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A TARTALOMBÓLNÉPSZAVAZÁS
AZ EURÓPAI UNIÓS CSATLAKOZÁSRÓL

2003. április 12-én, szombaton az
Európai Unióhoz történő csatlakozás
tárgyában országos népszavazásra
került sor hazánkban. A népszavazás
ügydöntő volt, azaz eredményessége
esetén az abban foglalt döntés az
Országgyűlésre nézve kötelező. A
választópolgároknak az alábbi kérdés-
ről kellett dönteni:

�Egyetért-e azzal, hogy a Magyar
Köztársaság az Európai Unió tagjává
váljon?�

Monoron az önkormányzati
választásra felállított 20 szavazókörben
zajlott a szavazás. A szavazókörök
ezúttal reggel 6 órától este 21 óráig
voltak nyitva. A feltett kérdésre minden
választópolgár az IGEN, illetve a NEM
felirat melletti körben elhelyezett,
egymást metsző két vonallal (X vagy
+) szavazhatott érvényesen. Rendkívüli
eseményre nem került sor, minden sza-
vazóhelyiségben a törvényes rendben
járultak a választópolgárok az urnák-
hoz. A szavazás lebonyolítását az
országgyűlési és önkormányzati vá-
lasztásokon közreműködő, a Monori
Önkormányzat Képviselő-testülete által

választott, valamint a pártok által
delegált tagokból álló szavazatszámláló
bizottság segítette, annak törvényes-
ségére és tisztaságára felügyelve. A
választási törvények megsértésére
utaló bejelentés választási irodánkhoz
nem érkezett.

Városunkban a 16562 választásra
jogosult állampolgár 39,78%-a, azaz
6580 fő jelent meg a népszavazáson.
Ez néhány százalékkal kevesebb, mint
a 45,62%-os országos átlag. Közülük
az érvényesen szavazók 77,89%-a
IGEN-nel, 22,11%-a NEM-mel szava-
zott. Az Országos Választási Bizottság
hivatalos végeredménye alapján az
ország választópolgárai közül IGEN
választ adott az érvényesen szavazó
választópolgárok 83,76 %-a, azaz
3 056 027 fő, NEM választ adott az
érvényesen szavazó választó-
polgárok 16,24 %-a, azaz 592 690 fő.
Mindezek alapján a népszavazás az
Alkotmány szerint eredményes, azon
az érvényesen szavazó választó-
polgárok több mint fele, és az összes
választópolgár több mint az IGEN
válaszra szavazott.

Ezúton is szeretném megköszönni
valamennyi szavazatszámláló bizott-
sági tag és jegyzőkönyvvezető, ill. a
választás lebonyolításában részt vett
valamennyi hivatali és intézményi
dolgozó önzetlen és áldozatkész mun-
káját, amellyel hozzájárult a népsza-
vazás törvényes és zökkenőmentes
lebonyolításhoz!

Sándorné Urbán Hajnalka,
a Pest Megyei 7. sz.

Országgyűlési Egyéni
Választókerületi Választási iroda

vezetője

Ülésezett a képviselő-testület
Elfogadták a 2002. évi költségvetésről,
a zárszámadásról szóló rendeletet.
Beszámolt a belső ellenőr, három
intézmény és az Uszoda KHT.
Operatív program készül a parlagfű
irtása érdekében.

A IX. Monori Borversenyről
Az �Év Bora� a KER-BOR Kft Rajnai
Rizlingje lett. A két zsűri elnöke igen
jónak értékelte a minősítésre hozott
borokat.

Lejár az idő!
A telepengedélyek megújítására adott
határidő 2003. június 30-án lejár.

Kékhírek
Kétszer volt hamis bombariadó Mono-
ron.

Polgárőr közgyűlés
A közbiztonságról általában minden-
kinek van véleménye, de javítása
érdekében már kevesebben tesznek. Az
önkormányzat anyagilag is támogatja a
rendőrkapitányságot és a polgárőrséget
is.

Mentsük meg a Földet!
Sorozatunk második részében a globális
éghajlatváltozásról olvashatnak.

A tűzoltók jelentik
Negyedéves tájékoztató a �TŰZLO-
VAGOK� munkájáról.

A monori műfordító
dr. Simon Gyula nyugdíjas magyar-olasz
szakos tanárról, és műfordítói
munkájáról.

Fák új ligetek
Monorierdőn társadalmi munkában
parkosítanak, fásítanak, de van olyan,
akinek ez nem tetszik.

Ülést tartott a Településrészi
Önkormányzat

Tájékoztató röviden az ott elhang-
zottakról.
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Ülésezett a képviselõ-testület

Monor Város Önkormányzata a vonatkozó
törvényi előírásoknak megfelelően elké-
szítteti a település Településszerkezeti
Tervét, Szabályozási Tervét és a Helyi
Építési Szabályzatot.
Az előkészítési munkákat követően 2002
decemberében a képviselő-testület egyez-
tetésre alkalmasnak tartotta a tervezők által
elkészített javaslatot a város Település-
szerkezeti Tervére.
Ezúton felhívjuk Monor város polgárait,
társadalmi-, civil szervezeteit, egyesületeit,
gazdálkodóit és szolgáltatóit, hogy tegyenek

észrevételt, javaslatot az elkészített tervvel
kapcsolatban.
A Településszerkezeti Terv javaslata megte-
kinthető a Polgármesteri Hivatalban, és
Monorierdőn a Kirendeltségen, ügyfélfo-
gadási 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 személye-
sen vagy telefonon. (Monor, Deák F. u. 12.
06-29-610-430, minden szerdán.)

Hirdetmény

Április 10-én, 14,00 órakor kezdte meg
soros ülését a képviselő-testület.

INTERPELLÁCIÓK
Horváth Ferenc képviselő úr az úgyne-
vezett �Magócsi� kutak környéki állapotokra
hívta fel a hivatal figyelmét. A kutak nem
működnek több évtizede, javasolta, hogy
szereljék le, és egy-két darabot vigyenek be
a helytörténeti kiállításra.
dr. Dobos György képviselő úr egy korábbi
ülésen kérte, hogy a forgalmasabb
buszmegállókat lássák el esővédő tetőkkel.
Akkor azt a választ kapta, hogy a költség-
vetésben erre sajnos nincs pénz. Ezt
követően felkeresett több monori vállal-
kozót, akik készek arra, hogy saját anyagi
erőből elkészítsék az esőbeállókat. Kérte a
képviselő-testületet, hogy fogadja el ezt a
felajánlást, a hivatal nyújtson szakmai
segítséget a munkához.
Sérelmezte, hogy a Strázsa újság márciusi
számában az interpellációk között nem írták
ki a nevét, valamint azt, hogy a Kazinczy
és a Szabó Ervin utcák ügyében szólalt fel.
Zátrok Károly képviselő úr felszólalásában
tájékoztatta a testületet, hogy a Gödöllői
Tour-Inform és a Gödöllői Kastélyszálló
Szövetsége Monorra látogat a történelmi
pincehelyeket, a Strázsahegyet és a pince-
sorokat nézik meg, mivel szeretnék
bekapcsolni az idegenforgalomba a gödöllői
turizmus mellé. Felhívta a figyelmet
azonban arra, hogy a tiltó rendelet ellenére
még mindig folynak engedélynélküli
építkezések a Strázsahegyen, melyek a
környezetbe nem illenek be.
Pogácsás Tibor polgármester úr az
interpellációs felvetésekre adott válaszában
többek között a következőket mondta: dr.
Dobos György képviselő úrnak az eső-
beállók tervdokumentációját látni kell ahhoz,
hogy tárgyalni tudjanak a megvalósításról.
A Strázsa újsággal kapcsolatban semmi-
féle hatásköre nincs, a törvény egyér-
telműen úgy rendezi, hogy a képviselő-
testület által megválasztott szerkesztő-
bizottság végzi a szerkesztést. Lehet
javaslatot tenni, hogy a bizottság a testület
előtt számoljon be a szerkesztési
irányelvekről.
Zátrok Károly képviselő úrnak ismételten
annyit tud mondani az engedély nélküli
építkezésekről, hogy ha valaki ilyet tapasz-
tal, jelentse a szakirodának. A pincesorokon
az építészeti értékek megóvása érdekében
számtalan tennivalójuk van a pincetulaj-
donosoknak is. Mind a Strázsahegyen, mind
pedig a város területén a hivatal munka-
társai elvégzik a feladatukat, amely kiterjed
az építéshatósági ellenőrzésekre, az
engedélynélküli építkezésekre is.

RENDELETEK
Ezen az ülésen egy rendeletet, a 2002. évi
költségvetés teljesítéséről, a zárszámadást

tárgyalta meg a testület. A zárszámadáshoz
szorosan kapcsolódik a könyvvizsgálói
jelentés is. Bencze Péterné könyvvizsgáló
véleménye szerint a hivatal jól szervezett,
és jó színvonalú gazdálkodási munkát
végzett.

