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A TARTALOMBÓL

2003. április 23-án 11 órakor, ünnepélyes
keretek között, Pogácsás Tibor Monor
páros polgármestere és Miklóssy Ferenc
a KEVIÉP Kft. ügyvezető igazgatója lerakták
a Monor Városi Uszoda alapkövét. Az
ünnepségre meghívást kaptak Sándorné
Urbán Hajnalka Monor város jegyzője és
Monor Város képviselőtestületének tagjai a
polgármester úr vezetésével. A kivitelező
KEVIÉP Kft. részéről a legmagasabb

vezetőkön kívül a kivitelezésben közvetlenül
résztvevő vezetők voltak jelen. Az alapkőbe
elhelyezett perselybe a STRÁZSA folyóirat
2003. évi 1., 2., és 3., száma, aznapi Magyar
Nemzet és Népszabadság napilapok, a
Városi Uszoda létesítéséről szóló képviselő-
testületi határozatok, valamint az építési
szerződés másolatata került a most haszná-

latos fémpénzekkel együtt. Az alapkő-
letételről a Gemini Televízió felvételről
közvetített a kábeltévén keresztül, többszöri
ismétléssel. Az alapkőletétel alkalmat adott
a kivitelező KEVIÉP Kft-nek, hogy bemu-
tatkozzon. A debreceni székhelyű cég kivite-
lezésében készült el 2002. októberében a

debreceni Főnix Rendezvénycsarnok,
amely a 36. Tornász Világbajnokságnak
adott helyt, és nemcsak a hazai, hanem a
legmagasabb nemzetközi elismerést is
megkapta. A KEVIÉP Kft. 1966-ban alakult
építőipari vállalkozás nemcsak Magyar-
országon, hanem külföldön (Ausztria,
Egyesült Arab Emírségek, Egyiptom, Irak,
Jemen, Kuvait, Libanon, Németország és
Románia) is jelentős, főleg vízügyi beru-
házások kivitelezésében bizonyította
szakmai tudását és megbízhatóságát. Az
alapkőletételen jelen levők kölcsönösen
megállapodtak, hogy a továbbiakban
mindenben segítik egymást a Városi
Uszoda jó minőségű létrehozásában. Az
építési területre bemenni csak megfelelő
biztonsági intézkedések betartásával,
kizárólag engedéllyel lehet, ezért az érdek-
lődők részére a Gemini Televízión keresztül
kéthetente fogunk tájékoztatást adni az
építés folyamatáról.
Az uszoda építés folyamatos talajvízszint
süllyesztés mellett folyik. Az alapozási
munkáknál elkészült az épület körvonalában
körbefutó vasbeton talpgerenda alapteste.
A teljes pinceszinten elkészült a 15 cm
vastag tömörített kavicsrétegen lévő 10 cm

vastag szigetelést védő aljzatbeton. A pillér-
testek betonacél szerelése, betonozása �
0,88 m szintig kész. A ± 0,00 szint a földszint

Az uszoda
padlóvonal szintje, mely a jelenlegi
terepszint fölött van 1,4 m-el. A pillérek
között kész a szigetelést tartó téglafal,
mögötte a szivárgó rendszer építése is
folyamatosan készül. Jelenleg a pince belső
függőleges és vízszintes felületén a
kiegyenlítés és kellősítés utáni három rétegű
víznyomás elleni szigetelés készül.
Olvasóinkat persze a technikai részletek
helyett bizonyára jobban érdekli, hogy mikor
vehetik birtokba városunk legújabb
büszkeségét. Az uszoda 2004. januártól áll
a nagyközönség rendelkezésére.

Monor Uszoda Kht.

Ülésezett a képviselő-testület
Megalkották az �Év Bora Monoron�
rendeletet, amely a legjobb monori bor
elismeréséről szól.

Felhívás
A parlagfű, és egyéb gyomok egyre több
embernek okoznak nehéz napokat. Csak
együtt tudunk védekezni ellene!
Egy országosan elismert testnevelő

tanárról
Bemutatjuk Serfőző Antalné Sárközi Ilona
tanárnőt.

Szolgáltatói tájékoztató
Június 9. helyett, június 7-én lesz
szemétszállítás.

Kékhírek
Erődemonstráció

Egy frissen ültetett facsemete volt a
bosszú tárgya.

Segítség!
Mit tegyünk, ha bajba jutunk, illetve
hogyan segíthetünk bajba került
személyeken.

Diéta és testmozgás: Életmód az
életért

A Monori Cukorbetegek Egyesületének
tájékoztatója.

Gyöngyvirágtúra
Tudósítás négy civilszervezet kirán-
dulásáról.

Mentsük meg a Földet! III. rész
Óvjuk, védjük vízkészletünket, egyik
legnagyobb kincsünket!

Monorierdő
Harangtornyot avattak.

Majális � Fesztivál, egy jól sikerült nap
krónikája.

Ülést tartott a TÖNK
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Ülésezett a képviselõ-testület
Május 8-án 14,00 órakor 14 nyilvános
napirend tárgyalását kezdte meg a
képviselő-testület.

INTERPELLÁCIÓK
Dr. Dobos György képviselő úr a zsidó
temető körbekerítésének lehetőségét kérte
megvizsgálni, valamint a hátsó rész
rendbetételét. Indítványozta a képviselő-
testületnek, hogy a jövőben már decem-
berben határozzák meg a következő év
kulturális és sport programjait, hogy a
különböző kiadványokban megjelenhessen,
hiszen a Májusi Napok rendezvénysorozat
gazdag programjai megérdemlik, hogy
mások is értesüljenek róla.
Sinkovicz László képviselő úr az Ipar
utcában üzemelő cég területén lévő
szemétre és mocsokra hívta fel a figyelmet,
intézkedést kérve a rágcsálók elszapo-
rodása ellen. A továbbiakban kérte az
önkormányzatot, hogy vegye fel a kapcso-
latot a KPM-mel az Ady Endre út mindkét
oldalának tisztántartása miatt. A testületi
ülés előtt kapta kézhez a Rákóczi utca
lakóinak kérelmét, az aláírásgyűjtő ívvel,
melyben kérik, hogy az utcát lássák el
szilárdburkolattal. Köztudott, hogy ez az
utca az egyik legjárhatatlanabb Monoron.
Az interpellációkra Pogácsás Tibor
polgármester úr írásban fog válaszolni.

RENDELETEK
A napirenden 4 rendelet módosítása, illetve
megalkotása szerepelt. A 2003. évi
költségvetésről szóló alaprendeletet az
előző üléseken elfogadott határozatok
beépítésével módosították. A közterület-
használat rendjéről szóló rendelet
módosításáról bővebben is olvashatnak
lapunkban.
A képviselő-testület elfogadta az �Év Bora
Monoron� rendeletet, és törvényi változás
miatt módosította a köztisztaságról és a
szervezett köztisztasági szolgáltatásról
szóló önkormányzati rendeletet. Ez utóbbiról
is olvashatnak bővebb ismertetőt.
BESZÁMOLÓK, EGYÉB NAPIRENDEK

A testület felülvizsgálta és módosításokkal
elfogadta a KÖVÁL Rt-vel kötött
közszolgáltatói szerződést. Az áprilisi
bizottsági üléseken hangzott el javaslatként,
hogy a Völgykút dűlő és környékét is vonják
be a lakossági szemétszállítási szolgáltatás-
ba. A KÖVÁL Rt. elkészítette a felhívást a
lakosság felé, ennek megszövegezését a
képviselők jóváhagyták.
Beszámolót hallgattak meg az önkor-
mányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról, valamint a 2002.
évre tervezett és végrehajtott fejlesztési és
felújítási feladatokról.
A hivatal több témában dolgozott ki
koncepciót az Európa pályázat Előkészítő

Alap pályázathoz. Ezek most még csak
tervek, elképzelések, de a javaslatok
leadásával már lépéseket tett a város az
újabb fejlesztések felé.
Országos gond a parlagfű elleni védekezés.
Sokan szenvednek az allergiától, védekezni
csak közösen lehet, hiszen hiába irtják ki
az egyik területen, ha a többiről vissza-
fertőződik. A hivatal egy operatív programot
dolgozott ki a védekezés érdekében. A
felhívást lapunkban is közöljük.
A képviselő-testület következő soros
ülését 2003. június 12-én (csütörtökön)
14,00 órai kezdettel tartja a Városháza
emeleti tanácstermében. Tervezett
napirend:
1.) Interpellációk
2.) Intézményvezetői pályázatok elbírálása
(Kossuth Lajos Általános Iskola, Nemzetőr
Általános Iskola, Napsugár Óvoda, Városi
Könyvtár, Művelődési Központ).
3.) Településszerkezeti terv, szabályozási
terv és helyi építési szabályzat egyeztetési
anyagának tárgyalása.
4.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
5.) Javaslat a képviselő-testület 2003. II.
félévi munkatervének jóváhagyására.
6.) Polgármesteri jelentés a két ülés közötti
fontosabb eseményekről és intézke-
désekről, valamint a lejárt határidejű testületi
határozatok végrehajtásáról.

