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Ülésezett a képviselő-testület
Elfogadták a 2003. évi költségvetést
Új igazgatója van az EGYMI-nek, dr.
Raffay Istvánt választotta meg a
képviselő-testület.

Eboltás
Márciusban Monoron és Monorierdőn
kötelező veszettség elleni oltás lesz.

Önkormányzati jutalomtábor
Összesen 30 gyermek vehet részt június
23-29 között Kismaroson, a jutalomtá-
borozáson.

Általános iskolai és óvodai
beíratások időpontja

Közöljük a tervezett óvodai szünetek
dátumait is.

A lét a tét
Monori résztvevő is volt a Párizs-Dakar
Rallyn!

Macska ivartalanítási akció!
Március hónapban 20% kedvezménnyel
ivartalaníthatják a cicusokat.

Kékhírek
Tudósítónk a monori gyilkosságról, vala-
mint a pedofil bűnözőkről ír.

Szívunk eleget!
Az ÁNTSZ felhívása a nemdohányzók
védelmében.

Pályázati kiírás
Ebben az évben is lehet pályázni a Sport
és Egyesületi Bizottság rendelkezési
alapjára.

Újra eredményes, tartalmas évet
zártak a Nagycsaládosok

Közzé tesszük a 2003. évre tervezett
programjaikat is.

EU-hírösszefoglaló, nem csak
Monoriaknak II.

Ígéretünkhöz híven folytatjuk a sorozatot.
Figyelmébe ajánlom

Márciusi programok, rendezvények.
Apró hírek

1%
Mint minden évben, most is közzé
tesszük azokat a számlaszámokat,
amelyek felé utalhatjuk az adónk 1%-át
támogatásként.

Köszönjük!
Február 12-én átadták a Nemzetőr Álta-
lános Iskola két új tantermét, valamint egy
csoportszobát és egy könyvtártermet.

A jövőt tervezik
Településszerkezet I.

Sorozat a készülő Településfejlesztési
Tervről.

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete tisztelettel
meghívja a város lakosságát

2003. március 15-én 10,30 órára
a Kossuth szoborhoz, nemzeti ünnepünk alkalmából rendezett

megemlékezésére.
Ünnepi program:

10.00.:  Zenés fogadás – muzsikál a Kóborzengő zenekar
10.30.: Himnusz

Kalotaszegi táncokat táncol a Monori Strázsák Néptánc együttes
„Föltámadott a tenger” címmel, a Nevesincs színház emlékműsora
Ünnepi beszédet mond, a város kitüntetettjeit köszönti:
Pogácsás Tibor polgármester
Koszorúzás
Szózat

Ünnepségünkre szeretettel várjuk Monor és Monorierdő valamennyi lakosát!
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MONOR
VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

LAPJA

A TARTALOMBÓL

Közel másfél éve annak, hogy boldogan
írtuk le: lesz uszoda Monoron! Senki sem
gondolta volna, hogy a bürokrácia
útvesztőiben, egy nehézkes törvény miatt

ilyen sokáig elhúzódik, hogy a kivitelezővel
a szerződést aláírják, és az építkezés
megkezdődhessen.
De megtörtént! Harmadik nekirugaszko-
dásra eredményes lett az uszoda
megvalósítására kiírt közbeszerzési pályá-
zat. Összesen 9 pályázatot nyújtottak be,
de 6 ajánlatnál nem teljesültek az ajánlati
felhívásban megadott követelmények.
A képviselő-testület január 27-én rendkívüli
ülésen döntött a kivitelezőről, január 28-án
10,00 órakor kihirdette a kiválasztott
kivitelezőt, a Debreceni székhelyű KEVIÉP
Kft-t. A fellebbezési határidő leteltét

ELÉRHETÕ KÖZELSÉGBEN AZ

USZODA
megvárva, február 5-én 10,00 órakor az
Uszoda Kht. ügyvezetője Vadas Ferencné
és a kiválasztott kivitelező képviselője,
aláírták az uszoda-beruházás megvaló-
sítása érdekében a szerződést. Február 6-
án a munkaterületet is átvette a KÉVIÉP
Kft. Az első „kapavágásra” azonban még
várni kell, hiszen a jelenlegi időjárás nem
kedvez az építkezésnek. A pénz nagy része

rendelkezésre áll, államkötvényben
kamatozik, de a hiányzó összegre is
biztosított lesz a fedezet.
A csatorna-beruházás, Monorierdőn az
ivóvíz-hálózat kiépítése, az új piac építése,
iskolák, óvodák bővítése, az utak
rendbetétele után megvalósulhat ez a régen
dédelgetett terv is.
Most már tényleg elérhető közelségben van
az uszoda, hiszen a szerződés értelmében
2003. október 2-án meg kell történnie a
műszaki átadásnak, és a 3 hónapos
próbaüzemet követően 2004-ben már
mindenki előtt nyitva áll az uszoda ajtaja.

Nagy Lajosné
(A képeken az épülő uszoda látványtervei
láthatók.)

Meghívó
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Ülésezett a képviselõ-testület
Február 13-án a nyilvános ülésen 17, zárt
ülés keretében 3 napirendet tárgyalt meg a
képviselő-testület.

INTERPELLÁCIÓK
Sinkovicz László képviselő úr a katolikus
kistemplom mögötti szennyvízátemelőnél
keletkező bűz miatt szólalt fel. Elmondta,
hogy a szennyvízhálózatot üzemeltető
KÖVÁL Rt. tájékoztatóját nem tudja a
lakosság elfogadni.
Dr. Dobos György képviselő úr az autó-
busszal utazók kérelmét tolmácsolta.
Szükséges lenne a megállókban esővédő
tető kiépítése.
A képviselő úr véleménye szerint az önkor-
mányzati Strázsa újságban a városi és az
önkormányzati hírek mellett egyéb jellegű
írások is megjelennek. Javasolta, hogy a
szerkesztést képzett újságírók is segítsék.
Dr. Dudás Jenő képviselő úr a Balassa
utcában éjjel nappal égő közvilágítási
lámpákra hívta fel a figyelmet.
Jávorszki György képviselő úr az illegális
szemétlerakók elszaporodása ellen emelt
szót.
Pogácsás Tibor polgármester úr vála-
szában a következőket mondta el.
A telepi szennyvízátemelőnél rövid időn
belül szűrő beépítésével megszűnik a
kellemetlen szag.
A buszmegállók lefedése, kiépítése
megállónként 1,1 MFt összegbe kerülne,
melyre a jelenlegi városi költségvetés nem
tud fedezetet biztosítani. Hirdetéssel
foglalkozó külső cégek szintén nem vállalják
a kiépítést.
A Strázsa újsággal kapcsolatos válaszában
a polgármester úr kifejtette, hogy a
képviselő úr véleménye egy vélemény.
A közvilágítással kapcsolatban elmondta,
hogy a korszerűsítést végző céggel a kivite-
lezés, és a szolgáltatás minőségének
hiányosságai megszüntetése érdekében
tárgyalások folynak.
Az illegális szemétlerakás hosszú évek óta
gondot jelent, azt tudomásul kell venni, hogy
a közterület-felügyelők és a mezőőrök nem
tudnak minden időben és mindenhol ott
lenni. Szükség lenne az ingatlan tulajdo-
nosok hatékonyabb közreműködésére.

RENDELETEK
Február minden évben a költségvetési
rendelet megalkotásának hónapja. Még
2002-ben meghatározták a koncepciót,
2003 januári ülésen az I. fordulóban az
előterjesztést kiegészítette a testület és
döntött, hogy a 300 MFt-os költségvetési
hiányt a felére kell csökkenteni. Az
önkormányzat az összes kiadását és
bevételi lehetőségeit felülvizsgálta, így
sikerült a költségvetési hiányt az előírt 158
MFt-ra csökkenteni. A megszorítások
ellenére a város fejlődése, fejlesztése nem
esik vissza. 2003-ban is lesz új beruházás,
és a felújítások sem maradnak el.
Monor Városi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzata, a bizottságok fela-
dat-és hatásköréről valamint a bizottságok

ügyrendjéről szóló, többször módosított
rendeleteket a képviselő-testület felül-
vizsgálta, módosította és a három rende-
letet egységes szerkezetbe foglalva egy új
rendeletet fogadott el. Hosszú, alapos
munka előzte meg a végső formába öntést.
Módosították a helyi támogatásként
nyújtható kamatmentes kölcsönökről
szóló rendeletet is.  Mivel csak most
februárban fogadta el a testület a
változtatásokat, csak ebben az évben a
kérelmek leadási határideje április 30-ra
változott.
Már januárban döntött a képviselő-testület,
hogy önkormányzati jutalomtábort hoz
létre. Ehhez a költségvetésben biztosítottak
1.000.000 Ft-ot, most pedig a szabályo-
zásáról szóló rendeletet fogadták el.
Az adóbevételek növelését nem emeléssel,
hanem egy érdekeltségi rendszer kidolgo-
zásával szeretné elérni a testület, ezért
elfogadta az adóigazgatásban dolgozók
anyagi érdekeltségéről szóló rendeletet.
A mezőőri szolgálatról szóló rendeleten
apróbb módosítást fogadtak el, majd
megalkották a Monor Város Tervta-
nácsának szervezetéről és működéséről
szóló rendeletet.

EGYÉB NAPIRENDEK
Hosszas vajúdás után végre van intéz-
ményvezetője az EGYMI-nek. Az ismé-
telten kiírt intézményvezetői pályázatra 3
jelentkező adta be jelentkezését. A
képviselő-testület ülése előtt egy személy
visszalépett, így két pályázó közül választ-
hattak a képviselők. Elsöprő többséggel dr.
Raffay Istvánt választották meg az
intézmény igazgatójának.
A képviselő-testület kétfordulós, meghí-
vásos pályáztatással kiválasztotta a József
Attila Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola tornacsarnokának kivitele-
zőjét, majd elfogadta a Bölcsőde Szervezeti
és Működési Szabályzatát, jóváhagyták az
iskolai, óvodai beíratások időpontját,
valamint az óvodák nyári zárási rendjét.
A Szociális és Egészségügyi Bizottság
beszámolt rendelkezési alapjának 2002. évi
felhasználásáról, majd tájékoztató hangzott
el a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté-
riuma által végzett közművelődési feladat-
ellátás ellenőrzésének eredményéről. A
városban folyó közművelődési munkát
összességében a Minisztérium munkatársai
jónak ítélték meg.
A továbbiakban lakás- és egyéb ingatlan-
ügyeket tárgyaltak meg, majd a
polgármester adott jelentést a két ülés
között tett fontosabb intézkedésekről,
valamint a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról. Zárt ülés keretében
fellebbezéseket bíráltak el, majd döntöttek
a 2003. március 15-én átadásra kerülő
kitüntetésekről. A döntésről márciusi
számunkban írunk bővebben.