BESZÁMOLÓK, TÁJÉKOZTATÓK
A pénzügyi gazdálkodáshoz szorosan
tartozik a belső ellenőrzés, a 2002. évben
elvégzett feladatokról szóló írásos
beszámolót a képviselő-testület jónak
tartotta, és elfogadta.
A következő 3 napirend szintén beszámoló
volt, a Kossuth Lajos Általános Iskola, a
Nemzetőr Általános Iskola, valamint a
Napsugár és Szivárvány Óvodák számoltak
be az elmúlt öt év munkájáról. A képviselő-
testület határozatában megköszönte az
intézmények vezetőinek és dolgozóinak a
munkát.
A Monor Uszoda KHT is beszámolt a 2002.
évi tevékenységéről, egyben előterjesztette
a 2003. évi munkák tervezetét is.
A képviselő-testület költségvetésében 30
millió forintot biztosított az intézmények
tervszerű karbantartási munkáinak
elvégzésére. Ezt az összeget, az előzetes
felmérések alapján osztották fel az
intézmények között.
Döntött a testület, hogy a már elkészített
tervek alapján a Művelődési Ház felújítására
pályázatot nyújt be céltámogatásra. Ehhez
a szükséges pályázati önrészt is bizto-
sították.
A parlagfű okozta allergiás megbete-
gedések országszerte sok embernek
okoznak gondot. A védekezés mind-
annyiunk feladata. A képviselő-testület
megbízta a hivatalt, a következő ülésre
készítse el a parlagfű irtása érdekében az
operatív programot. Az önkormányzat
elvégzi a teendőket, de a lakosoknak is
sokat kell tenni, hiszen a pollenek a
megtisztított területeket is újra fertőzhetik.
Lapunkban konkrét felhívást is fogunk ezzel
kapcsolatosan közölni.
A továbbiakban lakás- és ingatlanügyeket

tárgyaltak, megvitatták a polgármesteri
jelentést, majd a Városi Bíróság népi
ülnökeit választották meg.

Nagy Lajosné

Monor Város Önkormányzat
Képviselő-testülete megalkotta és

kihirdeti az alábbi rendeletét:
11/2003. (IV. 30.) számú Monor Város
Önkormányzat 2002. évi költségvetés
teljesítéséről, zárszámadás.
A képviselő-testület következő soros
ülését 2003. május 8-án 14,00 órai kez-
dettel tartja a Városháza emeleti tanács-
kozójában. Munkaterv szerinti tervezett
napirendi pontjai a következők:
1.) Interpellációk
2.) Beszámoló a 2002. évre tervezett
fejlesztési és felújítási feladatok
végrehajtásáról.
3.) Településszerkezeti terv, szabá-
lyozási terv és helyi építési szabályzat
egyeztetési anyagának tárgyalása.
4.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
5.) Polgármesteri jelentés a két ülés
közötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű
testületi határozatok végrehajtásáról.

2003. május 31-én (szombat) 9,00 �
16,00 óráig a monori Művelődési

Házban!
Szűrővizsgálatok:
csontritkulás-, vérnyomás-, vércukor-,
koleszterin-, látásélesség mérések.
Kiállítások:
egészséges életmód, daganatos
megbetegedések, káros szenvedélyek.
Gyermek fitnes- és tornabemutatók.
Szeretettel várjuk a város lakosságát!

A monori CBE

Egészségnap
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Május 3. 10,00 órától: Mozgáskorlátozottak
para-sportnapja
Szervezi: a Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Helyszín: a Jászai Mari Ált. Isk. torna
Május 3. 9,00 � 17,00 óráig: Ásvány
kiállítás és börze
Szervezi: Kovács Gyula
Helyszín: a Művelődési Központ
Május 4. 9.00 óra: Első áldozás, Anyák
napja
Szervezi: a Római Katolikus Egyház
Helyszín: a Római Katolikus Templom
Május 4. 15.00 óra: Városi anyák napi
ünnepség
Szervezi: az óvodák
Helyszín: a Művelődési Központ
Május 5. 18,00 óra: Zeneiskola tanári
hangversenye
Szervezi: az Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
Helyszín: a Művelődési Központ
Május 6. 14,00 óra: Vers és prózamondó
döntő
Szervezi: a Könyvtár
Helyszín: a Művelődési Központ
Május 7. 15,00 óra: Mikosovits László
festőművész kiállításának megnyitója, Márai
Sándor művei alapján
Szervezi: a Könyvtár
Helyszín: a Könyvtár
Május 10. 18,00 óra: Balladák címmel,
Keresztes Balog István grafikáinak kiállítása
Szervezi: a Művelődési Ház
Helyszín: a Művelődési Ház
Május 10. 19,00 óra: Rock találkozó
Szervezi: a Művelődési Központ
Helyszín: a Fesztiválcsarnok
Május 11. 6,00 óra: Nemzetközi kisállat
börze
Helyszín: a Vásártér
Szervezi: a Magyar Galamb és Kisállat-
tenyésztők Országos Szövetsége
Május 11. 10,00 óra: Lelkészbeiktatás
Szervezi: a Nagytemplomi Református
Egyház
Helyszín: a Református Nagytemplom
Május 11. 14,00 óra: Anyák napjával
egybekötött Idősek napja
Szervezi: a Vöröskereszt Telepi Alap-
szervezete
Helyszín: a Jászai Mari Általános Iskola
Május 14.: 50 éves a Könyvtár � ünnepi
műsor  a könyvtárban közreműködik:
Neszményi Magdolna színművész
Szervezi: a Könyvtár
Május 15. 18,00 óra: Zeneiskola volt
növendékeinek hangversenye
Szervezi: a Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
Helyszín: a Művelődési Központ
Május 16. 16.00 óra: Táncház kicsiknek,
nagyoknak a MALÉV Kamarás Együttes és
a Csereforgó zenekar közreműködésével
Szervezi: a Művelődési Központ

Helyszín: a Művelődési Központ
Május 17. 11.00-: Pest Megyei Nyugdíjas
Találkozó
Szervezi: a Művelődési Központ, Dr. Dudás
Jenő
Helyszín: a Fesztiválcsarnok, Művelődési
Központ
Május 18. 16.00 óra: Nők szerepe a
családban, egyházban, társadalomban c.
előadás
Szervezi: a Római Katolikus Egyház
Helyszín: a Római Katolikus plébánia
Május 21. 14,00 óra: Gyermekrajz és az
�Olvastad már?� gyermekpályázatok
eredményhirdetése, kiállítás megnyitó a
gyermekek munkájából
Szervezi: a Könyvtár
Helyszín: a Könyvtár
Május 21. 17,00 óra: Képzelt riport egy
amerikai popfesztiválról, a JAG
kamaraszínpadának előadása
Szervezi: a József Attila Gimnázium és

A2003. évi Monori Májusi Napok tervezett programja
Közgazdasági Szakközépiskola
Helyszín: a Művelődési Ház
Május 24. Orbán napi vigadalom
Szervezi: a Gazdakör, Borrend
Helyszín: a Orbán szobor
Május 31. 9,00 óra: Egészségnap
Szervezi: a Cukorbetegek Egyesülete
Helyszín: a Művelődési Központ
Május 31. 17.30 óra: ALLEGRO Zeneiskola
tanévzáró koncertje
Szervezi: az Allegro zeneiskola
Helyszín: a Katolikus Kápolna, Monorierdő
Június 1.: Fesztiválcsarnoki Gála
Szervezi: a Művelődési Központ
Helyszín: a Fesztiválcsarnok
Június 1.: 9.00 óra: Pest megyei streetball
bajnokság
Szervezi: a Sport és Egyesületi Bizottság,
Ugráló-vár, gyereknap
Helyszín: a Városközpont
Minden érdeklődőt szeretettel várunk

rendezvényeinkre!

A Monori Strázsa 1995. márciusi számában
mutattam be dr. Simon Gyula gimnáziumi
magyar-olasz szakos tanárt, aki oktatói
munkája mellett műfordításokkal is
foglalkozik. Fiatal kora óta érdekli az olasz
� főleg a középkori � irodalom. Többszöri
nekifutással, 1967-től az 1994. évi
megjelenésig foglalkozott Ludovico
Ariosto: Orlando furioso (Eszeveszett
Orlando) című eposzával. A teljes mű igen
terjedelmes, hiszen 2 kötetben, 1200
oldalon jelent meg, és a 46 ének 4842 (!) 8
soros versszakot foglal magába. Mai
kifejezéssel élve: ez nem semmi! A kiadó
most tervezi az újabb kiadást.
Simon tanár úr azóta sem pihen, mivel
folyamatosan dolgozik, újabb középkori
olasz szerzők munkáinak fordításával. Az
eltelt közel nyolc év alatt a következő
munkái jelentek meg.
- 1996-ban Ludovico Ariosto (1474-1533):
Szatírák, illetve Giosue Carducci (1835-
1907): Barbár ódák (fordítás, kétnyelvű).
- 1999-ben a Soros Alapítvány
támogatásával dolgozta fel az Ariosto és
eposza című monográfiáját.
- 2002-ben is két kötete látott napvilágot:
Giosue Carducci költészete (monográfia)
és Pietro Aretino (1492-1556):
Beszélgetések avagy a Hat nap (fordítás).
Megjelenés előtti munkái:
- Ludovico Ariosto: Öt ének (fordítás,
kétnyelvű); Angelo Poliziano (1454-1494):
Stanzák és Orfeusz (fordítás, kétnyelvű);
Matteo Maria Boiardo (1441-1494): A
szerelmes Orlando (fordítás), (ez szintén
jelentős terjedelmű, hiszen 69 énekben

mintegy 4500 nyolcsoros versszak van);
Boiardo és eposza (monográfia). A
fentieken túl az Italianistice Debreceniensis
című folyóirat munkatársaként
rendszeresen jelennek meg tanulmányai,
sőt egyetemi előadásokra is meghívást kap.
Dr. Simon Gyula tanár úr tehát
elkötelezetten és nagy szenvedéllyel fordítja
az olasz klasszikusokat, több munkája
Magyarországon elsőként jelent meg, és
fordításai, tanulmányai az egyetemek olasz
szakos hallgatói körében keresettek.
Néhány könyve a Városi Könyvtárban is
megtalálható és kölcsönözhető. Végül meg
kell említeni, hogy addigi munkásságáért
1995-ben Pest Megye Önkormányzatától
elsőként kapta meg a Tudományos díjat.
A tanár úrnak jó egészséget és további
sikeres munkát kívánunk!

Németh László

A monori mûfordító

ISO9001-2000 ISO14001
minőségbiztosítási rendszerek

kidolgozását, ellenőrzését.
Belső és beszállítói auditot.

Energiagazdálkodást,
kockázatértékelést, HACCP

elkészítését.
06-29-412-535; 06-20-450-1187.