Nagy Lajosné

Monor Város Önkormányzat
megalkotta és kihirdeti az alábbi

rendeleteit:
12/2003. (V. 30.) számú, az önkor-
mányzat 2003. évi költségvetéséről
és szerkezeti rendjéről szóló 3/2003.
Ök. rendelet módosítására.
13/2003. (V. 30.) számú, Monor
város közigazgatási területén a
közterület-használat rendjéről szóló
7/1995. (III. 9.) Ök. számú rendelet
módosítása.
14/2003. (V. 30.) számú, Év Bora
Monoron.
15/2003. (V. 30.) számú, a köztiszta-
ságról és a szervezett köztisztasági
szolgáltatásról szóló 4/1996. (I. 18.)
Ök. számú rendelet módosítása.
A rendelet teljes szövege a szakiro-
dákon megtekinthető. A képviselő-
testület nyilvános ülésének a jegyző-
könyvét, valamint a rendeleteket a
Városi Könyvtárban az érdeklődők
elolvas-hatják. A testületi ülés TV
felvételét a PÁTRIA TV csatornáján
az ülést követő szombaton vágat-
lanul megnézhetik.

A gondozatlan környezetben akadály-
talanul fejlődnek a különböző fűfélék és
gyomok. Ezek virágpora túlérzé-
kenységi (allergiás) megbetegedéseket
válthat ki. A szennyezett környezet
egészségkárosító hatásának közvetlen
vagy közvetett anyagi következményei
is vannak.
A gyomnövények, ezek közül is a
parlagfű irtásának és a pázsitfűfélék
rendszeres kaszálásának vagy nyírá-
sának a megelőzés szempontjából
rendkívüli jelentősége van.
Az allergén pollen levegőben előforduló
mennyisége időjárásfüggő. A szeny-
nyezés fő oka a lakókörnyezet elhanya-
golása, ápolatlansága, illetve a
mezőgazdasági művelésre szánt földek
parlagon hagyása, a nem megfelelő
mértékű gyommentesítés.
A parlagfű irtására a legalkalmasabb
időszak, amikor a gyomnövény már jól
felismerhető, de még nem virágzik.

Ezért általában a tavaszi megje-
lenésétől kezdve korai gyomlálással
(gyökérrel együtt történő kihúzással),
illetve tömegesebb előfordulás esetén
a virágzás előtt (június-július) végzett
rendszeres kaszálással a leghatá-
sosabb az irtás. Utóellenőrzés mellett
az újabb hajtások megjelenése miatt
legalább még egyszer a védekezést
szeptember végéig meg kell ismételni,
és szükség szerint több éven keresztül
következetesen kell elvégezni.
Azokkal a tulajdonosokkal szemben,
akik a védekezési kötelezettségüknek
nem tesznek eleget, az önkormányzat
jegyzője a növényvédelemről szóló
2000. évi XXXV. törvény alapján
hatósági eszközökkel is felléphet.
Az országos parlagfű mentesítő
hétvége ebben az évben június utolsó
hetében kerül megszervezésre.
Védekezzünk együtt, saját és mások
egészsége érdekében a gyomok ellen!

Felhívás
parlagfû irtására
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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

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

A monori �sport club�
a szigorló Gulyás
János állatorvos
elnök aláírásával
1901. június 15-
én alkotta meg
alapszabályát,
amelyben így

szerepel a �club
czélja�: �Tagjainak

testgyakorlása a m.
football mérkőzés,

füles labda verseny,
síkfutás, súlydobás, ugrás, korcsolyázás és
más hasonló testgyakorlatok.�

A cél nemesnek bizonyult, s a
labdarúgás mellett a 20. század első
évtizedében a monori fiatalok az atlétikai
versenyeken is jeleskedtek. Felkészí-
tésükben mind az elemi iskolák, mind a
polgári iskola mindvégig fáradhatatlannak
bizonyult. A sportélet erősítésének a
második világháborút követően is bázisai,
katalizátorai voltak a monori tanintézetek
sportot szerető, lelkes, áldozatkész tanítói,
tanárai.

E sportpedagógusok sorában elisme-
rően és tisztelettel kell írnunk Serfőző
Antalné � Sárközi Ilona � testnevelő
tanárnőről, az ifjúsági testkultúra megha-
tározó egyéniségéről, a monori diáksport
fellendítésén fáradozó személyiségről.

1940-ben született Budapesten.
Általános és középiskoláit Monoron végezte
(Kossuth iskola és József Attila Gimná-
zium). A fővárosi Testnevelési Főiskolán
diplomát szerzett tanárnő a mai Nemzetőr
Általános Iskola pedagógusa lett Lelkes
Béla igazgatósága alatt. Az intézményben
több mint három évtizedig egy 6x9 m-es
tanterem jelentette számára a második
otthont. A fiatal, tehetséges, újra törekvő
testnevelő áldozatkészségét, türelmét
bizony naponta próbára tették ezek a

körülmények. De hitét, lelkesedését soha
nem vették el. Az alkotó munka már a pálya
elején meghozta gyümölcsét, s termi azóta
is.

Tanítványait mindenféle rábeszélés
nélkül, belső kisugárzásával nyerte meg a
testedzés, a sport számára. Az iskola
tornászai több alkalommal eljutottak az
országos döntőkig, és ott is szép
eredményeket értek el. Az atléták sok-sok
selejtező után az országos megméret-
tetésen az előkelő 3. és 8. helyeken
végeztek. Kézilabda, labdarúgás, aszta-
litenisz és sakk sportágakban a megyei

fordulókon győzedelmeskedtek számos
esetben.

Ilyen előzmények után kérték fel a
hetvenes évek végén a járás munka-
közösség-vezetői feladatainak ellátására.
Tette is szívesen közel tíz évig. 1989-től
pedig a Pest Megyei Diáksport Szövetség
megbízásából a körzet versenyszerve-
zőjeként tevékenykedett � s tevékenykedik
még ma is �, mely 28 általános iskola

munkájának az összehangolását, verseny-
szellemének, tömegsport ügyének az
erősítését jelenti. Elismerésre méltó az az
áldozatkészsége is, mely a diákolimpiák
megvalósításában tükröződött.

Része van abban, hogy Sáránszki
Zsolt felnőttként is országos első
helyezéseket ért el a maratoni futóver-
senyeken, s több diákja � köztük Bokros
Krisztina kiváló atléta és Zsiros Andrea �
testnevelő pedagógusként folytatja az általa
megkezdett munkát. De a legbüszkébb
Vladár Sándor tanítványára, aki testne-
velőként a Magna Hungária expedíciót
vezette 1996-ban.