Monor Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete megalkotta és

kihirdeti az alábbi rendeleteit:

3/2003. (II. 28.) számú: Monor Városi
Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről
és szerkezeti rendjéről.
4/2003. (II. 28.) számú: Monor Városi
Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata.
5/2003. (II. 28.) számú: A helyi támoga-
tásként nyújtható kamatmentes kölcsö-
nökről szóló, többször módosított 7/2000.
(III. 24.) számú rendelet újabb módosítása.
6/2003. (II. 28.) számú: Önkormányzati
Jutalomtábor létrehozásáról.
7/2003. (II. 28.) számú: Az adóigazga-
tásban dolgozók anyagi érdekeltségéről.
8/2003. (II. 28.) számú: A mezei őrszol-
gálatról szóló 8/1999. (II. 19.) Ök. számú
rendelet módosítása.
9/2003. (II. 28.) számú: Monor Város
Tervtanácsának szervezetéről és működési
szabályzatáról.
A rendeletek teljes szövege a szakirodákon,
ügyfélfogadási időben megtekinthető. A
nyilvános ülés jegyzőkönyve a Városi
Könyvtárban elolvasható, a rendeletekkel
együtt.

Nagy Lajosné

1.) Interpellációk
2.) Javaslat az önkormányzat 2002. évi

költségvetési rendeletének szükséges
módosítására.

3.) Beszámoló a Művelődési Központ
elmúlt öt évének munkájáról.

4.) Beszámoló a Városi Könyvtár elmúlt
öt évének munkájáról.

5.) Közoktatási intézkedési terv tár-
gyalása.

6.) Monori Májusi Napok programjának
jóváhagyása.

7.) Beszámoló a Sport és Egyesületi
Bizottság rendelkezési alapjának
2002. évi felhasználásról.

8.) Beszámoló a kenderes-aljai ingat-
lanok kisajátításáról.

9.) Beszámoló a vagyongazdálkodással
kapcsolatban. Helyzetelemzés.

10.) Intézmények 2003. évi tervszerű
karbantartási munkáinak felmérése,
előkészítése.

11.) CÉDE pályázatok előkészítése és
benyújtása.

12.) A Településszerkezeti Terv,
szabályozási terv és helyi építési
szabályzat egyeztetési anyagának
tárgyalása.

13.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
14.) Polgármesteri jelentés a két ülés

közötti fontosabb eseményekről és
intézkedésekről, valamint a lejárt
határidejű testületi határozatok
végrehajtásáról.

15.) Egyebek

A képviselő-testület március
13-i ülésének tervezett

napirendi pontjai:
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Monor Város Önkormányzata a vonatkozó
törvényi előírásoknak megfelelően elké-
szítteti a település Településszerkezeti
Tervét, Szabályozási Tervét és a Helyi Épí-
tési Szabályzatot.
Az előkészítési munkákat követően 2002
decemberében a képviselő-testület
egyez-tetésre alkalmasnak tartotta a
tervezők által elkészített javaslatot a város
Telepü-lésszerkezeti Tervére.
Ezúton felhívjuk Monor város polgárait,
társadalmi-, civil szervezeteit,
egyesületeit, gazdálkodóit és szolgáltatóit,
hogy tegye-nek észrevételt, javaslatot az
elkészített tervvel kapcsolatban.
A Településszerkezeti Terv javaslata
megtekinthető a Polgármesteri Hivatal-
ban, és Monorierdőn a Kirendeltségen,
ügyfélfogadási időben. (Érdeklődni:
Döményi Lajos, Botos Gábor és Fekete
Benő ügyintézőknél lehet.)
A javaslatokat, észrevételeket írásban,
névvel és címmel ellátva kérjük leadni az
erre biztosított urnába, vagy posta útján.
(2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.)
További információkat, tájékoztatást
Nyeste László főépítésztől is lehet kérni
személyesen vagy telefonon. (Monor,
Deák F. u. 12. 06-29-610-430, minden
szerdán.)

Hirdetmény

Monor város jegyzője állásajánlatot tesz
kiemelt elsőfokú építésügyi hatósági
ügyintéző munkakör betöltésére.

Pályázati feltételek:
- egyetemi vagy főiskolai szintű építész-
mérnöki, építőmérnöki (szerkezetépítő-,
magasépítő üzemmérnöki) szakképzettség,
főiskolai szintű településmérnöki (város-
gazdálkodási mérnöki) szakképzettség,
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság,
- közigazgatási gyakorlat, közigazgatási
szakvizsga előnyt jelent.

A pályázathoz mellékelni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- iskolai végzettséget,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt.
A kinevezés 3 hónapos próbaidő beikta-
tásával határozatlan időre szól, a munkakör
az elbírálást követően azonnal betölthető.
A pályázatot Monor Város Polgármesteri
Hivatal, (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.)
Sándorné Urbán Hajnalka jegyző nevére
lehet benyújtani. Felvilágosítás kérhető
Orosházi Tamás irodavezető-helyettestől a
(29)411-835 telefonszámon.

Állás!Állás!Állás!Állás!Állás!

Monor Városi Önkormányzat képviselő-
testülete a 6., 7., 8., osztályt végzett
általános iskolások részére nyári
jutalom-tábort hozott tétre, melynek
teljes költségét az önkormányzat
finanszírozza.
A táborban évente iskolánként 6 fő
(összesen 30 fő) gyermek és összesen 6
fő kísérő vehet részt.
A táborban a gyermekek, a Közművelődési
és Oktatásügyi Bizottság egyetértésével, az
iskolák javaslata alapján vesznek részt.
A táborban való részvétel alapvető feltételei:
a.) állandó monori lakos
b.) monori általános iskola tanulója
c.) tanulmányi eredménye min.: 4,0
d.) magaviselete: példás vagy jó
e.)  tanév során részt vett valamilyen
tanulmányi, kulturális, vagy sportversenyen,

Önkormányzati jutalomtábor
azon az iskola és a város hírnevét
öregbítette
A táborozó gyermekek névsorát, az iskolák,
minden év április 25-ig juttatják el a
Polgármesteri Hivatalba.
Addig még van idejük és lehetőségük a
gyermeknek, hogy a feltételeknek
megfeleljenek, hiszen tavasszal indul az
iskolák közötti labdarúgó bajnokság, a
különböző területi sportversenyek,
készülhetnek a Májusi Napok programjaira,
és a tanulmányi versenyek időszaka is
elérkezett.
Ebben az évben a tábor Kismaroson kerül
megszervezésre június 23-29. között.
Reméljük az iskolák által kiválasztott
diákoknak sikerül maradandó élményt
szerezni az önkormányzat ezen új
kezdeményezésével.

ÁLÁLÁLÁLÁLTTTTTALÁNOS ISKALÁNOS ISKALÁNOS ISKALÁNOS ISKALÁNOS ISKOLAI ÉS ÓVOLAI ÉS ÓVOLAI ÉS ÓVOLAI ÉS ÓVOLAI ÉS ÓVODODODODODAIAIAIAIAI
BEÍRABEÍRABEÍRABEÍRABEÍRATÁSOK IDÕPONTJTÁSOK IDÕPONTJTÁSOK IDÕPONTJTÁSOK IDÕPONTJTÁSOK IDÕPONTJAAAAA

2003. március 17. 8.00-tól 18.00 óráig
2003. március 18. 13.00-tól 18.00 óráig
2003. március 19. 8.00-tól 12.00 óráig.
Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a beíratási
körzet szerinti óvodába,
illetve általános
iskolába írassák be
gyermekeiket.
A beíratásra vigyék
magukkal, a szülő
személyi igazolványát, a
gyermek személyi lapját; az iskolába, az
óvodában kapott iskolaérettségi igazolást

ÓVODÁK NYÁRI ZÁRVATARTÁSI
RENDJE:

Napsugár Óvoda: június 23 – július 20.

Szivárvány Óvoda: július 21 – augusztus 17.
Petőfi Óvoda: június 16 – július 13.
Kossuth Lajos Óvoda: június 23 – július 20.
Tesz-Vesz Óvoda: július 21 – augusztus 17.

Csicsergő Óvoda: július 14 –
augusztus 8.

Kérjük a tisztelt
szülőket, hogy nyári

szabadságukat ez
alapján tervezzék!

Amennyiben a gyermek elhelyezése a
szünet idejére nem megoldható, az
óvodában kérjenek felvilágosítást az
ügyeletes óvodáról, ahová köteles az óvoda
vezetője, előzetes jelzés alapján, a
gyermeket átvenni.

A 20/2001. FVM rendelet
valamennyi 3 hónapos
kort elért eb veszettség
elleni oltását kötelezővé
teszi. Az oltás elmulasz-
tása esetén el kell ren-
delni az oltatlan eb állami
kártalanítás nélküli
leölését. A 81/2002. FVM

rendelet szerint a veszettség elleni
oltással egyidejűleg kötelezően végre
kell hajtani az ebek féreghajtó szerrel
történő kezelését is.
Az oltás és féreghajtás együttes díja
ebenként 1.300 Ft. Háznál történő oltás
esetén a kiszállási díjat is meg kell
téríteni.
Monoron és Monorierdőn az alábbi
időpontokban lesz a kötelező védőoltás:

Monor, Ady E. u. 27. állatorvosi
rendelő:

március 1. (szombat) 10,00 – 12,00 óráig,
március 8. (szombat) 10,00 – 12,00 óráig.

Monor, Vásártér:
március 20. (csütörtök) 9,00 – 12,00 óráig.

Monor, Attila u.
március 20. (csütörtök) 13,00 - 16,00 óráig.

Monor, Deák Ferenc u. 12.
(volt DÉMÁSZ épület):

március 21. (péntek) 9,00 – 13,00 óráig,
március 22. (szombat) 9,00 – 12,00 óráig,
március 28. (péntek) 9,00 – 13,00 óráig,
március 29. (szombat) 9,00 – 12,00 óráig.
Monorierdő, Kirendeltség (Béke köz):

március 7. (péntek) 9,00 – 12,00-ig és
13,00 – 16,00 óráig,
március 14. (péntek) 9,00 – 12,00-ig és
13,00 – 16,00 óráig.

dr. Varga János
állatorvos

EboltásEboltásEboltásEboltásEboltás
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Monori résztvevő is volt a Párizs-Dakar
Rally-n!
Büszkék lehetünk, hogy településünkről is
volt két bátor, fiatal versenyző – Darázsi
Zsolt és Gábor - aki merte vállalni ezt az
egyál-talán nem könnyű, sivatagi show-ként
emlegetett versenyt. Gábort kértem meg,
hogy számoljon be a Strázsa olvasóinak
ebbéli élményeiről.
- Mióta foglalkozik az autó-sporttal, és
hogyan került kapcsolatba Palik Lászlóval?
Régebb óta érdekel az autósport. Lehet,
hogy szakmai ártalom, mert autószerelő
vagyok. Az előző évi DAKARON Szalay
Balázs autóversenyzővel vett részt a
bátyám a szerviz-csapat tagjaként. Palik
László pedig akkor Szalay navigátora volt.
Hazaérve nekiláttunk a következő év
előkészítésének.
- Mikor döntötték el, hogy indulnak a
Párizs-Dakar Rally-n?
- Bátyám sikeres szereplése révén a
Szalay-csapat szervizvezetője lett. Ekkor
mutattak be Palik Lászlónak, akinek végül
a vezetőszerelője lettem, az év közepétől
pedig a navigátora is.
- Milyen márkájú gépkocsival verse-
nyeztek?
Egy diesel Toyota Landcruiser-rel.
- Mi volt a versenyben az Ön feladata?
Egyrészt navigátor voltam, másrészt a
szervizelés vezetését végeztem, és ha
kellett, be is segítettem. Tréningeztünk és
indultunk a hazai futamokon is, diesel
kategóriában magyar bajnokok lettünk,
szeptemberben pedig indultunk a 7 napos
Egyiptom-rallyn, ahol a saját várakozá-
sunkon felül szerepeltünk. Szalayék pedig
az elsők lettek, és ez adta a végső lökést
ehhez a maratoni viadalhoz.
- Naponta hány órát, és hány km-t
hajtottak általában?
Ez változó volt,  19 nap alatt összesen 8.552
km-t kellett megtennünk. De Afrikában átlag
600 km-t autóztunk.
- Mekkora volt a legkisebb, és a
legnagyobb sebesség a verseny során?
5 – 15 km/h, volt a legkisebb de a napi
átlagunk kb. 60 km/h-ra jött ki, a nehéz
terepviszonyok miatt.
- A versenyen hányan indultak, és
hányan értek célba?
Összesen több, mint 400 versenyző indult
különböző kategóriában. 134-en rajtoltunk
személygépkocsival és ezek közül 61 ért
célba. Mi a diesel kategóriában 20., az
összetett versenyben pedig az 52. helyezést
értük el.
- Volt-e igazán nehéz napjuk, vagy volt-
e olyan váratlan, nehéz feladat, melyet
netán nem tudtak megfelelően végre-
hajtani?