Vezetési
tanácsadó iroda

vállalja
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A József Attila Gimnáziumban
április 5-én délután kezdődött a
kilencedik meghívásos Borverseny,
amelyet a Monor Környéki Strázsa
Borrend, a Gazdakör, a Strázsa-
hegyi, a Szárazhegyi Hegyközség és
a Ker-Bor Kft. rendezett.

Először a gimnázium Irodalmi Színpadának
tagjai Bolcsó Gusztáv tanár úr rende-
zésében rövid műsort mutattak be.
Elhangzottak Magócsi Lajos és Petrik
Sándor monori nótái és előadták Strázsa-
hegyi (Fehér) Kálmán versét is. Ezután
Megyeri István, a gimnázium igazgatója
köszöntötte a meghívott vendégeket,
közöttük dr. Gál Zoltán országgyűlési
képviselőt, a vörös borok zsűri elnökét,
Katona Istvánt, a Kunsági Borvidék Hegy-
községi Tanácsának elnökét, a fehér borok
zsűri elnökét, Keresztes Józsefet, a
Kunsági Borvidék Hegyközségi Tanácsának
főtanácsosát, Bodor Jánost, a Monor
Környéki Strázsa Borrend nagymesterét, és
a zsűri többi tagját Monorról, Albertirsáról
és Ceglédről.
Komoly munka várt a minősítő szak-
emberekre és a megjelent bortermelőkre,
ugyanis összesen 97 bormintát kellett
elbírálni a 20 pontos bírálati pontrendszerrel.
Az 50 fehér bormintában 20 fajta, a 4 rozé
bormintában 3 fajta, míg a 43 vörös
bormintában 6 fajta indult a megméret-
tetésben. Az egyes kóstolások között kifli-,
sajt- és almaszeletek segítettek az
érzékszervek semlegesítésében. A borkós-
tolásban megfáradt zsűrit és a közönséget
ízletes vacsorával frissítették fel a menza
dolgozói Magyar Kálmánné vezetésével.
Nehéz dolguk volt a minősítőknek, hiszen
a 2002. évben a kedvező időjárás miatt jól
beértek a szőlőfürtök és ezért sok szép és
jó bor került a poharakba. A három és fél
órás kóstolás után kialakult a végeredmény
is. A fehér borok termelői között a zsűri 7
arany, 11 ezüst, 12 bronz, 15 jó és 5
megfelelő minősítést adott ki. A rozé borok
között 1-1 arany, ezüst, bronz és jó
minősítést állapítottak meg. A vörös borok
között 5 arany, 11 ezüst, 18 bronz és 9 jó
minősítésű volt. Minden kategóriában a
három legmagasabb pontszámot elért bor
termelője helyezett lett. A fehér boroknál I.
Haris Miklós (Kóka) Chardonnay, 18,88
pont, II. Molnár és Társa (Cegléd) Rajnai
Rizling 18,80 pont, III. KER-BOR Kft.
(Monor) 18,78 pont. A rozé boroknál I.
Megyeri József  (Ceglédbercel) Kékfrankos
rozé 18,62 pont, II. Haris Miklós (Kóka)
Cabernet Savignon rozé 18,30 pont, III.
Mészáros Ferenc (Monor) Kékfrankos-
Zweigelt rozé 17,00 pont. A vörös boroknál
I. KER-BOR Kft (Monor) Cabernet
Savignon 18,70 pont, II. Kosztán János

(Monor) Kékfrankos 18,66 pont, III. Molnár
és Társa (Cegléd) Cabernet Savignon
18,60 pont.
A közönségdíjakat is kiosztották a legtöbb
közönségszavazat alapján. Fehér boroknál
I. Megyeri Szabolcs (Ceglédbercel) Ezerjó,
21, II. Megyeri József  (Ceglédbercel)
Chardonnay barrique, 20, III. Berki István
(Monor) Karát, 17 szavazat. A rozé boroknál
a helyezések a zsűriével megegyeznek, 56,
38, 17 szavazattal. A vörös boroknál I.
Városi-Jakab Kft. (Monor) Cabernet
Savignon 15, II. Megyeri József (Cegléd-
bercel) Kékfrankos, 14, III. Kiss Attila
(Tápiószentmárton) Zweigelt, 13 szava-
zattal.
A zsűri és a szervezők megállapodása
alapján a legmagasabb pontszámot elért

A IX. Monori Borversenyrõl
monori bor lett az �ÉV BORA�, a KER-BOR
Kft. Rajnai Rizlingje 18,78 ponttal. Ez a
dicsőség mellett azzal is jár, hogy ebből a
fajtából 50 litert palackozva fel kell ajánlaniuk
a Polgármesteri Hivatal ünnepségeihez,
rendezvényeihez. A két zsűri elnöke igen
jónak értékelte a minősítésre hozott borokat,
és további sikereket kívántak a
bortermelőknek
Köszönet illeti az Irodalmi Színpad tagjait
és Bolcsó tanár urat a színvonalas
műsorért, a borok és az ételek felhor-
dásában segítő diákokat és a menza
dolgozóit is. 2004-ben már a tizedik,
jubileumi borversenyre kerül sor. Akkor már
csak üvegben palackozott borokat fogadnak
el átvételkor.

Németh László

A telepengedély alapján gyakorolható ipari
és szolgáltató tevékenységekről, ezek
engedélyezési rendjéről szóló 80/1999. (VI.
11.) Korm. sz. rendelet értelmében a gaz-
dálkodó szervezetek működtetői, valamint
a vállalkozások 2003. június 30-ig kötelesek
telepengedélyt kérni a rendelet hatálya alá
tartozó, annak mellékletében felsorolt
tevékenységükre. Az ÁNTSZ a vállalkozás
kérelmére indult valamennyi eljárásban
szakhatóságként közreműködik.
A telepengedély kiadásának közegész-
ségügyi (ÁNTSZ) feltétele, hogy a telephely
megfeleljen a munkavégzésre vonatkozó
egészségügyi előírásoknak, a tevékenység
ne veszélyeztesse a dolgozók egészségét.
Csak példának felsorolunk néhány alapvető
tárgyi feltételt: szükséges a munkahely
kialakításánál a min. 2,5 m-es belma-
gasság, kielégítő természetes és mester-
séges világítás, szellőzés biztosítása,
tevékenységnek és létszámnak megfelelő
szociális létesítmény megléte, igazoltan
ivóvíz minőségű vízellátás, megfelelő
szennyvíz és hulladékkezelés. A nem-
dohányzók védelméről alkotott törvényi
előírásokat is érvényesítjük a telepengedé-
lyezéseknél, pl. a munkaterekben a
dohányzás tiltása (táblával jelölve),
dohányzásra szolgáló hely vagy terület
kijelölése, dohányzási korlátozás betartá-
sának ellenőrzésére vonatkozó írásos
szabályozás megléte, stb.
Az engedélyezés több okból is időigényes:
alapvető feltétele a befejezett építési enge-
délyezési eljárás (az épületnek, létesít-
ménynek használatbavételi engedéllyel,
vagy fennmaradási ill. rendeltetési mód
változási engedéllyel kell rendelkeznie).
Másrészt közegészségügyi szempontból

elengedhetetlen a laboratóriumi vizsgálattal
igazolt ivóvízellátás, műszeres vizsgá-
latokkal igazolt munkahelyi levegőminőség
vagy zajszint megfelelősége.
Közegészségügyi feltétel a szervezett
munkavégzés keretében működő gaz-
dálkodó egységeknél a munkavállalók
foglalkozás-egészségügyi ellátásának
biztosítása is (arra jogosult egészségügyi
szolgáltatóval kötött szerződéssel), valamint
az alkalmazottak orvosi munkaalkalmassági
vizsgálatának igazolása.
Veszélyes anyagot felhasználó (akár taka-
rítási célból is) gazdálkodó szervezeteknek
és vállalkozásoknak rendelkezniük kell az
adott vegyi anyag vagy készítmény
biztonsági adatlapjával. (A gyártó vagy
forgalmazó köteles a vegyi anyag vagy
készítmény foglalkozásszerű felhasználásra
történő értékesítéskor a vevőnek átadni). A
veszélyes anyagok, készítmények felhasz-
nálását az ÁNTSZ-hez bejelentőlapon kell
bejelenteni.
További bejelentési kötelezettsége van a
munkáltatónak, ha a tevékenysége során
rákkeltő anyagot használ. A bejelentés
összeállításához foglalkozás-egészségügyi
orvosától szakmai segítséget kérhet.
Komplex feladat a vegyi anyagot felhasz-
nálóknál a munkavédelmi törvényben is
előírt kockázatbecslés elvégzése, melynél
a foglalkozás-egészségügyi és munka-
biztonsági szaksegítség nélkülözhetetlen.
A telepengedélyekkel kapcsolatos további
ÁNTSZ felvilágosítás kérhető az ÁNTSZ
Monor Városi Intézeténél Vass Gabriella és
Veres Zsuzsanna munkatársaktól a 29-410-
297 telefonon.

ÁNTSZ
Monor Városi Intézete

Lejár az idõ!
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HIDEG VAN
A napokban néztem az egyik televízió

csatorna időjárás jelentését, éppen Pártai
Lucia ecsetelte, hogy az évszakhoz képest
negatív rekordot döntött a hőmérséklet, de
ez nem volt újdonság, hiszen elég volt
kinézni az ablakon, az utcán sapkás,
kabátos emberek kószáltak, a kocsik
kipufogója mögött is párafelhők látszottak,
vagyis hideg volt. Lucia mögött viszont az
inzerten azt láttam, hogy 1986-ban azon az
áprilisi napon 28 Celsius fokot mértek, és
be is ugrott, hogy abban az időben valóban
jó idő volt, igaz, hogy talán éppen akkor
robbant fel a csernobili atomerőmű blokkja,
és a radioaktív felhő pont akkor indult el
Európa fölé, lényeg az, hogy nem fáztunk.
Fázni pedig nem jó. Ezt az alapigazságot
azok a férfiak is ismerhették, akik az egyik
közeli erdőbe mentek fát vételezni. Nem is
kerülne be híreink közé a dolog, ha az erdő
tulajdonosai ehhez beleegyezésüket adták
volna, ám ez a kritérium hiányzott ahhoz,
hogy a tevékenység megkapja a legális
jelzőt. Talán soha nem tudtuk volna meg,
hogy ki volt az, aki 15 köbméter oszlopfát
és ugyanennyi tűzifát termelt ki, ha nem érik
tetten az elkövetőket, akik innentől nehezen
tudták volna tagadni, hogy tilosban járnak.
Mindenesetre a 260.000 Ft-nyi fa, amely
nem biztos, hogy saját felhasználásra
kellett, visszakerült jogos tulajdonosaihoz.