Mindvégig jó szakértelemmel, rugalmas
együttműködő készséggel végezte mun-
káját a sportszerető diákok Ilonka nénije.
Osztályfőnökként és úttörővezetőként
ugyancsak felnéztek rá tanítványai, akik
tisztelték, szerették benne az embert.
Mindezért 1995-ben a Monor Városi Önkor-
mányzati Testület, majd a Pest Megyei
Diáksport Szövetség emlékplakettel fejezte
ki elismerését. Néhány megérdemelt
nyugdíjas év után a Jászai Mari Általános
Iskola hívta vissza Serfőző Antalnét a
nagymamai teendők mellől testnevelést
tanítani. Fáradhatatlanul, tettre készen, s
nem eredménytelenül végzi ezt a szép, de
a fiatalokat - sajnos - egyre kevésbé
motiváló munkát.

Több évtizedes, sikeres tevékenysége
elismeréseként a Magyar Diáksport
Szövetség elnöksége 2003. április 6-án
�Diáksport� emlékérem kitüntetésben
részesítette a tanárnőt. Pest megyéből
egyedül ő örülhetett a szép érmének és
emléklapnak. Az elismerés méltán szól a
sportélet iránti szolgálatkészségnek, a belső
meggyőződésből fakadó áldozatválla-
lásnak, a sportpedagógiai helytállásnak, a
monori sportszeretők közösségének.

Köszönjük és szívből gratulálunk!
Dr. Dobos György

Egy országosan elismert testnevelõ
tanárról

�A szépség vagy te, Sport!
A testeket te formálod nemessé...�

(Coubertin)
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SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
Értesítjük a lakosságot, hogy a június 9-én
(pünkösd hétfő) kieső szemétszállítást
június 7-én szombaton pótoljuk.
Az érvényben lévő, többször módosított 4/
1996. (I. 18.) sz. önkormányzati rendelet
szerint az éves díj ellenében egy lakó-
egységtől hetente egy 110 vagy 120 literes
szabványméretű gyűjtőedénybe (kukába)
kitett szemetet szállítunk el. Akinek ettől
folyamatosan több háztartási hulladéka
keletkezik, annak szerződést kell kötnie a
további mennyiség elszállítására, illetve a
KÖVÁL Rt. Központi telephelyén (Monor,
Kossuth L. u. 147. Tel.: 29/411-309)
hulladékszállításra gyártott, feliratos zsákot
vásárolhat. A kukákat csak olyan mértékig
lehet megpakolni, hogy a fedele lecsukható
legyen, de a hulladék a saját súlyától fogva
kicsússzon. A kuka tetejére rárakott,
kukából kilógó zsákokat nem szállítjuk el.

VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁS
Kérjük a Tisztelt lakosságot, hogy az ingat-
lanban lévő vízmérőórát folyamatosan
(lehetőleg hetente) ellenőrizzék, mert
nagyon gyakorivá váltak az ingatlanon belüli
vízcsőtörések, és ennek következmé-
nyeként a vízelfolyások.
Az ingatlanon belüli vízelfolyást a vízmérő
méri, így ez számlázásra is kerül teljes
mértékben. A számlázandó mennyiség
csökkentésére szennyvíz esetében korláto-
zottan, víz esetében pedig nincs lehetőség!
Amennyiben hibát észlelnek, illetve a
vízmérőn mért mennyiség eltér a szokásos
felhasználástól kérjük, hogy jelentsék be a
Vízmű részlegnél. (Monor, Csévharaszti út,
Tel.: 29/412-372).
A Szolgáltató felelőssége és javítási kötele-
zettsége a vízmérő utáni első elzáró-
szerelvényig, de maximum 10 cm-ig terjed,
ezen túl a hiba elhárítása a fogyasztó
kötelezettsége.
Monorierdő településrészen elkezdődnek a
megépült víz gerincvezetékre a házi
bekötések, az élőrekötést csak a KÖVÁL
Rt. szakemberei végezhetik, fizetni a munka
befejezésekor a helyszínen kell készpénzes
számla ellenében. A betonaknába való
bekötés ÁFA-val növelt díja 17.500 Ft, kerti-
csap esetén 27.000 Ft. A vízmérőórával már
ellátott műanyag aknába való bekötés
költsége ÁFÁ-val 5.000 Ft. A KÖVÁL Rt.
által kiküldött szakembereken túl más
személy nem jogosult készpénz átvé-telére.
Kérjük, hogy erről minden esetben
győződjenek meg, KÖVÁL igazolvány és
megbízólevél elkérésével.
Folyamatosan folyik az illegálisan rákötött
csatornahasználók felderítése. Amennyiben
bebizonyosodik, hogy bejelentés és
szerződéskötés nélkül rákötöttek, úgy
legalább 2002. szeptember 9-ig visszame-

nőlegesem kiszámlázzuk a csatorna-
használatot (ettől az időponttól lehet
használni az új csatornarendszert) és
szabálysértési eljárást kezdeményezünk
Monor város jegyzőjénél, aki az érvényben
lévő önkormányzati rendelet szerint 30.000
Ft-ig terjedő pénzbírságot róhat ki az
illegálisan rákötött fogyasztó terhére.
Minden esetben a fogyasztó kötelessége
és felelőssége (függetlenül attól, hogy kivel
csináltatta meg az ingatlanán a csatorna
kiépítését) a csatornabekötési kérelem
kitöltése, a közműfejlesztés befizetésének
Víziközmű Társulatnál való leigazoltatása,
és a Szennyvíztelepen történő (Monor, Jókai

Szolgáltatói tájékoztató
út vége, Tel.: 29/412-264) bejelentése.
A csatorna élőrekötése a bejelentés után
pár napon belül megtörténik, jelenleg nincs
hosszú várakozási idő. A csatorna
élőrekötés határideje 2003. június 30., eddig
az időpontig a rákötés ingyenes, ezután
3.000 Ft ÁFÁ-val növelten.

Az ügyfélfogadási idő változatlan:
Hétfő: 8,00 � 12,00 13,00 . 15,00
Szerda: 8,00 � 12,00 13,00 . 15,00
Péntek: 8,00 � 12,00
Minden hónap utolsó szombatján 8,00 �
12,00-ig ügyeletet tartunk a Monor, Kossuth
L. u. 147. sz. alatti telephelyünkön.

KÖVÁL Rt.

Módosította a képviselő-testület a korábbi,
a köztisztaságról és szervezett köztisztasági
szolgáltatásokról szóló rendeletét. A rende-
let célja a köztisztaság, a településtisztaság
biztosítása, a közegészségügy, valamint az
épített és természeti környezet védelme a
település területén belül keletkező szilárd
és folyékony hulladék káros hatásaitól.
Monor város közigazgatási területén lévő
valamennyi ingatlan tulajdonosa vagy
használója az ingatlanán keletkező, a köte-
lező közszolgáltatás körébe tartozó szilárd
hulladéka gyűjtéséről, annak a közszol-
gáltató részére történő átadásáról a
rendeletben meghatározott módon köteles
gondoskodni (110, illetve 120 literes
kukaedény, vagy feliratozott zsák). Az önkor-
mányzat pedig a rendszeres össze-
gyűjtéséről, elszállításáról és ártalmat-
lanításáról gondoskodik a kötelező helyi
közszolgáltató útján (KÖVÁL Rt.). Egyes
területeken � külterületek � meghatározott
gyűjtőpontokra kihelyezett konténerek útján
történik majd a gyűjtés, elszállítás. (Erről az
ott lakókat értesítik). Ezekbe a konténerekbe
elhelyezett hulladék után a használóknak
nem kell díjat fizetniük. A kötelező
közszolgáltatást a tulajdonosnak nem kell
azokon a beépítetlen ingatlanokon igénybe
venni, amelyeken szilárd települési hulladék
nem keletkezik, nem gyülemlik fel.
A települési folyékony hulladék � ahol nincs
bekötve a csatorna � ,szippantás útján jut
el az ártalmatlanító és más kezelést igénylő
telepre.
Nem kell díjat fizetni a nem lakott épület

esetében arra az időre, amíg azt nem lakják,
nem használják. Ezt az önkormányzattal
igazoltatni kell! A korábbi kedvezményeket
a rendelet módosítása nem érinti.