Minden nap nehéz feladat várt ránk. A
verseny Marseilles-ből indult, majd Spa-
nyolországon át hajóval Tunéziába
mentünk, ahol az igazi nehéz verseny
kezdődött. Bármilyen nehéz helyzetek is
voltak, teljes erőbedobással igyekeztünk
minél előbb túljutni az akadályokon.
Állandóan csak a beérkezés élménye járt
az eszünkben, és ez volt a fő célunk. Ott és
akkor a helyezés másodlagosnak tűnt.
- A verseny ideje alatt mekkora
hőingadozással kellett megküzdeniük, és a
szokatlan időjárásra hogyan készültek fel?
Szerencsénkre a versenyzésre mindvégig
megfelelő volt az idő, hiszen Afrikában is
„tél” volt, nappal 10-25 oC, éjjel pedig 0 –5
oC volt a hőmérséklet.
- Hogyan oldották meg a sivatagi
körülmények között az étkezést,
zuhanyozást, és egyáltalán hol tudtak
pihenni és feltöltődni?
Mint vándorcirkuszosok mentünk naponta
új táborhelyre, követtek bennünket a
kiszolgáló gépkocsik és a hozzátartozó
személyzet. Mivel az afrikai étkezési
alapanyagokat nem ajánlották felhasználni,
így naponta Franciaországból érkezett az
alap-anyag, és az ételt egy sátorszerű
étkezdében fogyasztottuk el. A két hét alatt
nem zuhanyoztunk, a szerviz-kamionok
rakterében, vagy annak tetején egy

A lét a tét
Dakar 2003

hálózsákban pihentünk.
- Ha visszatekint, könnyebb vagy nehe-
zebb volt a verseny, mint azt előre
gondolták?
A verseny itthonról visszatekintve is nehéz
volt. De mi nagyon boldogok vagyunk, hogy
megvalósíthattuk álmunkat, hogy célba
értünk, és ez volt számunkra a
legfontosabb. A többi már másodrendű az
emlékeink között.
- A mindig mosolygós mama igazán
büszke lehet két nagyszerű fiára. De –
gondolom - nem volt irigylésre méltó
helyzetben, mikor a fiai a messzi távolban
ezt a nehéz versenyt futották. Egyáltalán,
hogyan tudtak vigaszt nyújtó kapcsolatot
tartani a családdal?
Ritkán tudtunk a hazaiakkal kapcsolatot
teremteni. Líbiából például csak a műholdas
telefonunkon keresztül lehetett Európát
hívni.
- Terveik között szerepel-e a következő
versenyen való elindulás?
Hazatérve sem álltunk le, már most aktívan
készülünk, és mindenképpen szeretnénk
elindulni a következő Párizs-Dakaron, és az
idei sivatagi világbajnoki futamokon.
- Köszönöm az interjút, további jó erőt,
küzdőszellemet, és minél előbbi szerencsés
célba jutást kívánunk mindkettőjüknek!

dr. Dudás Jenő

Macska ivartalanítási akció !
A Magyar

Á l l a t o r v o s i
K a m a r a

Állatvédelmi Bizottsága
elnökétől, dr. Lorászkó

Gábortól, fenti címmel egy érdekes
cikket kapott szerkesztőségünk.
Részletesen ír e kedves háziállat
életéről, szaporodásáról és azokról a
félelmekről, amelyek az ivartalanítással
kapcsolatosan felmerülnek. Az írásban

mindenkit megnyugtat, nem kell félni a
macskák ivartalanításától, nem jár
hátrányokkal. A cikk apropója, hogy
Monor városában március hónapban a
macskákat 20%-os kedvezménnyel
ivartalaníthatják az állatok tulajdonosai.
Javasolja, hogy előtte érdeklődjenek az
állatorvosnál.
Sajnos a cikket helyhiány miatt nem
tudjuk teljes terjedelmében leadni.

(Szerk.)

Utcai szabványkukák 4.990 Ft-os
reklámáron!

4 ütemű, amerikai kapálógépek
72.500 Ft-tól;

Láncfűrészek 21.500 Ft-tól;
Barkácsgépek 4.500 Ft-tól
széles választékban kaphatók.
Színes televíziók 32.500 Ft-tól;
Videó rekorderek 20-900 Ft-tól;
Kazettás magnók 5.900 Ft-tól;

Automata mosógépek 59.900 Ft-tól;
Gáztűzhelyek 41.500 Ft-tól vásárolhatók.
Ezen kívül még kéziszerszámok, üveg- és
ajándékáruk, pénztárcák, műanyag és játék
áruk arzenáljával várjuk kedves vásárlóinkat
Monoron, a Mátyás király utca 9. szám alatt.
(29)411-022.

Megbízhatóság + alacsony ár =
ARZENÁL!

Tavaszi vásár
az ARZENÁL Műszaki Boltban!
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Kékhírek
ÉP ÉSZ…

Ép ész, mennyit használjuk ezt a
kifejezést, de soha nem önmagában, a
frázis mindig így szól: ép ésszel nem lehet
felfogni. Talán még senki nem gondolt bele,
hogy ha valakinek nincs ép esze, az miként
tud felfogni olyan dolgot, melyet ép ésszel
nem, de ha most belemerülünk az etimo-
lógiai és filozófiai boncolgatásba, nem lesz
időnk azzal foglalkozni, amivel pedig
muszáj. Aki rendszeres olvasónk, az meg-
szokhatta már, hogy többnyire ezekben a
cikkekben megpróbáljuk a történeteket a
könnyedebbik oldaláról, sokszor kissé még
cinikusan is bemutatni. Most ez nem megy.
Olyan esetek kerülnek terítékre, amelyek
nem tűrnek meg maguk körül még egy
mosolyt sem. Azt ígértem legutóbb, hogy
két emberölést teszek terítékre, ám az
elmúlt hónapban polgártársaink gondos-
kodtak arról, hogy ne maradjuk botrányos
bűncselekmények nélkül. Kezdjük mégis
azzal az üggyel, amely először felbolygatta
Monor életét. Mint azt az országos
televíziókban, de a monori Gemini Televízió-
ban is láthatták, januárban kegyetlen
gyilkosság történt a város fő utcájában. Nap,
mint nap elhaladunk a Gombai és a Kossuth
utca sarkán álló zöldséges, és a mellette
lévő régi ház mellett, többen be is tértek
nem csak az üzletbe, hanem a házban
működő házi szeszkimérőbe is, amelyet az
egyik televízió, feltehetően hiányos vidéki
fogalomismerettel Bögre nevű kocsmának
nevezett, nem ismervén a bögrekocsma
kifejezést. Az egyik férfi a monori rendőrök
előtt egyáltalán nem volt ismeretlen, hiszen
Kopics gondoskodott róla, hogy széles körű
hírhedtséget szerezzen. Legfőképp biciklin
utazott, ám soha nem a sajátján, fő tevé-
kenységi köre a biciklilopás és átműtés volt,
a drótszamarakat szétszedte és alkatré-
szeikből újakat gyártott, hogy a tulajdonosok
ne ismerjék fel. Az így eladott kerékpárok
árából gyakran ragasztót vett, amelyet
rendeltetésétől eltérően műanyagzacskóból
szagolgatott, ennek megfelelően pusztultak
is az agysejtjei nagy ütemben. Az amúgy
sem doktori disszertációra készülő roma
srác legtöbbször lebukott, így történt, hogy
röviddel az eset előtt szabadult a börtönből.
Időközben családja leköltözött Nyáregy-
házára, de ő úgy döntött, hogy Monoron
folytatja tovább azt, amit abbahagyott, mivel
nem is értett máshoz. Nem tudni, hogyan
találkozott azzal a fiatalkorú társával, akivel
úgy határoztak, hogy megdézsmálják az
idős férfi házának tartalékait, lényeg, hogy
többször is visszatértek éjjelente elvinni ezt-
azt a ház hátsó részéből. Talán azon a
bizonyos éjszakán sem akartak mást, csak
lopni, de feltehetőleg nem találtak megfelelő
holmit, ezért, holott bizonyosak lehettek
abban, hogy a bácsi otthon van, beljebb
merészkedtek. Az öregek amúgy sem
alszanak mélyen, az idős férfi felébredhetett
a motoszkálásra. Innentől feltehetően
felpörögtek az események. Egyikük, úgy

tűnik, hogy Kopics felkapott egy széket, és
hatalmas erővel lendítve fejbe ütötte a
sértettet. Ilyen bűncselekményeknél sokszor
ennél a pillanatnál az elkövető agya elborul,
és hiába esik össze magatehetetlenül az
áldozat, nem áll le a bántalmazás, hanem
inkább őrjöngéssé fajul. Nem írunk részle-
teket, elég annyi, hogy egy helyszíni szem-
lén jelenlévő elmondta, ennyi vért még nem
látott. Amikor reggel megtalálták a holttestet,
azonnal beindult a gépezet. Mire a megyei
nyomozók megérkeztek, a monori zsaruk
már javában gyűjtötték az adatokat. Csak
a hollywoody filmekben dolgoznak szuper-
zsaruk, a hétköznapi életben aprólékos
szaglászás kell ahhoz, hogy eredményt
érjenek el. És hiába a pazar logika, ha nem
találják meg azt az információforrást, aki
meg tudja mondani, merre induljanak. Érte-
lemszerű, hogy a monori nyomozók ismerik
a legjobban a környéket, a környékbeli
bűnözőket, a rejtekhelyeket, tehát tudták,
hol kell legelőször tapogatózni, míg végül
egyikük belenyúlt a legforróbb nyomba.
Lényeg az, hogy néhány óra múltán az egyik
elkövető, a fiatalkorú már bilincsben ült, de
hátra volt még Kopics megtalálása. Este a
képernyőn már mindenki láthatta az arcát,
feltehetően ő is, ezért röviddel ezután, mivel
nem volt hol elbújnia, feladta magát. Termé-
szetesen őrizetbe vették, majd a bíróság
előzetes letartóztatásba helyezte mind-
kettőjüket, innen feltehetően ki sem jönnek
addig, míg le nem ülik az elkövetkezendő
ítéletet.