BUMM
Talán emlékeznek még azokra az

időkre, amikor a rendszerváltás körüli
időkben tréfás kedvű honfitársaink egy új
népi játékot fedeztek fel. Ez, hasonlatosan
a húsvéti vidám hagyományokhoz, némely
emberekben vidámságot, némelyekben
pedig bosszús hangulatot gerjesztett, kinek-
kinek a dologhoz való hozzáállása szerint.
Kicsi befektetéssel nagy balhét lehetett
előidézni, ha valaki jó pozícióból nézte az
eredményt, akkor remekül szórakozhatott.
Nem húzom tovább, a játék neve
bombariadó. Nem kellett más hozzá, mint
egy telefonkönyv meg egy telefon, lehetett
hívni iskolát, más intézményt, de még
színházat is. Először a rendőrség még
rettentően komolyan vette a bombariadókat,
hiszen újdonság volt. Aztán szép lassan
elcsitult ez a divat is. Az emberek sokszor
be sem jelentették, hogy fenyegető telefont
kaptak, legfőképp az iskolákban volt ez
megfigyelhető, egyik-másik igazgató,
amikor meghallotta az elváltoztatott
gyerekhangot, inkább lecsapta a kagylót,
vállalva a kockázatot, mintsem hogy
felborítsa a suli nyugalmát. Hiszen ilyenkor
jön a kicsengetés, a srácokat ki kell terelni
az utcára vagy az udvarra, jönnek a
tűzszerészek, a rendőrök, akiknek
felesleges munkáján jót derülnek a nebulók.

Akkor persze nem annyira derülnek nagyot,
mikor a tanév egy nappal hosszabb lesz,
hiszen az elmaradt órákat be kell pótolni,
de jó buli nézegetni a rendőrkocsikat, az
egyenruhásokat, a rendőrkutyákat, lehet
beszélgetni, izgalmasan telik az idő. Szóval
a kezdeti felajzott hangulatú reagálás
később csitult, néha már ki sem ürítették
az épületet. Egy ízben a fővárosban a
Vígszínházba érkezett az esti előadás alatt
bombariadó. Talán egy néző, aki nem kapott
jegyet, talán egy sértődött művész, talán egy
vicces kedvű járókelő, mindegy. A rendőrök
úgy döntöttek, hogy nem szakítják meg a
darabot, szép halkan, szinte lábujjhegyen
végigkutatták a színházat. Érdekes volt,
amikor az egyik vezető színész elmondta a
zsaruknak, hogy van egy jelenet, ahol ki kell
nyitnia egy hűtőszekrény ajtaját, és ennél a
résznél végigpergett előtte az élete, mikor
arra gondolt, hogy a bomba akkor robban,
mikor kinyílik az ajtó. Természetesen nem
robbant semmi, még a hír sem, hiszen nem
került nyilvánosság elé az ügy. Persze
Monor sem kivétel a bombariadók szem-
pontjából, itt is van gondja a rendőröknek
elég. Biztosan emlékeznek még, amikor a
kilencvenes évek elején egy önkormányzati
testületi ülést is félbe kellett szakítani e
miatt. De abban az időben volt ablak-
belövés, kerékkiszurkálás, fékcső elvágás
is, szóval pezsgett az élet rendesen. Azután
itt is visszaesett a hamis riasztások száma,
de hogy ne menjen feledésbe ez az idétlen
divat, valaki előszedte az ötletet a
sublótfiókból. Március 25-én reggel csengett
a telefon a Monori Városi Bíróságon. Az
ismeretlen tárgyilagosan közölte, hogy az
épületben bomba van elhelyezve, amely
pontban délelőtt tizenegy órakor fel is fog
robbanni. Bizonyára látták tavaly a Gemini
Televízióban az átadási ünnepséget, akkor
vehették át az ott dolgozók a gyönyörűen
átépített és felújított, valóban európai
színvonalú bíróságot és ügyészséget, tehát
az érintettek sajnálták volna, ha az egész a
levegőbe repül. Mivel volt még néhány
órájuk, így értesítették a rendőröket, akik
megfelelően nagy erőkkel ki is vonultak.
Rutinosan átvizsgáltak minden sarkot,
irodát, és nem fogják elhinni, de nem találtak
semmit, amelyre rá lehetne húzni egy
bomba minden jellemzőjét. Az intézkedést
követően a megfelelően felbolygatott
bíróság folytathatta a munkáját, bár nem
tudjuk, hogy az aznapi ítélkezéseket
mennyiben befolyásolta az intermezzo.
Megindult az eljárás közveszéllyel
fenyegetés vétsége miatt, megszülettek a
jegyzőkönyvek, a jelenté-sek, megkapta a
bűnügyi számot, a bűnügyi vezető ki is
szignálta a jobb sorsra érdemes előadónak,
amikor a közeli József Attila Gimnáziumban
két nappal később ismét csengett a telefon.

Az ismeretlen itt is hasonlóan jelentette be,
hogy bomba van az iskolában, és a
rendőrök szintén hasonlóan kezdték meg
az intézkedést, majd hasonlóan az
előzőhöz, itt sem találtak semmit. Annyit
azért érdemes elmondani a két ügyről, hogy
a technika fejlődésének és a nyomozás
módszereinek fejlődésével egyre
sikeresebbek a hamis bombariadók
felderítései, és a bírók nem fukarkodnak az
ítélet kiszabásánál. Azért kíváncsi lennék,
hogy ha megfogják az elkövetőt, a monori
bíróság bejelenti-e az elfogultságot, vagy
itt helyben mérlegelik majd, hogy hogyan
jutalmazzák a be nem tervezett ítélkezési
szünetet.
REJTÉLY A GALAMBHÁZBAN

A galambászok, galambtenyésztők
sokak szerint furcsa emberek, holott, ezt
saját tapasztalatból tudom, semmiben nem
különböznek másoktól, akiknek más jellegű
hobbijuk van. Készült egy kisfilm a monori
keringőről is, amelynek semmi köze a
zenéhez, hiszen egy galambfajtát takar a
név, ám a mai napig nem fér a fejembe,
hogyan tudják megkülönböztetni egyik szár-
nyast a másiktól, ezért tiszteletem a
lelkesedésükért és a szaktudásukért. A
galambnak természetesen olyan helyet kell
építeni, ahol kellemesen érzi magát, ez lehet
a padláson, de lehet akár az udvaron is,
lényeg, hogy a galamb csak akkor tudjon
kijönni onnan, ha a tenyésztő is jónak látja.
Ezt a helyet kóternek is nevezik, ám arra a
galambházra, amelyről most szó lesz, már
nem illene ez a kissé degradáló jelző, hiszen
nem csupán biztonsági zárral látták el,
hanem még riasztóval is. Tudnivaló, hogy
ezek a jószágok sok esetben több ezer
forintot is érnek, egyik-másik példányuk
annyira kuriózum, hogy a tenyésztők
hajlandók kivételes összegeket is adni értük.
És itt ne csupán hazánkra gondoljanak,
hiszen az internet és a nemzetközi
kiállítások jóvoltából távoli országok
tenyésztői is ismerhetik egymást és egymás
szárnyasait. Nem volt hát véletlen, hogy a
galambokat ennyire őrizte a gazdájuk, úgy
látszik azonban, hogy ez is kevés volt. Valaki
vette a fáradságot, és elszántan
galambbeszerzésre indult. Kinyitotta a
biztonsági zárat, megtalálta a riasztó
kiiktatásának módját, majd a helyszínről
hatvan darab galambbal távozott, a
gazdának nem kis fejtörést, valamint
160.000,- Ft kárt okozva. És higgyék el, a
tenyésztő talán nem is a kárt bánja a
legjobban, bár valószínűleg minden egyes
galamb a szívéhez nőtt. Talán az sem
túlzás, ha azt mondom: ki tudná tekerni a
tolvaj nyakát, mint egy � elnézést a
galambászoktól � galambnak.

Sipos Tamás

Kékhírek
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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

�   1903. áprilisában derült ki az a sajnálatos tény, hogy a községháza padlására
felhordatott négyszáz éves     községi okmánytár nagy részét az ott szolgáló
rendőrök eltüzelték kályhagyújtónak. Így a város korabeli testületi jegyzőkönyvei,
számadásai és oklevelei gyakorlatilag megsemmisültek. (Monorkerületi Lapok)

� 1903. április 26-án tett közzé felhívást Hirkó Bála árvaszéki ülnök a monori
villanyvilágítás létesítése érdekében. Akkor ez nem talált kellő érdeklődésre, de
10 évvel később elkészült a község villamosítása. (Monorkerületi Lapok)

� 1913. áprilisában alakult meg a monori Újtelepen a Polgári Kör, amelynek
célja a szórakozás mellett az Újtelep haladási és fejlődési folyamatát
előmozdítani. A körnek már az első hónapban 100 tagja volt. (Monorkerületi
Lapok)

� 1928. április 29-én alakult meg Monoron a Vasutasok Társadalmi Egyesülete
elnevezésű társaskör, amelynek első elnöke Bokros Károly volt. (Pestvidéki
Hírek)

� 1930. áprilisában 200 kötetes könyvtárat kapott a monori Gazdakör. A könyvek
nagy része mezőgazdasági szakkönyv, de volt köztük néhány szépirodalmi mű
is. (Pestvidéki Hírek)

A Helytörténeti Kiállításon katonai szárazföldi, légi és vízi járművek
makettjei láthatók időszaki kiállítás keretében.
Németh László

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak,
akik Bajári Bálint temeté-
sén részt vettek, sírjára
koszorút, virágot helyeztek,
gyászunkban osztoztak.