***
A módosítás lényege röviden a címben
olvasható. A város egész közigazgatási
területén kötelezően biztosítja a keletkező
szilárd és folyékony hulladék elszállítását,
az ingatlantulajdonos illetve az ingatlan
használója pedig az összegyűjtött hulla-
dékot, háztartási szemetet a kukákban,
zsákokban (konténerekben) az elszállí-
táshoz előkészíti.
Mivel a rendelet módosításától ez kötelező
jellegű lett � nem érdemes, nincs értelme
úton-útfélen szétszórni a szemetet, mert
hulladék minden háztartásban keletkezik, s
akár kiteszik, akár nem, fizetni kell!
A háztartási hulladék: az emberek min-
dennapi élete során a lakásokban, valamint
a pihenés, üdülés céljára használt
helyiségekben, és a lakóházak közös hasz-
nálatú helyiségeiben és területein, valamint
az intézményekben keletkező szemét
(kivétel a veszélyes hulladék).
A háztartási települési folyékony hulla-
dék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve
a tisztítótelepen keresztül el nem vezetett
(szippantott) szennyvíz.
Továbbra is érvényben van: a helyi lakos-
ságnak az általa a szeméttelepre szállított
1 m3-t meg nem haladó kommunális
hulladék elhelyezéséért térítést nem kell
fizetnie.

Kötelezõ közszolgáltatások
kötelezõ igénybevétele

MONOR USZODA KHT. FELHÍVÁSA REKLÁMSZÖVEG
ELHELYEZÉSÉRE

Monor Városi Uszoda építési kerítése nyomvonalában lábon álló, maximum 1m2

felületű reklámtábla elhelyezésére biztosítunk lehetőséget, díjfizetés ellenében.
Érdeklődni lehet a 29/413-806/135 telefonszámon, vagy személyesen a Monor
Polgármesteri Hivatal I. emelet 116. sz. irodájában.
Tájékoztatjuk Monor Város lakosságát, hogy a Gemini Televízió kéthetenkénti
adásában az épülő uszodáról friss híreket ad.

Monor Uszoda Kht.
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Kékhírek
FÉNYES MAJÁLIS

Unos untalan lehetett mostanában
hallani arról, hogy hajdanában milyenek is
voltak azok a bizonyos �májuselsejék�. A
szkeptikusok a langyos sört, a kókadt virslit
meg a kötelező felvonulásokat emlegetik,
amikor az emelvényről fontos elvtársak
integettek az elvonuló tömegnek moso-
lyogva. A kötelezően kivezényelt vidám
tömeg -javarészt iskolások � itt Monoron
annak idején lassan ballagott végig a
Kossuth utcán, az Adyn, majd a Balassin a
sportpályáig, ahol aztán tényleg volt minden.
Bazárosok, cukrosok, pecsenyések,
sörsátor, sportbemutatók, meg mindenféle
műsorszám. Lengtek a lufik, lepényt evett,
kavargott a nép, tulajdonképpen egész nap
el lehetett lenni. E sorok írója nem egyszer
kisiskolásként lengette a piros pöttyös
labdát a visszhangos zenére társaival,
besöpörve a gyér tapsot, meg a �jaj de
aranyosak a gyerekek� megjegyzéseket.
Igaz, hogy közben zengtek a jelszavak, hogy
�Éljen a szocializmus és a béke!, Éljen a
megbonthatatlan szovjet-magyar barátság!,
Éljen a Párt!�. Emlékeznek, ugye? Ha
májusra gondoltunk, először mindig ezek a
május elsejék jutottak eszünkbe, de ez már
csak a múlt. És hát májusban nem csak a
felvonulás volt hagyomány, a májusfaállítás
sokkal régebbi tradíció, mint a népünnepély.
Fiatalemberek járták az éjszakát, hogy
megfelelő fát találjanak abból a célból, hogy
azt felállítva kedvesük udvarán feldíszítsék,
ezzel jelezve emocionális orientáltságukat
a hölgy felé. Színes szalagokat kötöttek fel,
amelyeket vidáman lengetett a langyos szél
a napsütésben. Ezt az idilli hangulatot
akarták életre kelteni május első napjának
hajnalán, Pilisen a horgásztónál. A srácok
lelkesen vágták a fát, ám a nagy lelkese-
désben arra nem figyeltek, hogy veszélyes
dolgot művelnek. Amikor a fa dőlni kezdett,
késő volt bármit tenni, a baj megtörtént,
mivel a fa egyenesen rádőlt a nagyfe-
szültségű vezetékre. Ahogy az illik, nagyot
szikrázott, vagy ahogy Hollókőn mondják
�cikrádzott�, ettől viszont lángra kapott a
száraz aljnövényzet, amely mintegy harminc
négyzetméteren leégett. A májusfa további
sorsáról nincs információnk. Az ünnepnap
nem ért még véget, egy másik településen
két férfi tett pontot egy hosszú ideje húzódó
és lezáratlan vita végére. Pontosabban csak
egyikük vette szó szerint a késhegyre menő
vita kifejezést. Amikor elindult, már elszánta
magát arra, hogy az észérveket szunnyadni
hagyja ezen a napon, helyette magához vett
egy méretes konyhakést meg egynéhány
követ, imígyen felszerelkezve járőrözni
kezdett. Rövidesen egy bolt előtt meglátta
haragosát, majd rögvest a tettek mezejére
lépvén hozzá vágott egy követ. Ilyenkor a
megtámadottnak illene egy kenyérrel
viszonozni a tüzet, de feltehetően ez fel sem

merült benne, főleg hogy a támadó késre
kapva tovább folytatta a dolgot, elszántan
bizonygatta, hogy most megöli. A tett halála
az okoskodás, tehát előkapta a konyhakést
és láthatóan fel kívánta metélni most már
félig sem barátját. Mire megfékezték, már
több helyen is megvágta a férfi arcát,
szerencsére komolyabb sérülés nem
keletkezett. Az eljárás megindult, a békülési
folyamatnak nem sok esélyt lehet adni.

NÉHÁNY GONDOLAT
Elnézést kell kérnem, hogy a következő

sorokban nem kimondottan monori jellegű
témát érintek, de az elmúlt napon -a cikk
május 14-én íródik- minden zsaru, így a
monoriak számára is megrázó esemény
történt, mint ahogyan azt a televízióban is
láthatták. Egy veszélyes bűnöző, aki már
nem egyszer gátlás nélkül használta
fegyverét, tűzpárbajban halálosan megse-
besített egy negyvenegy éves rendőrt a
fővárosban. Rendőr elleni támadások
sajnos egyre inkább előfordulnak hazánk-
ban, és itt most felesleges ennek az okát a
rendszerváltásban, a nyugat felé tendáló
demokratizálódásban vagy bármi más
egyébben keresgélni, el kell fogadni, hogy
ez javulni nem fog. A zsaru hivatása a
zsaruság, vagyis ehhez az életformához
hozzátartozik az életveszély, ezt minden
rendőr tudja, így kezd bele egy rutin-
igazoltatásba, így megy ki házkutatásra, de
még adatgyűjtésre is. Bárhol, bármikor
előfordulhat, hogy akár teljesen váratlanul
az intézkedés alá vont illető a rendőr ellen
fordul, fontos tehát az éberség, ami viszont
nem mehet át paranoiába, nem egyszerű
hát annak a rendőrnek az élete, aki nap mint
nap emberekkel kerül kapcsolatba. A
rendőrök úgy érzik, ha egyiküket támadás
éri, akkor tulajdonképpen mindegyiküket
támadás éri, hiába jár a veszély együtt a
munkájukkal, mégis ökölbe szorul a kezük,
ha társukat, akár az ország másik felében
is áldozata lesz egy ilyen bűncselek-
ménynek. A közvélemény egy-két napig
szörnyűködik, aztán lassan elfelejti az ilyen
eseteket, de a rendőrtemetések mindig
nyomot hagynak a zsarukban. Hajdanán,
úgy 1988 táján egy ámokfutó ittas vezető
halálra gázolt egy motoros járőrt, néhány
száz méterre onnan, ahol a fiatalembert
terhes felesége várta haza. A temetés
napjára a fővárosi rendőrök, főként a
járőrök, híradólánc jelleggel megbeszélték,
hogy abban a percben, mikor a koporsót
leeresztik a sírba, egy ott lévő rádión jelt
ad, és ekkor minden járőrautó megáll, és
egy fél percre bekapcsolják a szirénát. A
dolog a felettesek tudomására jutott és
fenyítést is kilátásba helyezve megtiltották
a �demonstrációt�. Ez, tudomásom szerint
senkit nem tartott vissza, Budapest fél
percig több száz szirénától volt hangos.
Szóval a rendőrök összetartóak, főleg ha