PEDO-GÓGIA
A következő esetekhez illik leginkább

induló címűnk. Ezek azok, melyeket sem
ép, sem nem ép ésszel nem lehet igazán
felfogni, nem mondom, hogy normális em-
bernek, mert azok is normális emberek, akik
elkövették a bűncselekményeket, mégis
eltérnek a társadalom által elfogadott
erkölcsi normáktól. Társadalmunk alapja a
család, a család alapja pedig a gyerek,
hiszen egy férfi és egy nő legáltalánosabban
azért köti össze az életét, hogy gyermeket
nemzzen, aki továbbviszi értékeiket. Minden
felnőtt volt gyerek, de csak kevesen emlé-
keznek vissza arra, hogy mennyire fogé-
konyak voltak minden újra, mennyivel több
mindent tanultak meg és mennyire könnyen
vettek készpénznek mindent, mit a felnőttek
műveltek vagy mondtak, hiszen a nénikben,
bácsikban bízni kell, mert ők a nagyok. Ha
negatívumot lát, akkor hajlamos ezt úgy
értékelni, hogy ez a helyes, és később
összezavarodva áll, mikor megtudja, hogy
az erkölcsileg, törvényileg helytelen. Meginog
a bizalma a felnőttekben, nem fogja tudni,
hogy kinek higgyen, és nem tud tabula rasat
csinálni a személyiségében, legrosszabb
esetben az egész élete tönkremehet.
Leginkább a szexuális értékrendje érzékeny,
hiszen későbbi orientáltsága kerülhet ve-
szélybe, elfojtott frusztrációk robbanhatnak
elő egy váratlan pillanatban sok év múlva.
Ezért háborítja fel a társadalmat, ha pedofil

bűncselekményekről szerez tudomást,
márpedig rövid idő alatt környékünkön
három is a felszínre került. Történt, hogy
Monoron egy nap egy hölgy benyitott a
szomszédjához, akinek az ágyában,
félreérthetetlen pózban talált egy tizenkét
éves fiút. Mindenki tudja, kiről van szó,
szinte pillanatok alatt elterjedt a híre, hiszen
a rendőrség értesítése után villámgyorsan
eljárás indult a férfi ellen. Az ügyet a monori
kapitányság vizsgálati alosztályán kezelik,
a karateedző, aki egy film címe szerint
mindig kétszer csenget, jelenleg előzetes
letartóztatásban van. Az adatok szerint
nem csak ez az egy eset róható fel neki, a
családján belül élőket sem kímélte, bele-
értve lányát és fiát. E sorok írója már ré-
gebbről ismeri, nehéz hát tárgyilagosan írni
az ügyről, és az eljárás még javában zajlik,
tehát egyelőre az alapos gyanú bizonyítása
van soron. Jelenleg a rendőrök további sér-
tetteket keresnek, mivel a férfi sok
gyerekkel került kapcsolatba sportpálya-
futása során. Megmagyarázni a dolgot,
mentegetni a férfit nem lehet, de ha vissza-
nézünk az ő gyerekkorára, látjuk, hogy
állami gondozott volt. Ezekben az intéze-
tekben pedig a kamaszkorú gyerekek nem
egyszer kerülnek kapcsoltba nem csak a
másik, hanem a saját nemükkel is, gyakran
erőszakos formában. Ez viszont csak
megint a kezdő gondolatomat igazolja,
hogy a gyermekkorban elszenvedett
szexuális élmény gyakran kihat a későbbi
életre, de hangsúlyozom, ez nem lehet
mentség.

A második ügy sem kevésbé kínos. Ki
ne emlékezne a monorierdei benzinkút-
rablásra, mikor a helyi körzeti megbízott
életét egy bátor polgárőr mentette meg úgy,
hogy a rendőrre célzó fegyveresre vetette
magát. Nos, ezt a polgárőrt is hasonló
bűncselekménnyel gyanúsítják. A férfi úgy
tűnik nagyjából öt gyermekkel került tör-
vénybe ütköző módon szexuális kapcso-
latba, legalábbis elsődleges információink
szerint. Ami a legmegrázóbb, az az, hogy
a nap mint nap vele együtt járőröző társá-
nak a lányát is megkísérelte megkörnyé-
kezni. A nyomozás a Ceglédi Rendőrka-
pitányságon folyik a gyanúsított fogvatar-
tása mellett, a monoriak elfogultságot
jelentettek be, érthető módon.

Harmadik esetünk Gyömrőn játszódott
le, ahol egy édesapa már évek óta
szexuális játékokat űzött épphogy
tizenéves kislányával, ám ez nem volt elég
a szerencsétlen gyereknek, tizenöt éves
bátyja még közösült is vele. Az apát
letartóztatták, a fiút őrizetből kiengedte a
bíróság, a kislányt családotthonban
helyezték el.

Ennyi volt mára az ép ésszel
felfoghatatlan ügyekből, mint ahogy soha,
most sem írjuk le a tanulságot, Önökre
bízzuk, hogyan értékelik magukban az
olvasottakat.

Sipos Tamás
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Közleményéről szinte valamennyi
monori lakos értesül!

A városban megjelenő helyi lapok közül
a legnagyobb példányszámban,
hirdethet!

1/4 oldal 14.000 Ft
1/8 oldal 7.000 Ft

1/16 oldal 3.500 Ft
apróhirdetés: 35 Ft/szó

A hirdetési árak az ÁFA-t is
tartalmazzák!
Munkatársunk készséggel áll rendelke-
zésére:
Nagy Lajosné (Polgármesteri Hivatal

2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.
emelet 112-es iroda.

Tel.: 29/412-215/159-es mellék,
mobil: 06(30)655-5540

– 1934. február 18. A Monori Iparosok és Iparosifjak Olvasóköre
megválasztotta új tisztikarát. A közgyűlésen a következő személyeket
választották  meg:
Elnök: Zánthó György építész, alelnökök: Nagy Illés és Kovács József,
jegyzők: Szabó Lajos és Kajli József, pénztárnokok: Zwiki Lajos és Vitéz
Ambrus, gazdák: ifj. Baranyi Sándor és Csuzi Lajos, könyvtáros: Sipos István.
Ellenőrök: Tóth József és ifj. Berkes András. Számvizsgálók: Koblenc István,
Kalmár Imre, Kovács Lajos. Zászlótartók: Szabó László, Zsíros Károly, P.
Kovács Károly.
A választmány tagjai a mesterek részéről: Vladár Lajos, Czeiczek Lajos,
Kovács István, Baranyi Lajos, Pető Zsigmond, Sztudvicska Ferenc, Kele István,
Kele Károly, Víg András, Frauendorfer Ferenc, Schiff István, Gyurkó Mihály.
Póttagok: ifj. Kiss István, Popper Sándor, Horváth József.
Rendes tagok az ifjúság részéről: Balogh Imre, Rácz István, Varga Lajos,
Thámm Endre, Vladár István, Vitéz Imre, Retter Károly, Csuzi Ambrus,
Jánosovics József, Cser Imre, Kajli Károly, Boris János. Póttagok: Antal László
és Csuzi László.
– 1935. február 10. Általános tisztújítás a monori Gazdakörben.
A beszámolók után megválasztották az új tisztségviselőket. Elnök: Bekker
Sándor, alelnök: M. Szabó István, pénztárnok: Baki János, gazda: Király
Lajos, jegyző: vitéz Koncz Antal, ügyész: dr. Rabár Pál, számvizsgálók:
Kaiser Károly, Nagy György, Burgyán Elemér, ellenőrök: Borsányi János,
Stirling Gyula, könyvtáros: Fazekas Ambrus. A választmány tagjai: Bajkai
Károly, Bokros Sándor, Fodor József, Kaldenekker Ferenc, Leé Sándor, id.
Magócsi Gábor, Piri Endre, vitéz Radnai Mihály, Szabó Károly (Arany J. u.),
Bajkai Sándor (Deák F. u.), Sz. Bokros Károly, Kajli István, Kucsera Imre,
Magócsi Gábor (Szilhát u.), Magócsi Sándor, Petrányi József, Seres Béni,
Magócsi István, Bekker Elek, Fekete Sándor, U. Kovács Imre, Leé József,
Magócsy Lajos (Kenderes), Máté Károly, Palcsik János, Schmitterer István,
Kispál Sándor, Bruckner György.

(Az Egyetértés híreiből)
N. L.

Spenger István, Bakó József,
Tiszavölgyi József Árpád, Badacsonyi
László, Bokros Károly.

Hálás szívvel mondunk köszöntet
mindazoknak, akik Bokros Károlytól
végső búcsút vettek, együttérzésükkel,
részvétükkel, vigasztaló szavaikkal
osztoztak mély fájdalmunkban.

A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik fiunk, testvérünk, ifj.
Bakó József temetésén részt vettek,
sírjára koszorút, virágot helyeztek, és
gyászunkban osztoztak.

Bakó József és családja

***

Március 9.: Nemzetközi kisállat börze a
Vásártéren, a Magyar Galamb és Kisállat-
tenyésztők Országos Szövetsége
szervezésében.
Március 15. 9,30 órától: Városi kitüntetések
átadása, ünnepi képviselő-testületi ülés,
majd 10,30 órától megemlékezés az 1848-
49-es Forradalom és Szabadságharc
eseményeiről. Az ünnepi műsort a Műve-

lődési Központ készíti, hagyományosan a
Kossuth-szobornál.
Március 17-24. 17,30-19,30 óráig:
PROCHRIST Evangélizáció. (Műholdas
adás közvetítése Németországból).
Nagytemplomi Református Egyház szervezi
az Ökumenikus Általános Iskola torna-
termében.
Március 23. 10,00 órától: Férfiak szerepe
a családban, egyházban, társadalomban.
Az előadást a Római Katolikus Egyház
szervezi, helyszín a Római Katolikus
Egyház plébániája.
Március 29. 10,00-15,00 óráig:
Református gyermeknapot szervez a
Nagytemplomi Református Egyház, a
Református Egyház gyülekezeti termében.

A Nemzetőr Általános Iskola Szülői
Munkaközössége bált rendez
2003. március 8-án.
Sztárvendég: Szűcs Judit
Jegyek az iskola titkárságán

vásárolhatók.

Meghívó!

DRDRDRDRDR. SÖVÉNY TIBOR. SÖVÉNY TIBOR. SÖVÉNY TIBOR. SÖVÉNY TIBOR. SÖVÉNY TIBOR
fõorfõorfõorfõorfõorvosvosvosvosvos

szülész-nõgyógyász szakorvos.