A gyászoló család

A Sport-és Egyesületi Bizottság rendel-
kezési alapjából, összesen 1.600.000.-Ft-
tal, pályázatok alapján, az alábbi civil
szervezeteket támogatta:
Monorierdői Nyugdíjas Klub,
Máltai Szeretetszolgálat
Díszmadár-és Kisállattenyésztők Klubja,
Vöröskereszt Telepi Szervezete
Vöröskereszt Monori Szervezete
Páneurópai Unió Monori Szervezete
A-6 Postagalamb Egyesület
Bömbölde Tipegők Alapítványa
Szivárvány Nyugdíjas Klub
Őszirózsák Nyugdíjas Tánccsoport
Nagycsaládosok Egyesülete
Monor Környéki Strázsa Borrend
Benedek Elek Cserkészcsapat
Idősek Klubja
Polgári Együttműködés Egyesület
Gazdakör, Orbán-nap
Galamb Egyesület
Városi Nyugdíjas Egyesület
Gazdakör, szüreti felvonulás
Segítő Támogató Közalapítvány
Genezáret Közösség
Szt. Gellért Cserkészcsapat
Cukorbetegek Egyesülete
Mozgáskorlátozottak Egyesülete
Horgász Egyesület
Sulipersely Alapítvány, Kele Jánosné
Monorért Baráti Kör
Városi Nyugdíjas Kör
Helytörténeti Kör és Közművelődési
Egyesület
Vasutas Nyugdíjas Klub,
Polgárőr Egyesület
Bethlen Gábor Erdélyi Kör
Környezetvédelem Monorért Egyesület

Pályázati
támogatás

Eladó!
Monorierdőn 150-es

telek, kis hétvégi házzal.
Telefon: 06-30-518-8669.

Nyugdíjas asszonyt,
összkomfortos lakásomba
fogadnék segítségért.
Horváth Ferencné, 2213
Monorierdő, Csalogány u. 13.

Hűtőgépszerviz!
Hűtőgépek, fagyasztók

javítása a hét minden
napján. 06-20-467-7693.

Eladó!
Raklapemelő béka, 1,5

és 2 tonnás, felújítottan
25.000 Ft/db. T.: 06-29-410-
816.

Legyen AVON tanács-
adónő!
Remek jövedelem kiegé-
szítés, ajándék minden
katalógusban. A belépés
díjtalan.
Tel.: 06-30-397-1055.

APRÓHIRDETÉSEK
Forgácsoló üzem felszámolása

Esztergák, automata esztergák, asztali-,
állványos sorfúrógépek, palást- és
furatköszörű, darabológépek, állványos
köszörűk, hegesztőgépek, harántgyalu,
anyagtartó állványok, stb.
T.: 06-29-410-816.
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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
Családi házak

bõvítésének, melléképüle-
tek, kerítések építésének
tervezését vállaljuk.

Haulits Gyula,
Monor.

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

Segédmotor, nagymotor, személygépkocsi-

vezetõi tanfolyamot indít a

„START” MK
2003. május 26-án 17,00 órakor.

Monor Széchenyi u. 8. alatt.

Jelentkezni a helyszínen, vagy

Monor, Deák F. u. 2. szám alatti

„TABAC” dohány- ajándék üzletben.
Tel.: 29-414.708,

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
Nyitvatartás: H-P: 8,00-17,30-ig

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

Mindenkit szeretettel várunk!

(felügyeletet nem igénylő)

Megkezdjük működésünket
áprilistól az alábbi

településeken:
Monor, Monorierdő, Péteri, Üllő,

Vasad, Csévharaszt,
Nyáregyháza, Pilis, Gomba,

Bénye, Káva.

Viteldíj: 60 Ft/km.
Hívjon � megyünk!

Telefon: 06-30-583-2005.

FIGYELEM!
ÜLÕBETEGSZÁLLÍTÁS

Kovács Kaputechnika Monor
06-30-3-55-48-28

Amerikai garázskapuk
Garázskapunyitó autómatikák

Egyszárnyú kapunyitó autómatikák
Kétszárnyú kapunyitó autómatikák

Toló kapunyitó autómatikák
Szolgáltatásaink: értékesítés, házhozszállítás,

beépítés, szerelés.
(Hívjon bizalommal! Díjtalan felmérés és tanácsadás!)
!!!AKCIÓ május 1-ig 5-10% árengedmény!!!
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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!

INTENZÍV
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI

TANFOLYAMOK
55 órában számítástechnikai és
internetes alapismeretek, 65
órában szövegszerkesztés, táb-
lázatkezelés indul júliustól az
Ökumenikus Általános Iskolá-
ban, 28.000 Ft, illetve 32.000 Ft.

Érdeklődni: Hangyásné
Farkas Ágnes, 06-29-411-373.

Jelentkezési határidő:
2003. május 25.

Busz

17+1 fõs mikrobusszal
személyszállítást vállalok.

Kirándulás
Reptéri transzfer
Munkásszállítás

Egyéb személyszállítás!
Buszrendelés:

Tel/Fax: 06-29-410-263;
Mobil: 06-309-775-609.

KATICA KÁVÉHÁZ
Kóstolja meg a megújult kávéház, új

cukrásztermékeit!
Hidegtálat az Ön igénye szerint

megrendelésre készítünk!
Várjuk kedves vevõinket!

Nyitvatartás mindennap
9,00 – 19,00 óráig

Monor, Jászai Mari tér
Telefon: 06-29 415-129

SEBÉSZ
adjunktus, kórházi háttérrel,
minden kedden 17,00 � 18,00

óráig rendel Monoron, a
Virág utca 24. alatt, dr. Rados

Mária rendelőjében.
Vizsgálja, hogy sérve, visszere,
epeköve, zsírdaganata, arany-
ere, érszűkülete stb. műtétre
szorul-e.
Elrendeli a műtét előtti vizsgá-
latokat, majd állami háttérkór-
házban megoperálja.

Érdeklődni lehet:
dr. Rados Máriánál, vagy a
06-30-242-3351 telefonon.

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.

MOBIL BETON
A LEGOLCSÓBB

MEGOLDÁS
ARZENÁL

FÖDLMUNKA
CSOPORT

06-29-411-022
mobil:

06-20-9 584 148
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A Monori Tűzoltóság 2003. I. negyedéve
igen mozgalmas volt. A működési területen
és azon kívül összesen 177 alkalommal
hajtottak végre vonulást. Az esetek
megoszlása: tűzeset 110, ebből Monor és
Monorierdő területén 27, műszaki mentés
63, ebből városunk területén 27, téves jelzés
illetve vaklárma 4 esetben volt. A káresetek
felszámolásában az Üllői Önkéntes
Tűzoltóság  11 alkalommal közreműködött.
Január közepén több esetben kellett az
emeletes lakóépületek ereszeiről lelógó
méteres jégcsapokat eltávolítani. Az
eljegesedett csatornalefolyók miatt lakások
is beáztak. Január végén és február első
felében a havas-jeges utakon igen sok
gépjármű árokba csúszott,. illetve az utakon
keresztbe fordult, ezek kimentése adott okot
a vonulásokra. Február második felében
megindult az olvadás, akkor pedig a
pincékből vízszívatásokra került sor.
Március 12-től jelentősen megszaporodtak
az avar-, erdő- és nádastüzek, sőt a
Strázsa-hegyen egy nádtetős pince is
leégett. Március 20-án Üllőn egy III-as
kiemelt minősítésű tűzeset történt,
amelynek oltásában az üllői önkéntesek és
fővárosi egységek is közreműködtek. A
keletkezett anyagi kár több százmillió forint.
Sajnálatos tény, hogy az avartüzek
oltóeszközök hiányában átterjedtek hétvégi
házakra és a telkeken tárolt éghető
anyagokra is. Különösen veszélyes, ha erős
vagy viharos szélben történik a szabadban
tűzgyújtás illetve avarégetés, mert annak
kiterjedése előre nem látható, oltása pedig
igen körülményes.
Március 10-én délelőtt a Művelődési
Központban állománygyűlést tartottak,
amelyen a tűzoltóság 2002. évi működé-
sének eredményeit értékelték. Az
eseményen megjelent dr. Gáspár József
ezredes a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság helyettes vezetője, dr.
Petrovics Zsolt r. őrnagy, a Monori
Rendőrkapitányság részéről, Pogácsás
Tibor polgármester és Nagy Sándor
alezredes, városi polgári védelmi
parancsnok is. A Himnusz és a vendégek

köszöntése után az éves beszámolót
Hatlaczki József százados, parancsnok-
helyettes ismertette.
A megyei igazgatóság képviselője a
parancsnokság munkáját jónak értékelte és
reményét fejezte ki, hogy a közeljövőben
egy megfelelő laktanyaépület beruházására
kerülhet sor. A Mercedes fecskendő
borulásával járó javítási kiadásokat a
laktanya fejlesztésére is fordíthatták volna.
Véleménye szerint a fenyítések száma
viszonylag magas, de ez azt is jelzi, hogy a
parancsnokságon nem mennek el a
problémák mellett. A dunai árvízveszély
idején elrendelték a készültséget, de nem
kellett részt venni a mentési munkákban.
Meggyőződése, hogy a tűzoltókat nem

A tûzoltók jelentik
szabad elvonni az alapfeladatoktól, azaz a
tűz- és kárelhárítástól.
Egy hozzászólásra Pogácsás Tibor
polgármester elmondta, hogy az Európai
Unióba való csatlakozás után nem azonnal
fognak javulni a működési feltételek és a
tűzoltói bérek. A jogszabályok szigorodnak
majd, a munkaidő csökkenését csak
szakaszosan lehet bevezetni, ehhez pénz
is kell. A munkafeltételek is jobbak lesznek
3-4 éven belül.
Ezután megemlékeztek az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc 155. évfordu-
lójáról, majd kitüntetések és pénzjutalmak
átadása következett. A Szózat elhang-
zásával befejeződött az állománygyűlés.