úgy hal meg kollégájuk, hogy életét adja egy
bűnöző elfogásáért, egy bűncselekmény
megakadályozásáért. Szerencsére azért
még ritka, hogy a gyanúsítottak fegyvert
rántanak, de erre régebben is volt példa. A
Soós féle rendőrgyilkosság Vecsés
határában mindenki előtt ismert, de azt,
amikor Budapesten, a villamoson egy
rendőrt a saját fegyverével lőtt le egy elborult
agyú részeg suhanc, már lassan feledésbe
merül. Sokan azt mondták, hogy a rendőr
volt a hibás, mert ő sem volt józan, mégis
szolgálatba helyezte magát, amikor az
alkoholtól bátor csoport garázdálkodni
kezdett a villamoson, de ez nem változtat
nagyon a tényeken. A rendőrt legyűrték,
elvették a fegyverét, és ő hiába emelte
maga elé a rendőrigazolványát, a szinte
még gyerek elkövető az igazolványt is
keresztüllőve megölte a családapát. De
máskor is volt hasonló eset, a budai várban
egy menekülő bűnözőt üldöztek gyalogosan
a zsaruk, amikor kialakult a tűzharc. Az
elkövetőnél egy Parabellum félautomata
fegyver volt, a járőrnél a jó öreg PA-63-as,
az akkor még öt-öt lőszerrel, ellentétben a
Parával, amelybe tizennégy kilenc milli-
méteres lőszert lehet betárazni. A
lövöldözésben a járőr fegyvere kiürült, ezért
technikai tárcserét hajtott végre, a
gyanúsított erre rájött, visszafordult és az ő
fegyverében maradt lövedékeket egytől
egyig a rendőrbe lőtte. Aztán ne felejtsük el
korunk magyar Robin Hoodjának elnevezett
�viszkis� rablóját, aki egy rablásnál szintén
a zsarukra lőtt, igaz, hogy nem talált el
senkit, ő úgy mondta, hogy nem is akarta,
csak megijeszteni őket. De lőttek már
géppisztollyal rendőrkocsira, lőttek le
pénzszállítást biztosító zsarut, és még
sorolhatnánk tovább. Lényeg az, hogy
napokon belül ismét díszsortűz fog dörögni,
és eggyel nőtt a szolgálat közben hősi halált
halt rendőrök népes listája. Az újságok, az
elektronikus médiumok egy ideig elrá-
gódnak a szenzáción, rettentő okos
szakértőket sorakoztatnak majd fel, akik
ugyan talán soha nem láttak rendőri
intézkedést, de elmagyarázzák, hogy hol
követtek el hibát a rendőrök, amikor
esküjükhöz híven teljesítették köteles-
ségüket, és megakadályoztak egy
bűncselekményt. Felteszik majd a kérdést,
hogy miért nem volt golyóálló mellény a
századoson, holott lehet, hogy nem is a
mellkasán érte a lövés, meg hogy miért nem
hívták a kommandósokat, holott nyilvánvaló,
hogy erre nem volt idő, és sokan a felelőst
fogják keresni, holott itt senki nem felelős
semmiért, csupán az a bűnöző, aki habozás
nélkül tüzet nyitott a rendőrökre, és akiből a
sitten hős lesz. Igaz, hogy ezt a státuszt
feltehetően jó sokáig fogja betölteni, hiszen
hazánkban eltörölték a halálbüntetést.

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

APRÓHIRDETÉSEK

� 1913. májusában, pünkösd második napján tartotta alakuló gyűlését a monori
Katolikus Legényegylet 70 főnyi rendes és pártoló tag részvételével. Elnökké dr.
Sandula Imre plébános, pápai kamarást, alelnökké Medgyessy Gyula
segédlelkészt, jegyzőnek Csinos Istvánt választották. Jegyzőkönyvi hitelesítő
Partetich Mihály és Stoics Imre volt. A május 22-én tartott újabb gyűlésen Kinczel
Győző kántort választották jegyzővé Csinos István helyett. (Monorkerületi Lapok)

� 1928. május 13-án avatták fel a Levente Egyesület zászlóját. (Pestvidéki Hírek)
� 1930. május elején a monori rádiósok elhatározták, hogy klubot alakítanak a

tagok rádióamatőr szaktudásának fejlesztésére. (Pestvidéki Hírek)
� 1936. májusában kezdték el építeni Monorierdőn a strandfürdőt, és akkor nyílt

meg Monoron a Turul vendéglő, amely a Kossuth Lajos és Gözmalom utca
sarkán működött. (Pestvidéki Hírek)

� 1937. május 22-én a monori Gazdakörben megalakult a Monor és Vidéke
Méhészkör. Díszelnöke dr. Balla Gyula, elnöke Nagy György, alelnöke Szép
István, jegyzője Perlaky József, pénztárosa Dufek József volt. A Méhészkör az
Országos Méhészeti Egyesület fiókjaként működött, székhelye a Gazdakör volt.
(Pestvidéki Hírek)

N. L.

Ohát Jánosné, Otrokocsi Gáborné Tönköl
Sarolta, Burján istván, Babinszki Imre,
Nimmerfróh Józsefné Győrfi Ilona, Győrfi
Józsefné Labancz Juliánna, Kovács János.

Hálás szívvel mondunk köszönetet a
Telefontársaság vezetőségének,
dolgozóinak, barátoknak, ismerősök-
nek, akik ifj. Lelkes Béla temetésén
megjelentek, sírjára virágot helyeztek,
és vigasztaló szavaikkal osztoztak mély
fájdalmunkban.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik Lovass László
temetésén részt vettek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, gyászunkban
osztoztak.

Édesanyja és fia.

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik özv. Nimmerfroh Józsefné sz.
Győrfi Ilona temetésén részt vettek,
sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban
osztoztak.

Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak,
akik Bokros Károlyné (született
Faragó Eszter) temetésén résztvettek,
sírjára virágot, koszorút helyeztek, és
gyászunkban osztoztak.

Gyászoló család

***

***

***

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.

Március 18-án a monori sport-
pályánál fákat ültettek. Civil szervezetek
adóztak ezzel a város szépítésére való
törekvésnek. A csemeték évek múltán is
hirdethetik, mire képes az összefogás �
még ha egy-egy résztvevő csak jelképesen
is vesz részt a közös erőfeszítésben.
Hirdethetik. Talán.

Egy facsemete, egy jelképes élet
már elpusztult. Letörték. A történetben az
az izgalmas, hogy éppen azt az egyet,
amelyet a Monori Polgárőr Egyesület
ültetett. Amit tehát első olvasatban
barbárságnak bélyegezhetnénk, így tágabb
értelmet nyer.

Tudjuk ugyanis, hogy vannak,
akiknek elszámolnivalójuk van a
Polgárőrséggel. Ők a másik oldalon vannak,
a törvény számukra nem biztonságot nyújt,
hanem nyűg. Zavarja őket, ha nem tehetnek
meg bármit, bárkivel. Aztán pedig dac-
azértis. Mi az, hogy nem?