Rendel: Monor, Kossuth L. u.

88/a. II. em. 6. sz. alatt,

hétfõn, szerdán 17,00 – 19,00-ig.

TTTTTel.: (229)410-420,el.: (229)410-420,el.: (229)410-420,el.: (229)410-420,el.: (229)410-420,
mobil: 06-20-2205577.mobil: 06-20-2205577.mobil: 06-20-2205577.mobil: 06-20-2205577.mobil: 06-20-2205577.

Vecsésen a Rendelõintézetben:

kedden 17,00 – 18,00-ig.

TTTTTel.: (29)550-467.el.: (29)550-467.el.: (29)550-467.el.: (29)550-467.el.: (29)550-467.
Sürgõs esetben bármikor!

MEGNYÍLTMEGNYÍLTMEGNYÍLTMEGNYÍLTMEGNYÍLT
a Piactéri Salátabár

Kínálatunk: saláták,

joghurtos saláták,

ráksaláta, frissensültek,

desszertek, hidegtálak,

megrendelésre, elvitelre is.

Telefon: (29)416-980.

Szeretettel várjuk kedvesSzeretettel várjuk kedvesSzeretettel várjuk kedvesSzeretettel várjuk kedvesSzeretettel várjuk kedves

vendégeinket!vendégeinket!vendégeinket!vendégeinket!vendégeinket!
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2200 Monor,
Kossuth L. u. 88/a

Levélcím: 2200 Monor 2. Pf.: 8.
E-mail: geminitv@monornet.hu,

5perctavkozles@monortel.hu, csirio@monornet.hu
telefonszámok: 06-29-413-511,

06-209-362-543, 06-209-844-447.
Adások az MTT képújság csatornán:

szombat 17,00, hétfő 15,00,
péntek 21,30 óra.

Reklám- és referenciafilmek készítése az Ön igényei
szerint.

GEMINI TELEVÍZIÓ az ÖN médiakapcsolata!

KÖLYÖK ÁLOM
Minõségi bébi és
gyermek ruházat

a születéstõl 6 éves
korig, széles

választékban.
Monor, Piactér 16.Monor, Piactér 16.Monor, Piactér 16.Monor, Piactér 16.Monor, Piactér 16.

SPORTSAROK

Gyros tál, Gyros pitában.
Öntetek, saláták, hamburgerek,
hot-dog, melegszendvics, fõtt

virsli, sült burgonya, italok, kávé,
dohányáru.

Monor, Forrás sor
Tel.: 29/411-109

Nyitva:Nyitva:Nyitva:Nyitva:Nyitva:
októbertõl áprilisig hétfõ – szombat 8,00 – 18,00 óráig.

Béky Tiborné Valika szeretettel várja kedves
vendégeit!

A GA GA GA GA GYROS BÁR AJÁNLAYROS BÁR AJÁNLAYROS BÁR AJÁNLAYROS BÁR AJÁNLAYROS BÁR AJÁNLATTTTTAAAAA

Családi házak
b õ v í t é s é n e k ,
mel léképüle tek ,
kerítések építésének
tervezését vállaljuk.

Haulits, Monor.
Tel.: 06-29-411-327,
06(20)951-7720.

Segédmotor, nagymotor, személygépkocsi-

vezetõi tanfolyamot indít a

„START” MK
2003. február 24-én 17,00 órakor.

Monor Széchenyi u. 8. alatt.

Jelentkezni a helyszínen, vagy

Monor, Deák F. u. 2. szám alatti

„TABAC” dohány- ajándék üzletben.
Tel.: 19-414.708,

vagy 06-20-954-2708.

Stúdió

Márkás felnőtt és gyermek sportruházat, sportcipő.
Sportos tavaszi kabátok, új szabadidő ruhák és

mintás pólók érkeztek.
A TICKET utalvány beváltható!

Címünk: Monor, Piactér
Nyitva tartás: H-P: 8,00-17,30-ig

szombat 8,00-12,00-ig
Telefonszám: 410-973

Mindenkit szeretettel várunk!
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A fejlett országokban a megbetegedések
leggyakoribb – megelőzhető - okozója a
dohányzás, az egyik „legégetőbb”
közegészségügyi probléma. Kétségtelen,
hogy emberi szervezet nem egyformán
érzékeny a dohányzás károsító hatásaira.
Mindenki ismer olyan embert, aki magas
kort ért meg jó egészségben, és egész
életében cigarettázott. Ennek a szerencsés
kimenetelnek a valószínűsége azonban
legfeljebb 50%, ugyanis minden második
dohányos dohányzás okozta betegségben
hal meg idő előtt. Ennek ismeretében
mindenki maga dönti el, hogy kockáztat,
vagy nem, de nem kényszeríthet senki mást
arra, hogy szívja az ő füstjét. A passzív
dohányzás ugyanis szintén káros az
egészségre, ezért a nemdohányzókat
védeni kell, akár a törvény erejével is. Erről
az 1999. évi XLII. törvény, melynek
betartását az ÁNTSZ köteles ellenőrizni,
amit minden rutinellenőrzés során meg is
teszünk. Az Egészség Évtizede Program
támoga-tásaként az Országos Tisztifőorvos
a dohányzás visszaszorítása érdekében
akcióellenőrzést rendelt el január 22-én az
ország egész területére kiterjedően. Ennek
megfelelően Intézetünk munkatársai
közforgalmú intézményeket és munka-
helyeket ellenőriztek. Az ellenőrzések során
azt tapasztaltuk, hogy az intézmények alig
több, mint a fele rendelkezik belső
szabályozással a nemdohányzók védelmé-
ben. A dohányzási tilalmat jelző felirat, jelzés
az ellenőrzött 56 egységből 50-ben
megfelelő volt. Dohányzóhely kijelölése 49
helyen történt meg, 11 egység volt
dohányfüstmentes, azaz ennyi helyen nincs
dohányzó dolgozó. A dohányzóhelyet
épületen belül és épületen kívül is ki lehet
jelölni. Épületen belül akkor megfelelő a
kijelölt hely, ha szellőzése biztosított, és
nemdohányzó személynek még átmenetileg
sem kell a helyiségben tartózkodnia. Nem
fogadható el az a megoldás például, ha a
közlekedő folyosó egy része, vagy az épület
bejáratánál lévő szélfogó van kijelölve. A
dohányzásra kijelölt helyet felirat, vagy
piktogram alkalmazásával egyértelműen és
jól láthatóan meg kell jelölni. A dohány-
zóhelyen kívül nem szabad dohányozni,
például:
- közforgalmú intézménynek a szolgáltatást
igénybevevők számára nyitva álló zárt
légterű helyiségeiben,
- tömegközlekedési eszközön,
- zárt térben megtartott rendezvényen,
- munkahelyen.
A dohányzással, dohányzóhely kijelölésével
összefüggő korlátozást, ill. kötelezettséget
megszegők egészségvédelmi bírság
megfizetésére kötelesek. A bírság összege
a dohányzási tilalom megsértése esetén
max. 30.000 Ft, a dohányzóhely kijelölésére
vonatkozó kötelezettség nem, vagy nem
megfelelő teljesítése, ill. a korlátozások
betartására vonatkozó ellenőrzési köte-

lezettség elmulasztása esetén min. 50.000,
max. 100.000 Ft. Az akcióellenőrzés során
intézetünk munkatársai nagyon méltá-
nyosan szabták ki a büntetéseket,
mindössze 3 esetben bírságoltak, összesen
65.000 Ft értékben. A bírságokból befolyt
összeg az Egészségügyi Minisztérium külön
számláján jelenik meg, mely pénz kizárólag

„Hányadik cigaretta az, amit szívok?
Merre füstölög el életem vonatja?
Hová robogok én a vak éjszakában?
Mily békés vetést gyújt lángra a szikrám?”

Kosztolányi Dezső

Szívunk eleget!Szívunk eleget!Szívunk eleget!Szívunk eleget!Szívunk eleget!
egészség-megőrzési célra, ill. az egész-
ségügyi ellátás színvonalát fejlesztő
szakmai programok támogatására hasz-
nálható fel. Ez némi vigaszt nyújthat
azoknak, akiket meg kellett büntetnünk,
pénzük ugyanis jó célt fog szolgálni.

ÁNTSZ Monor Városi Intézete

2003. január 16-án a Vöröskereszt Monor
Körzeti Szervezete, Monorierdőn az
általános iskolában tartott véradást, ahol 27
fő jelent meg. A jövőben Monorierdőn is
rendszeressé tesszük az önkéntes segít-
ségnyújtás e formáját.
Február 6-án Monoron a Művelődési
Központ adott otthont a véradóknak, ahol
134-en jelentek meg, közülük 14 fő első
véradó volt. A Monoron megjelentek az
eddigi gyakorlathoz képest 20-30 fővel
többen voltak annak ellenére, hogy az
időjárás egy cseppet sem kedvezett.
Ezúton is köszönetet mondunk a véradók-
nak, valamint azoknak akik segítséget

A véradásokról
nyújtottak és helyet adtak a véradás sikeres
lebonyolításához, így: a Fekete István
Általános Iskolának, a Művelődési Központ-
nak, a monoiredői kirendeltség kézbesí-
tőjének és Berényi Istvánnak a
Polgármesteri Hivatal kézbesítőjének.

2003-ban Monoron és Monorierdőn a
következő időpontokban szervezünk

véradást:
Monoron május 8-án kedden, augusztus 25-
én hétfőn és december 15-én hétfőn.
Monorierdőn július 8-án kedden és
december 16-án kedden.

Vöröskereszt
Monor Körzeti Szervezete

Monor Városi Önkormányzat Sport és
Egyesületi Bizottságának rendelkezési
alapjára
A Sport és Egyesületi Bizottság pályázatot
hirdet civil szerveztek számára a 2003.
évben.
A pályázatok elbírálása során előnyt
élveznek azok a pályázók, akik a város
területén; a város, illetve a városban lakók
érdekeit képviselik, az itt élők számára
programokat szerveznek.
A szervezetek kizárólag az alábbi tevé-
kenységek végzéséhez kaphatnak
támogatást:
- nevelési, oktatatási jellegű tevékenység
- kulturális, közművelődési, művészeti
tevékenység, vagy ezeket szolgáló rendez-
vények
- sporttevékenység, kiemelten a fiatal
korosztály sportolási lehetőségeinek
támogatása
- vallási jellegű tevékenység, mely a
fiatalok szabadidejének színvonalas eltöl-
tését, kulturális fejlődését segíti elő
- közbiztonság, közlekedésbiztonság javí-
tását célzó tevékenység
- idősek tartalmas időtöltését célzó
tevékenység
- fogyatékosok, sérültek, tartósan betegek
részére szervezett programok

- városszépítés, környezetvédelem, mű-
emlékvédelem
- helytörténeti kutatás, helyismeret, érték-
mentés
- az önkormányzat feladatkörébe tartozó
egyéb, a közösség érdekében kifejtett
tevékenység.
Pályázni kizárólag pályázati adatlappal
lehet, mely beszerezhető a Polgármesteri
Hivatalban.
Egy pályázó több célra is igényelhet
támogatást. Minden kérelmet külön
adatlapon kell benyújtani.
- A pályázatok beadási határideje: 2003.
március 31.
- Pályázatot a Cégbíróságnál bejegyzett,
Monor Város Önkormányzatához bejelentett
egyesületek, klubok, körök… nyújthatnak
be.
Érvénytelennek minősül az a pályázat,
amely hiányosan van kitöltve, nem felel meg
a pályázati kiírásnak, illetve az a pályázó,
aki 2002. évi támogatásáról a megadott
határidőig az elszámolását nem adta le.
A pályázatokat a bizottság bírálja el, döntése
ellen jogorvoslatnak helye nincs. A pályázat
nyerteseinek névsorát a bizottság, a Strázsa
újságban nyilvánosságra hozza.
A pályázatok elszámolási határideje: 2003.
december 31.

