/663-2772

Kiadó Monor központjában 20m2-es felújított 
helyiség üzletnek, irodának! Azonnal beköltöz-
hető!  Érd.: 06-30/ 4725616 

Korának megfelelő állapotú – 1992-es – R19 
Chamade 1.4 benzines személygépkocsi törzs-
könyvvel, lejárt műszakival 135 ezer forintért 
eladó. Tel.: 06-30/388-7073

Apróhirdetés

Hálás szívvel köszönjük 
mindazoknak, akik 

Hermann Ferencet 
szerették, tisztelték, elkísérték utolsó 

útjára, sírjára virágot tettek, 
mély fájdalmunkban osztoztak. 

A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás

Tel.: 06-30/467-7216, Fax: 06-29/412-587
E-mail: szekerka.janos@monornet.hu 
Cím: Monor, Kossuth Lajos u. 71/a, I. em 1.
Apróhirdetés ára: 60 Ft/szó+áfa

Hirdetésfelvétel  
és a szerkesztőség  
elérhetőségei: 



Diszkont
Monor, Petőfi u. 29.

júniusi
akció!  
A készlet erejéig.

Minőségi 
borok, 

whiskyk, 
likőrök, 

pálinkák 
nagy 

választéka!

Telefon: 06-70/317-5633
Nyitva: Hétfőtől péntekig: 7.30–18.00
szombat: 7.30–12.00, vasárnap: zárvaAK

Miller  0,33 l dob. /# 219 Ft   /  199 Ft
Aranyfácán  0,5 l dob. /# 139 Ft   /  129 Ft
Aranyászok ü. 0,5 l  #    159 Ft
Aranyászok  0,5 l dob.  /# 169 Ft   /  159 Ft
Dreher  0,5 l üveges     189 Ft
Löwenbrau 0,5 l dob.  /# 169 Ft   / 159 Ft
HB sör  0,5 l dob.   149 Ft
HB citrom sör  0,5 l dob.   149 Ft
Strongbo  0,33    199 Ft
Prince sör dob. 0,5 l    119 Ft 
Pincemester fehérbor 2 l   499 Ft
Pincemester vörösbor 2 l    529 Ft
Rauch Ice tea 1,5 l   269 Ft
Nestea 1,5 l (őszi, citrom)   279 Ft
Piroska szörp 0,7 l   399 Ft-tól
Szentkirályi ásványvíz 1,5 l   89 Ft
Mizse ásványvíz 1,5 l   49 Ft
Apenta málna 1,5 l    159 Ft
Szentkirályi limonádé 1,5 l   169 Ft-tól
Pepsi Cola 2,5 l   299 Ft
Coca Cola 2 l  /# 329 Ft   /  319 Ft
Coca Cola 0,33 l dob. /#   105 Ft
Bomba 0,25 l dob.   119 Ft
Hell energiaital 0,25 l dob.  /# 129 Ft   /  119 Ft
Adrenalin dob. 0,25 l   /# 89 Ft   / 79 Ft
Adrenalin XXL dob. 0,5 l   /# 149 Ft   /  139 Ft
Julius konyak 0,7 l   1290 Ft
Mlieko UHT tej 1,5%    149 Ft
Milka csoki 300 g   619 Ft
Milka csoki 100 g     20 db-tól   169 Ft-tól

Ariel 4,75 l     2390 Ft
Ariel 8 kg mosópor (osztrák)   4690 Ft
Ariel 10 kg mosópor   4990 Ft
Ariel kapszula 32 db   2490 Ft
Persil duo kapszula 15 db   1190 Ft
Dosia kapszula 12 db   729 Ft
Silan 1 l   399 Ft-tól
Lenor 5 l   2190 Ft
Coccolino 1 l   399 Ft-tól
Coccolino 2 l   799 Ft
Pervoll 1 l   599 Ft
Karaván kávé 250 g   399 Ft
Paloma kávé 250 g   359 Ft
D. E. Omnia 250 g   599 Ft
Tchibo 250 g    1 db / 12 db-tól  379 Ft / 339 Ft
Nescafe 3 in 1  1 db / 18 db-tól  389 Ft / 339 Ft
Nescafe Gran aroma 20x1,7 g    199 Ft
Amigos kávé 250 g   279 Ft
Kristálycukor 1 kg   259 Ft
Kunsági liszt 1 kg   139 Ft
Azur liszt 1 kg   119 Ft
Hellas étolaj 1 l   /# 369 Ft / 349 Ft
„B” rizs 1 kg   179 Ft
Simba macskakonzerv 400 g   99 Ft
Turbo Dog kutyatáp 10 kg       1590 Ft
Chappi kutyatáp 15 kg   4990 Ft
Milárió kutyatáp 3 kg   529 Ft
Simba kutyakonzerv 1300 g#   229 Ft
Gazdi kutyaszalámi 1 kg/# 179 Ft / 169 Ft

# j
el 

=
 ka

rto
n,

 re
ke

sz