A polgárőrök üzenetet kaptak.
Megvolt a tolvajok, betörők, benzinleszívók
erődemonstrációja. Gratulálunk, hatalmas
hőstett volt. Egy védtelen facsemete remek
alanya a bosszúnak, ugyanis nem üt vissza.
Eme nagy cselekedet ugyan nem kívánkozik
a történelemkönyvek oldalaira, de ez nem
számít. Most jól megmutatták! Resz-
kessetek, polgárőrök! Tuti, hogy most
minden önkéntes éjjeli strázsának inába
száll a bátorsága! Ekkora erővel csak nem
szállnak szembe!

Nos, megnyugtatásul: mégis. A
törvénnyel szembeszálló �hősök� mellé-
fogtak. Ez nem erődemonstráció kérdése.
Nem hivatkozunk a város szépítésére, mert
akik ezt tették, (és mást is szoktak tenni)
azokat ez úgyis hidegen hagyja. Nekik
legyen elég annyi: hiábavaló erőfeszítés
volt. Ettől a hőstettől senki nem ijedt meg,
de a vagyonát, biztonságát mindenki védi.
Ez eddig is így volt, ezután sem lesz
másképp. A facsemete erről nem tehetett.

- Bársony Atilla -

Erõdemonstráció
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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. június 30-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!

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!!!

KUTYA � MACSKA,
állateledel, száraztápok,

konzervek, hőkezelt
csirkehús, felszerelések

nagy választékban.
Monor,

Mátyás király utca 16.
Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig:

8,00 � 12,00 13,00 � 17,00,
szombaton: 8,00 � 12,00.

Fénymásológépek, faxok,
multifunkciós berendezések

forgalmazása, szervize.
Minden digitális A3-as másolóhoz

HP digitális fényképezõgépet
adunk ajándékba!

Tel.: 06-30-9490-624
Fax.: 06-29-415-087

TONERVÁROS BT.
2200 Monor, Jósika u. 20/b.

www.tonervaros.hu
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Talpreflexológia
A szervezet harmonikus működésének
megőrzése, helyreállítása, kellemes
lazító talpmasszázzsal.
Kiegészítő terápiaként elősegíti a
felépülést. Káros mellékhatás nélkül,
minden korosztály számára.

Bejelentkezés telefonon:
06-29-410-975; 06-20-4655-027

Csirkó Józsefné
reflexológus

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.
Rendelési idő: hétfőn 8,00 � 12,00, keddtől péntekig 13,00 � 18,00 óráig.

Csi Kung tanfolyam szerdán 18,00-tól 19,30-ig, amely egészsége
karbantartására, helyreállítására és szunnyadó képességei kibontakoztatására

alkalmas.

 �Ez a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen!�
(Zsolt. 118,24)

Mindannyiunkkal előfordulhat, hogy bajba
kerül, vagy észleli más személy bajba
kerülését. Az ekkor szükséges elméleti
teendőket már általános iskolában meg-
tanuljuk, a tapasztalat szerint mégis amikor
tényleg sürgősen szükség volna rá a
gyakorlatban, akkor gyakorta összeza-
varodunk. Ezen írással elsősorban az
egészségügyi vészhelyzetek megoldásá-
ban szeretnénk a segítségükre lenni. A
gyakorlatias tanácsokat dr. Váradi Zsolt
adja, aki a mentőszolgálat főorvosaként
évek óta végez tényleges beteg- és
sérültellátást mind a mentésben, mind a
háziorvosi ügyeletekben.
Hirtelen fellépő egészségügyi probléma
esetén kitől kérjünk segítséget?
Miután a tőlünk elvárható (úgynevezett
laikus) segítséget megadjuk a betegnek,
sérültnek, kétféle szaksegítséget vehetünk
igénybe: vagy orvost, vagy közvetlenül a
mentőket hívjuk.
Mikor hívjuk az orvost?
Hirtelen fellépő megbetegedések, rosszul-
létek esetén, illetve az idült (tehát már régóta
meglévő) megbetegedések rosszabbodása
esetén első orvosi ellátásért a háziorvoshoz,
illetve az orvosi ügyelethez kell fordulni.
(Életveszély esetén természetesen az első
elérhető orvoshoz, vagy egészségügyi
szakdolgozóhoz.) Munkaidőben a
háziorvost (ha rendel, akkor először saját
háziorvosunkat, de bármely éppen rendelő
háziorvost) kell hívni. Munkaidőn kívül
(rendelési időn túl, este, éjjel, munkaszüneti
napokon egész nap) az orvosi ügyeleti
szolgálatot kell hívni. A beteget megvizs-
gálják, ellátják és szükség esetén szakren-
delőbe, kórházba utalják. Amennyiben az
orvos úgy látja jónak, munkájához a
mentőszolgálat segítségét kérheti.
Mikor hívjuk a mentőket?
Amennyiben a rosszullét közterületen
következik be, a közvetlen ellátást itt már a
mentők végzik. (Gondoljunk csak bele, hogy
utcán, vagy pl. autóbuszon nem lehet
beteget vizsgálni, biztonsággal ellátni.)
Ugyanígy a mentőket riaszthatjuk, amikor

balesetet észlelünk, illetve szüléssel,
mérgezéssel,  súlyos sérüléssel állunk
szemben, illetve bármilyen megbetegedés
esetén, ha úgy látjuk, hogy a beteg élete
közvetlen veszélyben van. Ilyenkor a
mentők lehetőség szerint a riasztástól
számított rövid időn belül, a szükséges
felszereléssel a helyszínre vonulnak, és
ellátják, majd szükség szerint elszállítják a
beteget, sérültet, szülő nőt.
Mire kell még figyelnünk?
Mint láthatjuk, a sürgősségi ellátás első
lépcsői saját magunk vagyunk, sokszor
rajtunk múlhat egy-egy beteg sorsa, akár
élete is. Mindehhez az szükséges, hogy a
segítségkérést jó helyre irányítsuk. Segít-
ségkéréskor mindenképpen mondjuk el
pontosan, mi történt, ki (kik) a beteg (ha
tudjuk), hol található, hogy közelíthető meg,
mik az észlelhető tünetek (pl.: láz, fájdalom,
fulladás, eszméletlenség, vérzés, stb.), és
mondjuk el saját nevünket és telefon-

számunkat is. A telefon másik oldalán ülő
szakember további kérdéseket tehet fel,
akár a beteg állapotára, akár a megkö-
zelíthetőség módjára illetően. Szükség
esetén tanácsot adhat, hogy mit tegyünk
addig, míg a segítség megérkezik (láz-
csillapítás, vérzéscsillapítás, stb.) Sajnos az
egészségügyi ellátó rendszer szűkös, így
sokszor rangsorolni kell a hívások sor-
rendjét. Ezért nagyon fontos, hogy
feleslegesen ne vegyük igénybe az amúgy
is leterhelt mentőszolgálatot, ügyeleti
szolgálatot, hogy szükség esetén tényleg
idejében a fontos helyszínre érkezhessen.
(Pl. ne éjszaka hívjunk orvost a 2-3 hete
változatlanul meglévő panaszok, tünetek
miatt, vagy azért, mert a háziorvosnál olyan
sokat kell várni. A rendszeresen szedett
gyógyszerek felírása sem a sürgősségi
ellátás feladata, időben írassuk fel a
kezelőorvossal.)

ÁNTSZ Monor Városi Intézet

Segítség!

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk az érdeklődőket a Monori Evangélikus

Egyházközség ünnepségére 2003. június 15-én, vasárnap délután 5
órára.

Az új parókiát megáldja templomszentelési emlékünnepi istentisztelet
keretében

D. Szebik Imre
püspök úr.

Az istentisztelet után ünnepi közgyűlést tartunk.

A Gyülekezet Presbitériuma
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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

A Mozgáskorlátozottak Monori Szervezete
köszönetet mond Pogácsás Tibor
polgármesternek, dr. Babinszki György
alpolgármesternek, a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság elnökének Sinkovicz
Lászlónak, a Sport és Egyesületi Bizottság
elnökének Zátrok Károlynak, valamint
mindazoknak, akik segítséget nyújtottak a
május 3-án megrendezett para-sportnap
megrendezéséhez.
Köszönetet mondunk mindazoknak a
támogatóknak is, akik adományaikkal
emelték e kellemes nap színvonalát.