NÉMETH LÁSZLÓ

Monor Város Önkormányzata pályázat útján értékesíti a tulajdonát képező alábbi
ingatlanát:

Cím Hrsz m2 igényelt legalacsonyabb vételár,
egyben induló árverési ár

Monorierdő, Békeköz 9. sz. 2288/2 1007 5.000.000. Ft
Az ingatlan közművesítettsége:
Az ingatlan közművek bevezetésének lehetőségével rendelkezik.
Pályázati ajánlatok benyújtásának módja, helye és határideje:
Pályázati ajánlatokat zárt borítékban, 2003. május 31-én 12,00 óráig lehet leadni a
Polgármesteri Hivatal központi iktatójában. A pályázati ajánlatnak minimálisan
tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, foglalkozását, munkahelyének
megnevezését, családi állapotát, eltartott személyek, illetve együtt költözők számát,
egy főre eső jövedelmét, milyen célra kívánja megvásárolni az ingatlant, a tervezett
beruházást mikorra kívánja megvalósítani, és az általa ajánlott vételár összegét.
A pályázatok elbírálásának módja, határideje:
A határidőre beérkezett pályázatokat a Polgármesteri Hivatal értékeli, véleményezi, és
az illetékes bizottságok előminősítését követően a Képviselő-testület a soron következő,
2003.június 10-i ülésén határozattal dönt a benyújtott pályázatok elfogadásáról vagy
elutasításáról. Egy ingatlanra elfogadott kettő, vagy több pályázat esetén árverést kell
tartani.
A pályázat eredményéről történő tájékoztatás módja:
A Képviselő-testület döntéséről a Polgármesteri Hivatal a pályázót a határozat
megküldésével értesíti.
Monor Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja a tulajdonát képező alábbi
ingatlanát, és helyiségét:
Cím Hrsz m2 igényelt legalacsonyabb

bérleti díj 2003. évre
Monor, Csévharaszti út 0314/7 43.4464 5.000.-Ft/ha/év,
Monor, Kossuth L. u. 67. I. em. 4. sz. 27 10.000 Ft/m2/év+ÁFA
A bérbe adással kapcsolatos információk:
-  A terület határozatlan időre, mezőgazdasági művelés céljára kerül bérbe adásra.
- A bérlőnek biztosítania kell a szennyvíztelepen keletkezett, és előzetesen szikkasztott
   szennyvíziszap évente két alkalommal történő elhelyezését és beszántását.
- A bérleti díj összege évente a KSH által megállapított előző évi infláció mértékével

növekszik.
Az ingatlanok, helyiségek a helyszínen bármikor megtekinthetők.
Bővebb felvilágosítás:
Monor Város Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) Műszaki és
Építésügyi Hatósági Irodáján Szűcs  István ügyintézőnél ügyfélfogadási időben
személyesen, vagy telefonon a (29) 413-119 158-es melléken.

Pályázati kiírás
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Február 22-én a Száraz-hegyen
közgyűlést tartott a Monori Polgárőr
Egyesület. A meghívott vendégek között
volt Pogácsás Tibor polgármester, Szőnyi
Sándor önkormányzati képviselő, a
közbiztonságAi és ügyrendi bizottság
elnöke, dr. Dobozy József r. alezredes a
megyei főkapitány képviselője, Jandó István
r. alezredes, a monori rendőrkapitányság
közrendvédelmi osztályának vezetője,
valamint Zsombor György, az Országos
Polgárőr Szövetség alelnöke.

A közgyűlést Háry József, a monori
egyesület elnöke nyitotta meg. Első
napirendi pontként új tagok felvételére került
sor. Ezután Háry úr beszámolt a monori és
monorierdei polgárőrök 2002. évi
munkájáról. Egyúttal a polgárőrség
pénzügyeiről is tájékoztatót adott.
Beszédében kiemelte: az együttműködés
a rendőrség és a polgárőrség között
gyümölcsözőnek mondható, hiszen több
esetben közös munka eredményeként
oldódtak meg ügyek. A statisztika nem
kimutatható elemének a fontosságát is
hangsúlyozta Háry úr. Ez nem más, mint a
megelőzött bűnesetek száma. Erről
természetesen statisztikát készíteni nem
lehetséges, de biztosra vehető, hogy a
polgárőrök jelenléte sokszor hat
elrettentően a potenciális bűnelkövetőkre.

Zsombor György annak a fontosságát
méltatta, hogy a polgárőrség tagjai között
egyre több a fiatal arc. Ez örvendetes �
mondotta -, mert ez jelzi egyrészt, hogy a
mai fiatal korosztály is magáénak érzi a
közbiztonság problémáit, másrészt az ifjú
polgárőrök egyes feladatokra inkább
alkalmasak, mint idősebb társaik: ilyen
például a fiatalok körében végzendő
drogprevenciós tevékenység. A lovas
polgárőrség létét is hasznosnak nevezte,
hiszen lóháton olyan helyekre is el lehet
jutni, ahová egyébként még terepjáróval
sem. Arról is említést tett, hogy bár többen
kifogásolják a polgárőrség szűk jogkörét, ez
így helyénvaló. Nagy-Britannia polgár-
őreinek ugyan vannak például közhatalmi
jogosítványai, de a társadalmi helyzet ott
eleve más. Hazánkban az elkövetkező 20-
30 évben ennek nincs realitása.

Dobozy alezredes úr szintén utalt a
rendőr-polgárőr együttműködés fontos-
ságára, annak eredményességére. Ennek
alátámasztására ismertette azt a
statisztikát, amelyből kiderül: a bűncse-
lekmények száma évről-évre csökkenő
tendenciát mutat, sőt, egyes bűncselek-
mények � legalábbis egyelőre �
megszűntnek tekinthetők. Ez optimizmusra
ad okot, de természetesen nem azt jelenti,
hogy ne kellene folytatni a munkát. A
tábornok azt is elmondta, hogy a megyében
a kapitányságok vezetői utasítást kaptak
arra nézve, hogy ahol lehet, támogassák
az együttműködést. Reményét fejezte ki a
SZEM mozgalom beindításával kapcso-
latban is.

Jandó alezredes úr megerősítette a
Dobozy úr által elmondottakat, és
részletesebb statisztikát ismertetett a
bűncselekmények, valamint a balesetek
számának alakulásáról. Közölte: az iskolai
zsarolások növekedésnek indultak, de ezek
a területek már fokozott rendőri ellenőrzés
alatt állnak. Kiemelte: a jövőben két lovas
rendőr is állandóan szolgálatban lesz. A
polgárőrök számára pedig alapvizsga
letétele lesz kötelező, amely tartalmazni
fogja a tudnivalókat az intézkedési jogkörről
adott helyzetekben.

Pogácsás Tibor polgármester úr
helyesen felmérve a téma jelentőségét
kiemelte: a közbiztonság olyan dolog, amiről
mindenkinek van véleménye. Mégpedig
általában rossz véleménye. Szerinte
azonban a monori közbiztonság jónak
nevezhető. Közölte: természetes dolog az,
hogy az önkormányzat hozzájárul az ilyen
irányú erőfeszítésekhez. Hangot adott
értetlenségének is: szerinte akik bírálják a
közbiztonságot és nem vállalnak szerepet
munkájukkal ennek a javításában, azokat
meg kellene kérdezni, hogy miért nem teszik
ezt. Emlékeztetett arra is, hogy az

Polgárõr közgyûlés
önkormányzat a rendőrkapitányságot is
támogatja, és ez együtt több millió forintos
kiadást jelent évente, holott a közbiztonság
javítása állami feladat lenne.

Szőnyi Sándor bizottsági elnök
ismertette, hogy a város ugyan 200 millió
forintos hiánnyal küszködik, mégis jut 2 és
fél millió a polgárőrség számára. A
rendőrség egymillió forint gépkocsi térítési
díjat kap. Az önkormányzat ezzel az
elvárható mértékben részt vesz a közös
munkában, természetesen a rendelkezésre
álló eszközökkel.

Az egyebek napirendi pontban Pozbai
Tibor rendőr főtörzszászlós köszönetet
mondott mindazoknak, akik segítették
letelepedését Monorierdőn. Zsombor
György a képzési lehetőségekre hívta föl a
figyelmet, a Szövetség ugyanis 5 különböző
képzési programot indít az idén. Új tankönyv
készül az ezután belépő polgárőrök részére.
Kiemelten fontosnak nevezte a toborzást,
és a SZEM mozgalom sikeres beindítását.
Háry József záró szavai meleg hangon
köszönték meg a támogatást és az
eredményes munkát.