Pályázati kiírás
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2003. január 25-én délután a Nagycsa-
ládosok Monori Egyesülete beszámoló
közgyűlését tartotta a Művelődési
Központban.
Meghívásunkra szép számban jöttek a
vendégek is. Megtisztelte a rendezvényt
Pogácsás Tibor polgármester úr, Blaskó
Mihály, Zátrok Károly, Szalai Gábor és
Szőnyi Sándor képviselők, Gulyás László
nagytiszteletes és Molnár József lelkész,
Németh József az alakuló vecsési
nagycsaládos csoport képviselője, a
Vöröskereszt képviselői: Sinkovitz Lászlóné
és Dankosné Körmendi Krisztina, Marsai
Margit a Gondozási Központ vezetője, a
Cukorbetegek Egyesületének vezetője
Jámbor Miklósné, a Mozgáskorlátozottak
helyi szervezetének vezetője Csincsák
Pongrácné, a Jászai Iskola képviseletében
Novákovicsné Burján Anna. Köszönjük!
110 tagcsalád képviselője volt jelen a 182
tagcsaládból (2002. december 31-i
létszám).
Az elhangzott beszámolóból kiderült, hogy
rendszeresen taggyűléseken beszéljük meg
programjainkat, gondjainkat. Több hagyo-
mányos rendezvényt szerveztünk, bonyolí-
tottunk le: Családi Napok (Üllő, Budapest,
Eger), napközis tábor kirándulásokkal
(Zsámbék, Szentendre), városi családi nap
a Maskara Színjátszókkal, börzsönyi tábor
(Kismaros), Mikulás-ünnepség. Iskolás
gyermekeink füzetcsomag adományt kap-
hattak ebben az évben is.
A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy
sokat pályáztunk eredményesen, így tudtuk
ezeket a programokat megtartani. Az
Ifjúsági és Sportminisztérium, a Szociális
és Családügyi Minisztérium, Pest Megye és
Monor Város Önkormányzata pályázati
támogatásait használhattuk fel eredmé-
nyesen. Sajnálatosnak tartom, hogy ez idáig
még szociális témában nincsenek országos

pályázatok, pedig már januárra ígérték. Így
az egyesület tervezett költségvetése
szűkösre alakult.
Zátrok Károly képviselő úr reményt keltő
pályázati lehetőségeket vázolt, nagyra
értékelve az egyesület sokszínű tevé-
kenységét.
Hagyományt teremtve jó kapcsolat alakult
ki a Gondozási Központtal: kis műsorokkal,
saját készítésű meglepetésekkel köszönjük
az időseket; a Vöröskereszt mindkét
szervezetével; a Máltai Szeretetszolgálattal;
az egyházakkal. 2002. május 26-án zárult
családi klub közös rendezvénysorozatunk
a Református Egyházzal. Példaértékű
kapcsolatokat alakítottunk ki az ökumené
jegyében a város egyházaival, napközis
táborunkat patronálták.
Szívesen fogadunk minden támogatást,
adományt, de elsősorban fő célunknak a
nagycsaládok egymást ismerő és segítő
közösségekké szervezését tartjuk.
Az SZJA 1 % felajánlást (gyermek-
.programokra) megköszönve az alábbi
adószámra várjuk: 19177108-1-13
2 csoport csatlakozott a monori egye-
sülethez: a pándi és a tápióbicskei.
Munkájukról, változatos programokról
számoltak be.
Szükségessé vált az egyesület tevékeny-
ségének kiszélesedése miatt az alap-
szabály módosítása. A közgyűlés
egyhangúlag elfogadta az előterjesztéseket.
A rendezvény végén még 8 új tagcsaládot
köszönthettünk.
Híradásunkhoz mellékeljük 2003. évi
programjainkat, kiegészítve az azóta
megkapott Nagycsaládosok Országos
Egyesületének rendezvényeivel.

Mindenkit szeretettel várunk
programjainkra!

Nagycsaládosok Monori Egyesülete
Szőnyiné Gábor Mária elnök

Újra eredményes, tartalmas évet zártak a
Nagycsaládosok

március 15.
Városi ünnepség, koszorúzás
március 29. 14,00 óra, Művelődési Központ
Taggyűlés
április vége, Csévharaszt, gyöngyvirág túra
április vége, füzetcsomagra jelentkezés
május 1.  Üllő
Regionális családtalálkozó
május 17. NOE közgyűlés, Budapest
május 17. 14,00 óra, Művelődési Központ
Taggyűlés
május 24. délután
Orbán-napi ünnepség  a Strázsahegyen
május 31. Budapest
Kamaraerdő Családi Nap
június 16-20. Református Napközi
június 23-tól július 4-ig, Művelődési Központ
Napközis tábor
június 27. péntek, kirándulás Csévharaszt,
ősborókás
július 4. péntek, Kirándulás Gödöllő
július 14-19. Börzsönyi tábor (Kismaros,
Törökmező th.)
július-augusztus Ásványgyűjtő túra, Gyön-
gyösoroszi, Tápiószentmárton, Kincsem-
park
augusztus, Füzetcsomagok kiosztása
augusztus 20. Városi ünnepség
szeptember 13. Vidéki Családi Nap
különvonattal, a Budai Várban
szeptember 20. Kossuth Iskola
Taggyűlés
szeptember 27. Szüreti felvonulás
október 1. Gondozási Központ
Idősek napja Iroda
október 23. Városi ünnepség
november 22. Kossuth Iskola
Taggyűlés
november 27. Művelődési Központ
Véradó ünnepség

A Nagycsaládosok Monori
Egyesülete

2003. évi programtervezete

LEGSZEBBEK PEDIG
AZ ORCHIDEÁK

Nem vagyok egyedül azzal,
hogy a virágok császárnőinek

az orchideákat tekintem. A
világon több mint 25000 fajuk és
több mint 2 millió hibridjük ismert.

Évente rendeznek Budapesten orchidea és
bromélia kiállítást, az utóbbi három évben
már külföldi résztvevőkkel.
Monoron él Borzsák András, aki már 40 éve
foglalkozik az egyik legszebb hobbival, az
orchideák gyűjtésével, szaporításával és
nevelésével. A hobbit édesapjától, Borzsák
Sándor gimnáziumi biológia- és rajztanártól
vette át, aki a növényeket gyűjtötte, a fia
pedig nevelte őket. A gimnáziumi tanítvá-
nyok közül többen Németországból hoztak
számukra különleges egyedeket. Számos
orchidea kiállításon vettek részt, szép
elismerésekkel.

Mikor Borzsák András teljesen átvette az
orchideákkal való foglalkozást, társult egy
fővárosi gyűjtővel az 1980-as évek elején,
és azóta saját üvegházában közös fenntar-
tással gondozzák e szép virágfajtát. Egy
orchidea magból 7-9 évi féltő gondoskodás
után nyílnak ki az első virágok, a kiállításra
külön félévnyi kiemelt felkészítésre van
szükség. A szakértő gondoskodásnak
látható eredményei a polcokon sorakozó
tárgyi elismerések és a dossziéban lapuló
oklevelek, amelyek többsége az első
helyezést tartalmazza. 1981-ben volt az
első, díjat adó orchidea kiállítás. 2001-ben
a kiállítás egyik Nagydíját is elnyerte
társának.
Borzsák úr nem csak magyar, de számos
német nyelvű orchideás szakkönyvvel is
rendelkezik. Az elért sikerek révén virágai
eljutottak az Ermitázsba, Diana hercegnő-
höz, és követségi fogadásokra is. A virágok
révén több, a szakmában elismert
termesztővel és gyűjtővel találkozhatott.

Megmutatta nekem az üvegházat is, ahol a
cserepekben sorakozó orchideákat latin
nevükön mutatta be nagy hozzáértéssel.
Most még csak néhány van virágzó
állapotban, de márciusra már sok virágba
borul.
Borzsák András korábban a Polgármesteri
Hivatalnál dolgozott, ő tervezte az I.
világháborús emlékmű körüli parkot,
valamint a II. vh-s emlékmű parkjának egy
részét áttervezte, tervezői engedéllyel. Most
megromlott egészségi állapotban, rossz
anyagi körülmények között azon gondolko-
dik, hogy az idei évben vesz részt utoljára
az orchidea kiállításon, mert baráti segítség-
gel sem tudja a virágok számára szükséges
körülményeket biztosítani. Ilyen eredmé-
nyek után ez nagy kár.
E különleges növény kedvelőinek figyelmé-
be ajánljuk, hogy március 28-30. között
ismét lesz Nemzetközi Orchidea kiállítás a
Városligetben, a Vajdahunyad várában.

Németh László
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Decemberi számunkban összeállítást közöltünk
az EU-csatlakozás néhány aktuális, minket,
monoriakat is érintõ kérdésérõl. A rövid
áttekintés kicsengése - az elkövetõ szerkesztõ
szándéka ellenére is - meglehetõsen euro-
szkeptikusra sikeredett, összevont szemöldökök
és szúrós tekintetek komoly nyomása helyezõdött
rá, hogy írjon már valami szépet is az Unióról.
Tekintettel arra, hogy az EU csatlakozásról szóló
népszavazás “itt van a nyakunkon” (2003.
április 12-én, szombaton döntünk) és
szerkesztõnk úgy látja, képtelen lenne elviselni
azt a lelki terhet, hogy apró szösszenetével,
olvasóit elbizonytalanítva megakadályozta hazánk
európai integrációját, most a csatlakozás
pozitívumaiból próbál gyorsan felvillantani
néhányat. Imhol’ hát egy rövid áttekintés arról,
miért is érdemes nekünk ott tagoknak lennünk.
De miben is döntünk áprilisban? Mivel a
kormány az 2003. április 16-ára tervezett
csatlakozási szerzõdés aláírását a választó-
polgárok elõzetes döntésére kívánja alapozni,
Magyarország európai uniós csatlakozásáról
2003. április 12-én kerül sor országos ügydöntõ
népszavazás megtartására. A választókat március
végén értesítik az uniós szavazás névjegyzékébe
történõ felvételrõl. A névjegyzéket március 25-
tõl április 1-jéig kell közszemlére tenni, és
ugyanebben az idõben lehet kifogásokat
benyújtani tartalmával kapcsolatban. A
módosított névjegyzék április 10-ig tekinthetõ meg
a polgármesteri hivatalokban. A választási
értesítõket március utolsó hetében kapják kézhez
a választók.
A választópolgároknak a referendumon arra a
kérdésre kell majd válaszolniuk: Egyetért-e
azzal, hogy a Magyar Köztársaság az
Európai Unió tagjává váljon? A
választók - igennel vagy nemmel voksolhatnak
majd.
Mivel a korábbi - hasonló - népszavazásokon
meglehetõsen sok volt a maszatolás, hogy ez most
ügydöntõ-, vagy véleménynyilvánító, köti-e a
kormányt/országgyûlést, vagy sem, ezért
tisztázzuk döntésünk következményeit! Jelen
népszavazás ügydöntõ, vagyis eredménye
kötelezõ az Országgyûlésre nézve, azaz a
népszavazásra feltett kérdésekben hozandó
törvények megalkotása során az Országgyûlés a
választópolgárok többségi véleményét nem
hagyhatja figyelmen kívül.
Az ügydöntõ országos népszavazás eredmé-nyes,
ha az érvényesen szavazó választó-polgárok több
mint fele, de legalább az összes választópolgár
több mint egynegyede a megfogalmazott
kérdésre azonos választ adott. Amennyiben a
népszavazás igennel dönt, az Országgyûlés
ratifikálja a csatlakozási szerzõdést. Ezután az
athéni csúcsértekezleten 2003. április 16-án a
miniszterelnök aláírhatja a csatlakozási szerzõdést.
2003-2004-ben mind a tizenöt jelenlegi
tagállamnak ratifikálnia kell a bõvítést. Ezt a
tagállamok 2004. május 1-ig fejezik be és
Magyarország ekkor válhat az Európai Unió teljes
jogú tagjává.
De most már aztán tényleg az elõnyökrõl. A
szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári

demokrácia megteremtésével Magyarországnak
hosszú idõ után ismét lehetõsége nyílt nemzeti
céljainak meghatározására és arra, hogy ezek
érdekében szabadon cselekedjék.
· Az európai integráció eredménye a béke,
biztonság és stabilitás. Egymással évszázadokon
át háborúzó országok fogtak össze.
· Az európai integráció értéke a jólét
alapjainak megteremtése. Az egységes belsõ piac
megsokszorozza a gazdasági növekedés esélyeit.
A gazdasági növekedés pedig munka-helyeket
hoz létre, megteremti az életszínvonal
növelésének, a nyugdíjak emelésének
lehetõségét.
· Magyarország – a történelemben elõször
– jelentõs politikai és gazdasági súllyal
rendelkezõ, hatékony szervezet egyenrangú tagjává
válik. Ott ül ugyanannál az asztalnál, mint a
nagyhatalmak, részt vesz a döntések
elõkészítésében, meghozatalában és végre-
hajtásában.
· A csatlakozással Magyarország nemzetközi
súlya és tekintélye is megnõ. Új nemzetközi
státuszunkat, a NATO-csatlakozás után az EU-
tagság teszi véglegessé.
· Kiszámítható gazdasági fejlõdés.
Magyarország EU-tagsága elõsegítheti az ország
gazdasági fejlõdését, a társadalmi és területi
egyenlõtlenségek csökkenését, az egyéni
boldogulást. A belépés érzékelhetõ, jótékony
hatása persze csak fokozatosan, évek alatt
bontakozik majd ki. Mindennapi életünkben az
EU-csatlakozás nem hoz azonnali, drámai
változásokat, sem pozitív, sem negatív
értelemben.
Az alábbiakban számba veszünk néhány
szempontot, amelyek elsõsorban a pénztár-
cánkon keresztül befolyásolhatják a közér-
zetünket.
Joggal merül fel a kérdés, hogy a belépés után a
bõvülõ kínálat és a javuló minõség mellett milyen
áron juthatunk a keresett árucikkekhez? Gyakori
tévhite, hogy a csatlakozás jelentõs
áremelkedéssel jár. Az iparcikkek kereskedelme
már ma is teljesen szabad Magyarország és az
unió között. Az EU-tagállamok jelenlegi árszintje
és a magyarországi árak között egyre kisebb a
különbség (ld. ausztriai bevásárló-turizmus,
benzinturizmus felerõsödése), kedvezõtlen
árhatással ezért nem kell számolnunk. Az unión
belüli verseny egyes esetekben kifejezetten
kedvezõen hat majd a hazai árszínvonalra
(például háztartási termékek, mûszaki cikkek).
A nyertes a magyar fogyasztó lesz, akit még
többen igyekeznek jól kiszolgálni.
Az élelmiszereknél azonban nagyobb a
különbség, mint az iparcikkeknél, a hazai árszint
35-40 százalékkal marad el az uniós átlagtól. Ám
az élelmiszerek ára az Európai Unión belül
tagállamonként, sõt azokon belül is igen változó.
Néhány mezõgazdasági terméknél a magasabb
közösségi intézményes árak bevezetése
áremelkedéshez vezethet: ide tartozik a marhahús
és a cukorrépa. A cukor esetében viszont a hazai
fogyasztói ár megközelíti az EU-szintet. Más
termékeket is az EU-hoz hasonló – esetenként
magasabb – termelõi árak jellemeznek

EU-HÍRÖSSZEFOGLALÓ,
nem csak Monoriaknak. II.

Magyarországon: ilyen a sertéshús, baromfihús,
tojás, tej, burgonya vagy az árpa.
A várható ármódosulások kapcsán érdemes
megemlíteni a helyi szolgáltatásokat is. A
lakossági szolgáltatások esetében (például fodrász,
cipész, fényképész, vízvezeték-szerelõ) az árakat
alapvetõen a helyi kereslet határozza meg. A
lakosság fizetõképessége pedig a helyi
bérviszonyok függvénye. A magyarországi
szolgáltatások árai nagyjából olyan mértékben
közelítenek majd a nyugat-európai árakhoz,
ahogyan a magyarországi bérek felzárkóznak az
uniós bérekhez.
A költségvetési szférában dolgozó közalkal-
mazottak és köztisztviselõk esetében a
bérfelzárkózás az államháztartás helyzetétõl függ,
vagyis alapvetõen az ország gazdasági fejlettsége
határozza meg az emelés lehetõségét. Általá-
nosságban arra lehet számítani, hogy a
közalkalmazottak és a köztisztviselõk bérfelzár-
kózásának üteme megegyezik majd az ország
gazdasági felzárkózásának ütemével.
Az árak és bérek kapcsán felmerülhet a kérdés:
meddig számolunk forintban, és mikortól
euróban? A forintot várhatóan még az évtized
vége elõtt felváltja a közös európai valuta.
Az EU különös figyelmet szentel az unió átlagától
elmaradó tagállamok – köztük Magyarország –
regionális fejlesztési, közlekedési és környe-
zetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési igényeinek.
Az Európai Unió strukturális alapjai évente
eurómilliárdokat áldoznak az elmaradott régiók
felzárkóztatására, a gazdasági szerkezet
átalakítására, a munkahelyteremtõ- és megõrzõ
beruházások támogatására, a kisvállalkozások
segítésére, a szakképzésre, általában a
foglalkoztatási helyzet javítására, továbbá a
vidékfejlesztésre – hogy csak a legfontosabbakat
említsük.
A másik közösségi finanszírozási eszköz, a
kohéziós alap környezetvédelmi és közlekedési
nagyberuházásokat társfinanszíroz: csatorná-zási
programokat, szennyvíztisztítókat, út-, vasút- és
hídépítéseket. Ezekrõl a beruhá-zásokról a
helyszínen felállított, az EU zászlaját viselõ – kék
alapon tizenkét csillaggal díszített –
hirdetményeken tájékoztatják a lakosságot. Az
euróval, sõt annak millióival a csatlakozás után
remélhetõleg sok-sok építkezésnél, infra-
strukturális beruházásnál felállított hirdetõ-táblán
találkozhatunk, de aki figyelmesen jár, már most
is láthat ilyet a Budapest-Cegléd vasútvonal
mentén, amit elõcsatlakozási alap támogatásával
újítanak fel.
Nagyon szépen fogalmazva, összegzésként
megállapítható, hogy Magyarország érdekelt az
európai újraegyesítésben, amely biztosítja az unió
nyitottságát, mert ez a nyitottság teremti meg a
lehetõségét a magyar nemzet XX. századi
határokon átívelõ újraegyesítésének, az
összetartozás megerõsítésének.
Az EU csatlakozással kapcsolatban további
információk találhatók a Külügyminisztérium
honlapján. (www.kum.hu, elérhetõ a
www.magyarorszag.hu úton is)

(Összeállította: zsombok)
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MÁRCIUS
A Településrészi Önkormányzat soros
ülését március 3-án 17,30 órakor tartja a
Kirendeltségen. Napirenden az utak
helyreállítása, szilárd burkolattal történő
ellátásának sorrendje, a vízbekötések,
közvilágítási gondok szerepelnek.
Megvitatják (az árusok képviselőjével) a
kistermelői árusítóhelyekkel kapcsolatos
gondokat. Ingatlanügyek, és az óvoda
ünnepélyes átadása is napirenden lesz.

***
Monorierdőn a Hársfa utcában az óvoda
melletti magántulajdonban lévő ingatlant
megvásárolja az önkormányzat. Az 544 m2

területű teleknek az óvodához csatolásával
jelentősen megnövekszik az udvar, hiszen
a régi a bővítés miatt kisebb lett.

ILYEN IS VAN!
Monorierdőn a Rezeda utca lakói
elismerésüket, köszönetüket fejezik ki
Mádai Árpád Rezeda utcai lakosnak aki az
utca teljes hosszában megtisztította a hótól
az ősszel készült járdát. Ezt tette az orvosi
rendelő előtti buszmegállóban is. Szorgalma
odáig terjedt, hogy utca valamennyi kukáját
összegyűjtötte és felfestette rá az utca nevét
és a házszámot.

Maglód Nagyközség Önkor-
mányzata olyan környékbeli
vállalkozókat és kereskedőket
keres, akik részt vennének a
faluközpontban (a CBA ABC
mellett) megvalósítandó keres-
kedelmi-szolgáltató üzletház
létrehozásában, illetve ott helyi-
séget vásárolnának, bérel-
nének.

Jelentkezni lehet:
Tabányi Pál

polgármesternél, illetve
Hadnagy Zsolt

alpolgármesternél.
2234 Maglód, Fő út 12.

Tel.: (29)326-216,
Fax.: (29)326-219.

Apró hírek Apró hírek Apró hírek

Mint minden évben, most is közzé tesszünk
olyan számlaszámokat, amelyek felé
utaltathatjuk adónknak azt a bizonyos
1+1%-ot. Oláh István Alapítvány (JAG)
18660513-113; Alapítvány Fónyad Dezső
Emlékére (monori református gyülekezet)
18666739-1-13; Monor és Környéke
Közbiztonságáért Alapítvány 19183440-1-
13; Magyar Karitász Alapítvány 19666275-
1-43; Máltai Szeretet Szolgálat 19025702-
1-43; Magyar Vöröskereszt 19002093-141;
Rák ellen az emberért 19009557-2-43;
Trausch András Olivér Alapítvány a
leukémiás gyermekekért 19666725-1-42;
Mozgássérültek Charitas Alapítvány
18001824-1-41; Monor és Környéke
Mentésügyéért 18668827-1-13.
A +1%-kal az alábbi egyházakat lehet
támogatni: Református Egyház 0066;
Magyarországi Evangélikus Egyház 0035;
Magyarországi Baptista Egyház 0286;
Magyar Katolikus Egyház 0011.