- Bársony Atilla -

A bevallás időszakában az alapításkori
törzstőke a Monor Balassi Bálint utcai 5089
helyrajzi számú ingatlan 9041/10.000 �ed
tulajdoni hányaddal kiegészült, mely egyben
az uszoda építési területe.
A társaság közfeladatai ellátására 2002.
évben beruházási feladatokat végzett az
alábbiak szerint:
1. Monor Labdarúgó Stadion
rekonstrukciós munkáit, mely keretén belül
az alábbi létesítmények készültek:
stadion fejépület, külön álló WC blokk,
meglévő fedett lelátó rekonstrukciója,
vendéglelátó építése, fedett játékos kispad
építés, 400 fm. új kerítés, kétszárnyú kapu
bekötőhíddal, 3 db. mechanikus
személybeléptető kiskapu, valamint 600 m2

burkolt belső parkoló.
A beruházás összértéke: nettó 66 millió
forint ( 22 millió forint önkormányzati és 44
millió forint állami támogatás), melyből az
eredményjelző tábla 2003. május 16-ra

készül el.
2. Monor Balassi Bálint utca zárt
csapadékvíz-elvezető rendszere, mely a
Városi Uszoda építésének I. fokú vízügyi
hatósági előírása miatt vált szükségessé.
A munka 2002. december 16-án került
átadásra.
A beruházásra átadott összeg: 19.300 eFt.
3. Monor Városi Uszoda építéséhez
elkészült a kiviteli tervdokumentáció,
befizetésre került a szolgáltatások
hálózatfejlesztési hozzájárulása, előzetes
hatósági engedélyek beszerzése
megtörtént.
Lezárult az eredményes közbeszerzési
eljárás. A fővállalkozó a debreceni
székhelyű KEVIÉP Kft. A kivitelezési munka
2003. február 6-án kezdődött meg,
befejezési határidő próbaidővel: 2003.
december 31.
2003. április 17.

Monor Uszoda Kht.

KÖZLEMÉNY
A Monor Uszoda Kht. 2002. évi közhasznú beszámolójának mérlege (ezer Ft-ban):

2001. év 2002. év
Befektetett eszközök: 5.891 127.594
Forgó eszközök: 2.039 14.493
Aktív időbeli elhatárolások:       1     773
Eszközök összesen: 7.931 142.861
Saját tőke: 6.851 24.834
Céltartalék:   100         0
Kötelezettségek:    830 12.339
Passzív időbeli elhatárolások:   150      105.688
Források (passzívák) összesen: 7.931 142.861
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A globális klímaváltozás korunk egyik
legnagyobb problémájának számít. Vajon
milyen okok állnak az éghajlatváltozás
mögött? Milyen következményekkel járhat
a Földre és hazánkra nézve? Mit tehetünk
annak érdekében, hogy elkerüljük a kataszt-
rofális következményeket? Ezekre a
kérdésekre szeretnék egy kicsit rávilágítani
a következő néhány sorban.

Az a hőmennyiség, amely Föld hőmér-
sékletének fenntartásáért felelős, nagyrészt
a Napból származik. A csillagunkból érkező
napsugarak behatolnak a Föld légkörébe,
majd visszaverődnek a bolygó felszínéről.
Jó részük azonban nem tudja elhagyni a
légkört, mert az ún. �üvegházgázok� rétege
� az üvegház üvegéhez hasonlóan -
csapdába ejti őket. Ez a jelenség nagyon
fontos a földi hőmérséklet fenntartásában,
nélküle fagyos és kietlen hely lenne
bolygónk. Sajnos azonban nagy mértékben
megzavartuk ezt a rendszert, megnöveltük
az üvegházgázok mennyiségét, nem
számolva a súlyos következményekkel.

Az üvegházgázok közé számos anyag
� többek között a vízgőz is- tartozik, de talán
a legproblémásabb vegyület a szén-dioxid.
A sarki jégbe fagyott légbuborékok
összetételének elemzése alapján kutatók
megállapították, hogy az elmúlt tízezer
évben megközelítőleg állandó volt a légköri
széndioxid-koncentráció, majd a 19.
századtól kezdve mintegy 30 %-os
emelkedés történt, amely szinte kizárólag
az emberi tevékenységnek �köszönhető�.
Ez az emelkedés legalább tízszer, de talán
százszor olyan gyors, mint ami valaha is
előfordult az elmúlt 420 000 évben. A 19.
században egyre több széntelep, majd
kőolajmező és földgázlelőhely vált hozzá-
férhetővé az ember számára. Ezeknek a
tüzelőanyagoknak az égetése � ez történik
minden egyes autóban, gázkazánban, vagy
hőerőműben - nagy mennyiségű szén-
dioxidot juttat a levegőbe. A nagy területen
történő trópusi és tajgai erdőirtások is
hozzájárulnak a növekedéshez, ugyanis a
növények a bennük zajló fotoszintézis során
szén-dioxidot kötnek meg.

A szén-dioxid, és még számos más
vegyület körforgalmába beleavatkozva a
Föld átlaghőmérsékletét megnöveltük. Az
átlagos növekedés mértéke a 20. szá-
zadban elérte a 0.6 0C-ot, de például
Alaszka egyes területein csupán az elmúlt
30 év alatt a téli átlaghőmérséklet 6 0C-kal
(!) emelkedett. 1860 óta (azóta állnak
rendelkezésünkre pontos adatok) bizo-
nyosan, de nagy valószínűséggel az utóbbi
ezer évben a legmelegebb évtized az 1990-
es évek volt. Az ENSZ éghajlatkutató
szervezete szerint 2100-ig a hőmérséklet
minimum 1.4, maximum 5.8 0C-kal nő meg
globális szinten. Ugyanez a szervezet az
1996-os jelentésében még derűlátóbb volt,
akkor 1-3,5 0C-os emelkedést jósolt. A
földtörténet során előfordult már ugyan
ezekhez hasonló mértékű klímaváltozás,

akkor azonban még nem létezett emberi
civilizáció, ezenkívül a változás gyors üteme
nehézzé, esetenként lehetetlenné teszi a
hozzá való alkalmazkodást mind a
természet, mind a társadalom számára. Az
előrejelzések szerint a legnagyobb mértékű
változás az északi és déli szélesség 40. és
70. foka között várható. Magyarország
körülbelül a 46. és a 48. északi szélességi
kör között helyezkedik el, pontosan beleesik
ebbe a zónába. Hazánkban a következő
néhány évtizedben egy-két 0C-os hőmér-
sékletnövekedés, a telek szárazodása, és
a csapadékok intenzívebbé válása várható,
ezenkívül számolhatunk az aszályok
gyakoribbá, és hosszabbá válásával is.

A hőmérséklet emelkedésének igen
súlyos következményei lehetnek. Egyik
lehetséges hatása Európa éghajlatát érinti.
A Karib-térségből induló meleg Golf-áramlat
nagymértékben hozzájárul Európa klímá-
jának kialakításához. Ennek a tenger-
áramlatnak a hajtóereje az, hogy az észak
felé haladó víztömegek lehűlnek, besűrű-
södnek, és alábuknak. Félő, hogy a sarki
térségek az egyenlítőieknél jobban
melegednek, a sarki jég olvadásával, és a
csapadékmennyiség növekedésével az
óceáni víztömegek hígulnak, s emiatt a Golf-
áramlat gyengül. A felmelegítő hatás
elmaradása miatt Európa éghajlatának
hidegebbé válására kell számítanunk.

Fontos gond a sarki jégsapkák olvadá-
sa, az óceáni víztömegek hőtágulása, és
az ezek következtében kialakuló óceán-
szint-emelkedés is. A világóceán vízszint-
emelkedésének mértéke 2100-ig 10 és 90
cm között várható. Jelenleg a világ
lakosságának a fele tengerpartokon él, 100
millió ember veszélyeztetett közvetlenül. Az
emelkedő tengervíz otthonokat önthet el,
mezőgazdasági területeket tehet művelésre
alkalmatlanná, emelheti a talajvízszintet,
nagy területeken megzavarhatja a termé-
szetes vízjárásviszonyokat, és kipusztítja,
átalakítja a természetes növénytakarót.

A hőmérsékletemelkedés miatt a
csapadékeloszlások is megváltoznak.
Növekedik a csapadékkal szélsőségesen
ellátott területek kiterjedése: számos terület
esetén elsivatagosodással számolhatunk,
ugyanakkor gyakoribbak lesznek az
özönvízszerű felhőszakadások, sokkal
kockázatosabbá téve a mezőgazdasági
termelést. A hőmérséklet emelkedése
átrendezi, megnöveli a kártevők, kórokozók
elterjedési területét is. Megjelenhetnek olyan
betegségek, amelyek csak tőlünk délre
terjedtek el, az enyhébb telek pedig nem
fogják elpusztítani a nyáron felszaporodott
kártevőket. A természetes növénytakaró is
követi az éghajlat változását, a magyar-
országi például a Földközi-tenger vidékén
fellelhetőhöz válhat hasonlóvá. A jelenlegi
körülményekhez alkalmazkodott élőlények
jelentős hányada nem tud az éghajlat-
változás ütemével lépést tartani, ezért ezek
kipusztulása várható.

A globális klímaváltozás ütemének
lassítására történtek próbálkozások
nemzetközi szinten. 1997-ben született meg
a Kiotói jegyzőkönyv, amelyet 2001-ben,
Bonnban fogadtak el. Ebben az egyez-
ményben az azt aláíró országok vállalták,
hogy 2010-re az 1990-es szinthez képest
5.2 %-kal csökkentik az üvegházgázok
kibocsátását. Hogyha ezt teljesítenénk,
akkor is csak elenyésző eredményeket
érnénk el. Az igazi változásokhoz 50-70 %-
os csökkentésre, és minden ország
összefogására van szükség, ami sajnos
hiányzik. Az Egyesült Államok (a legna-
gyobb üvegházgáz-kibocsátó) elnöke
például 2001-ben elutasította a jegyzőkönyv
aláírását, azzal az indokkal, hogy az
akadályozná az Egyesült Államok gazdasági
fejlődését.