Felhívás

2003. február 12-én új szárnnyal bővült
a monori Nemzetőr Általános Iskola.
Valamennyiünk nagy-nagy örömére két
gyönyörű tanterem, egy csoportszoba
és egy könyvtár terem segíti 440
gyermek fejlődését.
Ezúton is szeretnénk köszöntet
mondani az iskola dolgozói és tanulói
nevében Pogácsás Tibor polgár-
mester úrnak, valamint Monor Város
Önkormányzatának és Kelen László
úrnak a Pilisi Nagyközség Önkor-
mányzat képviselőjének, hogy lehetővé

1%

Köszönjük!
tették ezt az építkezést. Szeretnénk
megköszönni Szőnyi László úrnak az
épület tervezését, valamint Gál Lajos
úrnak és Balatoni Mátyás úrnak a
kivitelezést.
Nagy öröm volt számunkra, hogy a
munkálatok zavartalanul folytak, nem
akadályozták az iskolai életet.
Az új termek berendezésében segítsé-
günkre volt Monor Város Önkor-
mányzata és iskolánk Sulipersely
diákalapítványa.

Köszönjük szépen!

Tájékoztatjuk Monor és
Monorierdő lakosságát, hogy
Dr. Gál Zoltán országgyűlési

képviselő
2003. március 19-én, 15,30 –

17,00 óráig Monoron a
Polgármesteri Hivatal épületében,
17,30 – 18,30 óráig Monorierdőn

a Napköziotthonban tart
fogadóórát.

KATICA KÁVÉHÁZ
Kóstolja meg a megújult kávéház, új

cukrásztermékeit!
Hidegtálat az Ön igénye szerint

megrendelésre készítünk!
Várjuk kedves vevõinket!
Nyitva tartás mindennap

9,00 – 19,00 óráig
Monor, Jászai Mari tér

Telefon: 06-29 415-129

Joó Ildikó
természetgyógyász, masszőr, asztrológus

nemzetközi Csi Kung tanár
Monor, Ybl Miklós u. 29.
Tel./Fax: 06(29)415-808
Mobil: 06(30)370-9559

Vállal:
- arc-, fej-, hát-, regeneráló, pihentető és siatcu teljes testmasszázst,
- csecsemőmasszázst,
- masszázs oktatást,
- jóga oktatást,
- moxázást, test- és fülgyertyázást,
- intimtornát,
- energiarendezést,
- horoszkóp készítést,
- bioptronlámpa kezelést színterápiával.
Csi Kung tanfolyam, amely egészsége karbantartására, helyreállítására
és szunnyadó képességei kibontakoztatására alkalmas.

KÉPVISELŐI
FOGADÓÓRA
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MONORIERDŐ MONORIERDŐ MONORIERDŐ

Korábban is, és még egy ideig az úgyne-
vezett Általános Rendezési Terv (ÁRT)
határozza meg a város, és benne Mono-
rierdő fontosabb rendezési szabályait.
E szabályozás főképp a belterületekre
vonatkozik, nem tér ki az azon kívüli, de a
városhatárhoz tartozó területek, az
úgynevezett külső területek helyzetére. Ez
hosszabb távon már nem tartható fenn,
mert a hatályban lévő építési törvény előírja,
hogy 2003. december 31-ig el kell készíteni
a Településfejlesztési Tervet, amely az ÁRT-
t váltja majd fel. Ezt széles körben megvi-
tatva, végső változatában a képviselő-
testület rendeletben szabályozza majd, s
hosszú távra tervezetten meghatározza,
milyen körülmények között élhetünk, és
fejlődünk.
A településszerkezet koncepcióját a képvi-
selő-testület már korábban elfogadta, s
ennek nyomán megbízta az A.D.U. Építész
Irodát egy településszerkezeti terv elkészí-
tésével. Ebből emeltem ki néhány Monorier-
dőre vonatkozó gondolatébresztő megálla-
pítást, elképzelést, melyhez bárki véle-
ményt, javaslatot fűzhet.
Monorierdő nagyjából egy hosszában
nyugat-keleti irányban elhelyezkedő téglalap
alakú, ún. rácsos jellegű, szerkezetű tele-
pülés, melynek főbb közlekedési folyosói
(országos főútvonal, vasút) a déli harma-
dában hosszirányban húzódik.
A belterület határai Ny: Bényei utca, É:
Harmat utca, K: Fenyő utca, D: a Holló-
Dandár utcák, valamint a közöttük lévő
néhány kisebb utca déli vége. E szerkezeti
felépítés fenntartása továbbra is kívánatos.
A meglévő belterület utcáit (vonalas elemeit)
néhol egy vagy kétoldali fasor kíséri, de ez
nem jelentős. Az útpadkák gyepesek, egyes
porták előtt virágokkal beültetettek.
A csapadékvíz elvezető árkok rendszere
hiányzik.
A városrész beépítésére a családi házas
típus a legjellemzőbb, míg az üdülőte-
rületeken elsősorban hétvégi házak talál-
hatók. A telkeken belül a ház előtt virágos
előkert található. Az épületek mögött főként
termesztési célú zöld felületek, kertek
vannak, amelyek gondozottak és nagy
biológiai értéket képviselnek. A terv
továbbra is ilyen jellegű fejlődéssel számol.
Monorierdő üdülőövezetként kezdett
fejlődni, jó hírű és kedvelt strandja miatt.
Majd csak a század második felében vált
inkább lakóterületté. Részben őrzi még
üdülőövezeti jellegét a strand hiányában is.
Az ÁRT szerint a Nyár utcától a Monor felé

eső rész üdülőövezet jellegű, amelynek
jellemzői különösen a Szellő utca környékén

találhatók, de a keleti végében (Fácán,
Vércse, Sólyom, Sas utcák) is vannak
nyomai.
Célszerűnek tartják a tervet készítő
szakemberek Monorierdő északi részén
az üdülőövezet fenntartását. Célszerű
azért is, mert a Településszerkezeti Tervben
az alábbi elképzelések, célkitűzések szere-
pelnek: „Monorierdő északi területein az
üdülési funkciók fejlesztése, az idegenfor-
galmi funkciók erősítése, nagytávlatban új
strandfürdő kiépítése, a terület természeti
értékeinek megőrzésével és társadalmi
státuszának megerősítésével…”

A JÖVÕT TERVEZIK
TELEPÜLÉSSZERKEZET I.

Ezért is szükséges a meglévő kemping
továbbfejlesztett fenntartása is.
Az ipari területek elsősorban a 4. sz.
főútvonaltól délre a település nyugati szélén,
valamint keleten a vasút és a főút között
kezdtek kialakulni. Különösen az utóbbi
fejlődése szembetűnőbb. Fenntartásukat és
fejlődésük, fejlesztésük lehetőségének
biztosítását a SZERKEZETI TERV
kereskedelmi-gazdasági övezetként rögzíti.
A meglévő (az utóbbi időben egyre fogyat-
kozó) zöld, erdős területek védelme és
fenntartása szükségszerű követelmény.
Több idős tölgy és hársfa, valamint egybibés
galagonya található Monorierdőn, amelyek
egyedi tájértékként jelennek meg. A
parkban, a strandkertben és az iskolánál
lévők helyi védettség alá helyezése indokolt
lenne.
A település egész területén a Szerkezeti
Terv a későbbiekben is kertvárosias
lakóövezettel számol. Meghatározza a
közparkok és a temető helyét is.

(folytatjuk)
Blaskó Mihály

A javaslat térképvázlattal, a tervezett
elképzelések megjelölésével a Kiren-
deltségen megtekinthető, s ugyanott
lehet észrevételeket, javaslatokat a
térkép alatt elhelyezett urnába tenni.

ELSŐKÉZBŐL
ÜLÉST TARTOTT A TÖNK

Dr. Babinszki György alpolgármester
részt vett a Településrészi Önkormányzat
ülésén és ott a felkérésnek megfelelően
tájékoztatta a TÖNK tagjait a Monorierdő
területén befejeződött és folyamatban lévő
nagyberuházásokról. A tájékoztató alapján
a TÖNK tagjai naprakész információkhoz
jutottak. A város vezetése a továbbiakban
is részt fog venni az üléseken, hogy a Mono-
rierdő lakosságát érintő problémákról tudo-
mást szerezzen, arra megoldást keressen,
és tájékoztasson.
Az alábbiakban néhány részletet közlünk az
elhangzottakból.
CSATORNAÉPÍTÉS: A beruházás
befejeződött, a tél elmúltával a szolgáltató
folytatja a rákötéseket. Gondot jelent, hogy
vannak olyan lakosok, akik szerződés nélkül
rákötöttek, illetve engedély nélkül a kiépített
csonkba vezetik a szennyvizet. A
továbbiakban ezeknél az ingatlanoknál
bírságot szabnak ki. A képviselő-testület
tervezi, hogy 2003 év második félévétől
kötelező szennyvízszippantási díjat vezet be
azoknál az ingatlanoknál, melyek nem
kötnek rá a kiépített hálózatra.
VÍZHÁLÓZAT: A gerinchálózat kiépítése
befejeződött, a műszaki átadások után
megkezdődhetnek a rákötések. Azoknál az
ingatlanoknál, ahol a vízakna megépül, a
szolgáltatóval megkötik a szerződést, egy
a kivitelező a csonk kiépítésével egy

ütemben a bekötést is elvégzi. Ahol nem
készül el az akna, ott csak a járda vonaláig
épül meg a csonk.
UTAK: A vízbekötések elvégzése után
megtörténik az utak javítása, illetve az
elfogadott ütemterv szerint szilárd
burkolatok kiépítése.
ÓVODA: A környék legszebb és legmo-
dernebb óvodája épül meg Monorierdőn. Az
alpolgármester úr úgy látja, nagy szükség
volt erre. Minden remény megvan arra, hogy
a hónap végén a felújított régi szárnyat is
használatba vegyék az óvodások. A régi
szárny felújítása során, a műszaki ellenőr
javaslatát figyelembe véve, a beruházó az
önkormányzat engedélyével több olyan
munkát is elvégzett a kivitelező, mely az
eredeti tervben nem szerepelt. A többlet-
munkák értéke 12 millió forint.
A TÖNK tárgyalt még a településszerkezeti
tervről, melyet Nyeste László városi főépí-
tész ismertetett. Erről később lakossági
fórumot tartanak.
Az ülésen módosították a TÖNK ügyrendjét.
A TÖNK javasolta a képviselő-testületnek,
hogy május 31-ig az önkormányzati
ingatlanok értékesítéséről szóló tilalmat
hosszabbítsa meg. Javaslat hangzott el a
parkban lévő nem szabványos játékok
cseréjének szükségességéről.

-BM-
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