Mit tehetünk mi mégis mindezek ellen?
Takarékoskodjunk mindenféle tüzelő-
anyaggal. A házunk fűtésén javíthatunk, ha
szigeteljük az ablakokat, ajtókat. A
pénztárcánkat is kíméljük, ha éjszakára
csak 18 0C-ot tartunk a lakásban, nappal
pedig 20 0C-ot. Ha ekkor is fázunk, akkor
vegyünk fel egy pulóvert, és ne rögtön a
hőmérséklet-szabályzóhoz nyúljunk.
Amennyiben tehetjük, válasszuk inkább a
tömegközlekedési eszközöket, vagy
közlekedjünk kerékpárral, illetve gyalog. Egy
bevásárlás esetén sem kell feltétlenül
autóba ülnünk. Ha mindenképpen autót
használunk, akkor próbáljuk úgy intézni,
hogy kihasználjuk a járművünket: munkába
utazásunkat szervezhetjük úgy is, hogy
kollégánkkal egy autóban utazzunk. Már heti
egy-két alkalom is rengeteget számít.
Takarékoskodjunk a villamos energiával is,
hiszen ennek megtermelésekor is igen sok
üvegházgáz jut a légkörbe. Ha mindezeket
megtesszük, máris sokat tettünk a globális
éghajlatváltozás megfékezése, saját jövőnk
biztonságának megteremtése érdekében.

Szél László

Mentsük meg a Földet!
A globális éghajlatváltozásról

2200 Monor, Virág u. 10.
Számítástechnikai, kellékek, szerviz,
számítógép-, monitorjavítás. Hálózat

építés, kaputelefonok kiépítése.
Toner töltése!

Internet előfizetés
induló 10 óra 1.000 Ft
15 óra 1.500 Ft
alap 20 óra 2.000 Ft
korlátlan 3.000 Ft

NETELEK feltöltők!
Az árak az ÁFA összegét nem tartal-
mazzák.

Tel.: 06-70-236-5449.
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Monorierdőn a TÖNK szervezésében és
valamennyi tagjának részvételével április
13-án száz facsemetét ültettek. Az EU-hoz
csatlakozás alkalmából a Makkos-parkot
platán és tölgyfa csemetékkel fiatalították,
a sportpálya köré pedig nyárfákat telepí-
tettek. Az állomás túloldalán az egyszervolt
szemétlerakó helyén fűz és más facseme-
tékből új ligetet kezdtek el kialakítani.
Az akcióban a TÖNK tagjai mellett óvódás
gyermekek szülei (a vezető óvónő
részvételével), iskolai tanulók, polgárőrök (a
vezetővel), a körzeti megbízott rendőr
(családtagjaival), sportolók (az elnökükkel)
és néhány helyi lakos vett részt. A délután
kettőkor kezdődött munka az estébe nyúlt.

IQ és a fák
Amikor a fásításban
résztvevők a jó munka

örömével este már otthon
pihentek, s talán az élmé-
nyeiket mesélték családtag-
jaiknak, vagy TV-t néztek,
nem gondolták, hogy van,

akit felbőszített tettük.
Egy közeli lakos a sötétben elkezdte
kirángatni az új ligetből a csemetéket. Egy
arra járó jó szándékú ember felhívta a
TÖNK elnökét, s haragtól elfúló hangon
tájékoztatta, ki és mit művel a fásított
területen. A TÖNK elnöke néhány ültetőnek
megzavarta esti programját, elmondta, mit
hallott, s azon nyomban felkeresték a tettest,
s számon kérték akcióját, aki elismerte azt.
Mint kiderült, a fanyüvő évtizedekkel ezelőtt
néhányad magával szintén fákat ültetett ide
(melynek mára jóformán nyoma sincs).
Akkor az egyik mostani ültető arra járt, és
mosolyogva integetett autójából neki. Ezt ő
sértésnek vette, s jelen tettével kívánt
elégtételt venni. (Vajon miért?)
Akárhogy is keresem, nincs más össze-
függése, mint az: ha már az intelligencia
hiányzik, ne legyen új park, ne legyenek ott
fák sem! Furcsa következtetés, és nem is
igaz talán, csak ebben az esetben van
logikája.

-BM-
A kártokozó az éjszaka folyamán vissza-
ültette a fákat. Remélhetően tettét is
megbánta!

KÁOSZ
Tiltsák meg!

Jószándék vezette a helyieket, amikor az
őstermelőkkel összefogva létrehozták
részükre az őstermelői árusító asztalkákat
a Csingi téren. Azóta nem kell(ene) földről
árusítani a megtermelt áruikat.
Kiváltották az őstermelői igazolványt, kérték
és megfizették a közterület-foglalásért járó
díjat. Mára pedig jóformán kiszorultak

onnan. Megjelentek a mindenféle árusok.
Jórészük azért nem megy a monori kinti
piacra, mert ott keményen fizetni kell, itt meg
a kutya sem törődik velük. A rendszeresen
idejárók közül néhányan kiváltották a
közterület-foglalási engedélyt (talán meg is
fizették a díjat). S ezen a jogon érkezési
sorrendben elfoglalják az asztalokat.
Ha egyszer őstermelői árusítóhely, akkor a
logika azt kívánná, csak ilyen igazolvánnyal
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Fák, új liget
rendelkezők kapjanak oda közterület-
foglalási engedélyt.
A téren üzletsor is van. Sok autó parkol ott.
KÁOSZ alakult ki, ahol mindenki valakit szid.
Hirdetőtábla kellene, ki árulhat ott, és főleg
szombatonként hatósági ellenőrzés.
Akik kialakították az árusítóhelyeket a
törzsárusok nevében is kérik, követelik:
tiltsák meg ott a hely profiljába nem illő
üzletelést!

Ülést tartott  A TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
Utak aszfaltozása, tájékoztató a
polgárőrség helyzetéről, a május elsejei
helyi rendezvényekről, ingatlan ügyekről, s
egyben több más megoldásra váró
kérdésről tárgyalt soros áprilisi ülésén a
Településrészi Önkormányzat.
Szalai Gábor TÖNK elnök tájékoztatást
adott a testület tagjainak Monorierdő
útjainak ezévi szilárd burkolattal való
ellátásáról. Mivel a kijelölt utcák
elkészítésének költségvonzatáról a
tárgyalások folynak, ezért ennek
közzétételére a későbbiekben kerül sor.
Hornyák Balázs TÖNK-tag jelezte, hogy a
közzétett szikkasztó árkok paramétere a
legtöbb helyi utca esetében abnormális.
Válasz: a méretezés a 12 méter szélességű
utakra vonatkozik. Az ettől keskenyebb
utcák esetében arányosan csökkentve kell
az árkokat kialakítani.
Pozbai Tiborné a polgárőr csoport helyi
parancsnoka tájékoztatójában ismertette,
hogy jelenlegi létszámuk 42 fő. Az elmúlt
év márciusa óta rendelkeznek szolgálati
gépkocsival. A csoport a monori egyesület
része. Az év 365 napjából 312 alkalommal
teljesítettek szolgálatot, többségében a
körzeti megbízottal. Az elmúlt évben 46
személy előállításában segédkeztek és 24
személy elfogásában vettek részt (körözött
bűnözők, bűncselekmények elkövetői).
Legsikeresebb akciójuk az ismert múlt évi
benzinkút rablás tetteseinek elfogása volt.
Elismerésre méltó a decemberi akció is,
melynek keretében olyan személy
elfogásában vettek részt, akit egy éve 22
rendőrkapitányság körözött.
Kétségtelen, hogy a körzeti megbízott
munkája mellett a csoport tevékenysége
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy 2001.
évhez viszonyítva, amikor Monorierdőn 223
bűncselekmény történt, 2002-ben már
�csak� 113. Ez 53%-os javulás! Tervezik a
hétvégi nappali szolgálatot is, ezzel erősítve
a lakosság biztonságérzetét.
A tájékoztatóhoz Juhász Sándor, Bán
Ferenc, Szalai Gábor szólt hozzá.
A majális előkészületeiről Juhász Sándor
és Hornyák Balázs adott tájékoztatást.
Ismertették a részletes programot, s
indokolták, hogy a majális elnevezés helyett

miért lett a rendezvény neve
MONORIERDŐI ALLEGRO FESZTIVÁL.
(Terveztük a program közzétételét, azonban
lapunk a rendezvény napjáig nem jut el
olvasóinkhoz, ezért  attól eltekintettünk. A
nap eseményeiről májusi számunkban
írunk. Szerk.)
Tárgyalt a testület arról, hogy a fogorvosi
rendelőt 2003-ban annak költségkihatása
miatt nem lehet kialakítani, s addig ismét a
Monori Rendőrkapitányság részére
bérleményként biztosítják az önkormányzati
lakást.
Egyebekben szó volt a Monorierdőn folyó
történésekről, eseményekről, de az ügyben
határozatokat nem hoztak. 1818/2003. (IV.
7.) sz. TÖNK határozat: Javasolják, hogy
a Béke köz 13. sz. alatt lévő önkormányzati
tulajdonú épületben lévő lakást egy évre az
önkormányzat adja ismét bérbe a Monori
Rendőrkapitányságnak.

ÚJ TAG
A képviselő-testület a KÖVÁL Rt.
Igazgatótanácsába tagként Kovács Benőt
választotta meg.

TÁBOR
A Pest Megyei Gyermek- és Ifjúsági
Alapítvány által szervezett szociális-kreatív,
Zamárdiban megrendezésre kerülő nyári
táborba iskolánként 1 fő, vagyis öt hátrányos
helyzetű gyermek táborozásához a
képviselő-testület 8-8 ezer, azaz 40 ezer
forinttal járul hozzá.
ÚJ KIRENDELTSÉGVEZETŐ

Csulák Imréné nyugdíjba vonulása miatt a
kirendeltség vezetésével a jegyzőnő Kis
Mária Ágnes monorierdői lakost bízta meg.

MÚLTIDÉZŐ JÓ ÖTLET
Mintha az ismert filmből �fiatalabb
kiadásban� BAGAMÉRI úr jelent volna meg
fagyis kocsijával Monorierdőn. Egy
vállalkozó szellemű fiatalember naphosszat
járja a település utcáit. Zenés jelzését
pillanatok alatt megtanulták a legkisebbek
is. Házhoz jön és �maga méri�.

Röviden
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