Para-sportnap

Iskolánk, a monori Kossuth Lajos Általános
Iskola második éve ad otthont Pest megye
legjobb 4. osztályos tanulóinak, hogy
összemérjék tudásukat a részükre szer-
vezett komplex tanulmányi versenyen. Idén
április 26-án (szombaton) 93 tanuló érkezett
a megye 45 iskolájából. A versenyt
Pogácsás Tibor, városunk polgármestere
és iskolánk igazgatója, Marunák Ferenc
nyitotta meg. Végül szoros eredmények
születtek. Ezért a zsűri 3 első, 3 második, 3
harmadik, 4 negyedik és 4 ötödik helyezést
ítélt oda a kisdiákoknak. A feladatok
megoldásához sokrétű és alapos tudásra
volt szükség a magyar nyelvtan, a magyar
irodalom, a matematika és a természet-
ismeret tantárgyakra épülő kérdéssoroknál.
A Kossuth Lajos Általános Iskola mint
rendező igyekezett mind a tanulók, mind a
zsűri munkáját zavartalanná tenni. A kísé-
rők valamint a diákok az eredmény-
hirdetésig a helytörténeti kiállításon,
múzeumlátogatáson is részt vettek.
Reményeink szerint 2004-ben is iskolánk
lesz a komplex verseny színhelye.

Helyezések:
I.: Béta Péter (Vecsés, Petőfi S. Általános
Iskola), Bátor András (Nagykőrös, Kossuth
Lajos Általános Iskola), Szabary Bettina
(Nagykőrös, Kossuth Lajos Általános
Iskola),
II.: Szabó Szilvia (Cegléd, Várkonyi István

Általános Iskola), Szebenyi Mária (Inárcs,
Tolnay Lajos Általános Iskola), Varga Sára
(Alsónémedi, Széchenyi István Általános
Iskola)
III.: Proska Gabriella (Kiskunlacháza,
Általános Iskola), Huszák Szonja (Pilis,
Általános és Zeneiskola), Oláh Balázs
(Inárcs, Tolnay Lajos Általános Iskola)
IV.: Lakos László (Cegléd, Várkonyi István
Általános Iskola),  Pribák Vivien (Inárcs,

Pest megyei alsó tagozatos komplex tanulmányi verseny
A Kossuth Lajos Általános Iskolában

Tolnay Lajos Általános Iskola), Sári Zoltán
(Nagykőrös, II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola), Vörös Viktor (Abony, Somogyi Imre
Általános Iskola)
V.: Szentpáli Dorottya (Budaőrs, Bleyer
Jakab Általános Iskola), Tóth Alíz (Gyömrő,
Fekete István Általános Iskola), Juhász
Veronika (Érd, Körösi Csoma S. Általános
Iskola), Pintér Richárd (Vecsés, Petőfi S.
Általános Iskola).

Szent Flórián a tűzoltók � és a serfőzők �
védőszentje. Eredetileg a római hadsereg
centuriója (századosa) volt, ám a keresz-
tény hitre tért. Ekkor még � Diocletianus
császár idején � ez üldözendő dolog volt.
Leszerelése után, veteránként letelepedett,
de fény derült keresztény elkötele-
zettségére. A legenda szerint először
máglyán akarták elégetni, de hasztalan: egy
hirtelen támadt eső eloltotta a lángokat.
Ekkor kővel a nyakában vízbe vetették.
Legendák szólnak tűzoltási csodatételeiről
korábbi, légionárius életéből is. A serfőzők
azért kérték védelmét, mert a régi főzdék
általában faépületekben voltak, és ezekben
gyakran pusztított a tűzvész. Jól jött hát
nekik az �égi tűzoltó� oltalma.
A monori Ilzer Sörgyár a hagyománynak
hódolva tavaly Szent Flórián-kápolnát
épített. A tavalyi avatóünnepség után idén,
május 3-án Szent Flórián-napot rendeztek.
15 órakor a monori katolikus fiatalok zenés
műsort adtak elő, melyben a szent életét is
bemutatták. Ezután Dr. Csáki Tibor
plébános úr megáldotta a kápolnát és Szent
Flórián szobrát. A sörgyár azonban nem
csupán kápolnával adózott a szent tiszte-
letének: csapraverték az első hordó St.
Florian sört is, mely ezután a boltokban is
kapható lesz. A rendezvény díszvendége
Magyarország egyetlen aranylabdás labda-
rúgója, Albert Flórián volt, aki a vendégek
részére St. Florian söröket is dedikált.

19 órakor vette kezdetét a Szent
Flórián-bál, a hangulatról a Gesarol zenekar

gondoskodott.

Szent Flórián ünnepén
Sörgyári szoboravató

Az évtizednyi időszakra visszanyúló prob-
léma megoldására ismét kezdeményezés
indult Monorierdőn. Az országgyűlési
képviselői meghallgatáson felvetett
problémának megoldásában támogatást
ígért dr. Gál Zoltán képviselő úr, amely ígéret
alapján aláírásgyűjtés indult a település-
részen a biztonságos gyalogos átkelési
lehetőség megoldásáért. A március vége �
április közepe között eltelt néhány hét alatt
a kérelem tárgyában közel háromszáz
aláírás gyűlt össze a monorierdői lakosok
részéről.
A kérelem összeállítását, aláírásokkal és
egyéb kiegészítő dokumentumokkal történt
kiegészítését követően a szervezők
eljuttatták azt az illetékes intézmények
részére. Most már �csak� a kivárás, a
bizakodás és az illetékes fórumokon történő
lobbizás van hátra. Ezúttal talán bízhatunk
az ügy remélhetőleg néhány hónapon belüli
megoldásában, addig is a kérelmet a
kiegészítő információkkal együtt elküldtük
a Monori Rendőrkapitányságra is azzal a
kéréssel, hogy amennyiben mód és
lehetőség van rá, a rend őrei fokozottabban
és gyakrabban ellenőrizzék a közlekedés
rendjét Monorierdő területén.
Köszönet mindazoknak, akik aláírásukkal,
szervező munkájukkal hozzájárultak az ügy
sikeréhez!

Záhonyi Zoltán
Monoriedő

Jelzõlámpát a 4-es fõúton
Monorierdõn a
gyalogosoknak!

A �Reménység Lángja�
A Speciális Olimpia �Reménység Lángja� nemzetközi fáklyás
futás rendezvénysorozat keretében 2003. június 6-án
Budapestre érkezik az olimpiai láng, melyet a Belügyminiszter
Asszony fogad.
Az előfutásra 2003. június 4-én kerül sor, mely érinti városunkat
is.
A fáklyalángot Diósjenő Rehabilitációs Intézet és Ápoló �
Gondozó Otthonából indítják el az ott élő értelmi fogyatékosok,
úgy ahogy tették ezt korábban is több évre visszatekintve, majd
a nap folyamán érkezik a láng Monorra.
Az eseményről bővebben a Művelődési Központban lehet
érdeklődni.
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Előző számunkban Monorierdőn a Csingi
téren történő árusítás kaotikus helyzetéről
írtunk. Az önkormányzat felmérte, megálla-
pította a helyzetet és gyorsan intézkedett.
A város közigazgatási területén csak közte-
rület-használati engedély birtokában lehet
alkalmi árusítást folytatni. Ezt 8 éve,
önkormányzati rendelet mondja ki. A 7/
1995. Ök. Sz. rendelet megszabja azt is,
hogy nem engedélyezhető alkalmi és
mozgóárusítás, idényjellegű árusítás és
mutatványos tevékenység az alábbi terüle-
teken:
a.) Kossuth L. utcának az Arany János és
Alkotmány utcák közé eső szakaszán;
b.) Kossuth L. u  - Deák F. u. � Liliom u. �
József A. utcák által határolt tömb;
c.) Kossuth L. u. � Ady E. u. � Móricz Zs. U.
� Mátyás király utcák által határolt tömb;
d.) Ország út és a Cegléd út teljes hosszán;
e.) Gera-kert, Maggyár-kert és a Tavas-park
teljes terüeltén;
f.) Hivatalok, egészségügyi intézmények,
iskolák, óvodák és a MÁV állomás 200 m-
es körzetében;
g.) temetők környékén.
A 2003 májusi testületi ülésen kiegészült:

Rendelet módosítás

Rendet vágtak!
h.) Monorierdőn a Fürdő � Szabadság �
Nefelejcs � Barátság utcák által határolt
tömbben. A h.) pont korlátozását nem
kell alkalmazni az őstermelők tekinte-
tében.
E korlátozásokat a.)-f.) és h.) pontok, nem
kell alkalmazni nemzeti és társadalmi
ünnepek idején.
A g.) pont alatti korlátozást október 25. és
november 5. közötti időszakban nem kell
alkalmazni virág és kegyeleti tárgyak, vala-
mint vásári cukorka árusítása tekintetében.
A rendelet tehát nem új keletű, de Monori-
erdő területére eddig nem tartalmazott
korlátozást. Az őstermelők részére az ön-
kormányzat asztali árusítóhelyeket bizto-
sított. Az utóbbi időben azonban jelentősen
megszaporodtak a benyújtott kérelmek.
Közülük sok árus nem helyi lakos, és az
áruik is sokfélék (szőnyeg, edény, ruha,
könyv, �). A korábban kiadott engedélyek
április 30-ig szóltak. A rendelet módosítása
a kihirdetésével, (Strázsa jelen száma) lép
életbe annak érdekében, hogy az őster-
melők (elsősorban a helyiek) számára
biztosított legyen a nyár folyamán a hely és
az árusítás.

Egyre több hasznos tanácsot kap
cukorbetegségének kezeléséről az, aki
felkeresi a Monori Cukorbetegek Egye-
sületét. Így történt az elmúlt 2 hónapban is,
amikor a szokásos havi összejövetelen kívül
két alkalommal kiscsoportos prog-ramon
vettünk részt.
Április 15-én a Bayer Hungaria cég támo-
gatásával elsősorban a II-es típusú cukor-
betegeknek, május 8-án a Novo Nordiks
támogatásával az I-es típusú (inzulinos)
betegeknek szervezett főzéssel, uzson-
nával egybekötött úgynevezett oktató
programot szervezett az egyesület. Mindkét
alkalommal diabetológus szakorvos,
illetőleg szakképzett dietetikus tartott
előadást erről az alattomos kórról, mint a
magyar társadalom egyik leggyakoribb,
szinte minden 2. családot érintő betegsé-
géről, s annak szövődményeiről.
Hasznos elméleti és gyakorlati tanácsokat
kaphattunk az egészséges táplálkozásról,
az úgynevezett cukros diétáról. Megtud-
hattuk, hogy míg a diabéteszesek diétája
számunkra betegségünk szintentartását,
esetleg szövődmények kialakulásának
megelőzését jelenti, addig az egészséges
társaink számára e betegség megelőzését,
az egészséges életet biztosítja.
Aki részt vett ezeken az előadásokon,
meggyőződhetett arról, hogy nem vala-

miféle fárasztó ördöngösség nap mint nap
gondoskodnunk a helyes táplálkozásról,
pusztán kis odafigyelést igényel, hogy
vitaminokban, rostokban gazdag, kevésbé
zsíros és szénhidrát dús ételeket vegyünk
magunkhoz és kínáljunk fel családtag-
jainknak is. S ha mindehhez napi fél- egyóra
intenzív mozgás (séta, sportolás, kerti
munka stb.) is párosul, bizton állíthatjuk:
tettünk valamit egészségünk érdekében.
Egyesületünk lelkesen és kitartóan gondos-
kodik arról, hogy a monori diabéteszesek,
s rajtuk keresztül környezetük, sok ismeretet
szerezzen erről a betegségről, annak
veszélyeiről, de arról is, hogy rájöhessünk:
a cukorbetegség tulajdonképpen nem is
inkább betegség, hanem állapot, ami mellett
megfelelő életvitellel teljes, boldog és
gazdag életet élhetünk.
Várjuk továbbra is a cukorbetegek jelent-
kezését egyesületünkbe, s az általunk
szervezett programokra!
Várható programjaink: június 8. (vasár-
nap) 10,00 órától: Juniális Monoron az
Orbán szobornál. (játék, kilátó megte-
kintése, ebéd).
Június 21. (szombat): szokásos havi CBE
összejövetel a Művelődési Központban.
(cukor- és vérnyomás mérés, orvosi
előadás, uzsonna).

V.H. az egyesület tagja

Diéta és testmozgás: életmód az
életért

Április 27-re, vasárnapra tervezte a
Nagycsaládosok Egyesülete és a
csévharaszti Balla Károly Baráti Kör a már
évek óta hagyománnyá vált kirándulást.
Előző héten �hétágra� sütött a nap, a nehéz
hosszú tél után végre tavaszt hirdetett a
természet is. A rendező egyesülethez
csatlakozott további résztvevőként a
Cukorbetegek Egyesülete, a Telepi
Vöröskereszt és a Máltai Szeretetszolgálat
által patronált és foglalkoztatott gyermek-
klub. Három évestől, 70 évesig terjedt a
résztvevők kora.
A házigazda Balla Károly Kör képviselői, a
Szász házaspár és Kanczler Klára voltak a
rendezők. Ők fogadták a csapatokat
helytörténeti ismertetéssel, ügyességi
vetélkedők megszervezésével és nagy
szeretettel. De nem volt ilyen vendégfogadó
az időjárás. Reggelre hidegfront, erős szél,
mogorva felhők, szitáló eső igyekezett
kedvét szegni a kirándulóknak. Nem
hagyták visszafordítani magukat a lelkes
csapatok. A játékos vetélkedő első állomása
a Balla Károly szobor körül még északi
széllel bélelte ki a gyülekezők kabátjait. De
az elszánt társaság nem fordult vissza, irány
az ősborókás! Hamarosan megkapták
jutalmukat: elállt a szél, felragyogott a nap,
s mire a gyöngyvirágos rétre értünk,
melegünk volt. Előkerült a foci, a finom
falatok, kezdődött a játékos vetélkedő
folytatása és az ismerkedő beszélgetés. Két
óra körül jó hangulatban indult a társaság,
hogy elfogyassza az egyik vendéglő
udvarán bográcsban főzött paprikás
krumplit ebédre. (A tűzgyújtási tilalom miatt
kellett lemondani a szabadtéri főzésről.)
Ebéd előtt megtörtént a verseny értékelése
is, ahol a kedves rendezőknek köszön-
hetően minden csapat kapott valami
ajándékot: főleg játékokat, a srácok
örömére.
Az első díj nyertese, egy játékprogramokra
is használható számítógép boldog
tulajdonosa a máltai patronált gyerekcsapat
lett. Közös foglalkozásaikon remekül fogják
használni. Jó volt együtt lenni! A 4 monori
egyesület és a csévi baráti kör bizonyította
ismét, hogy az öröm és a jó hangulat az
összekapcsolódásból, és nem az
elhatárolódásból születik.

Topál Józsefné
MMSZ monori csoport

Gyöngyvirágtúra

Felhívás
A Mozgáskorlátozottak Monori Szervezete
értesíti tagjait, hogy az augusztus végére
tervezett cserkeszőlői fürdőkirándulásra
június 30-ig lehet jelentkezni a 29/410-607
telefonszámon.
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Mentsük meg a Földet! III. rész

Víz, az élet forrása
A víz az egyik legjelentősebb vegyület

az élet történetében. Az élet minden
bizonnyal vízben alakult ki, innen terjedt el
a szárazföldön, de teljesen nem sikerült
elszakadnia az éltető közegétől. Jelenlegi
ismereteink szerint minden élőlénynek - így
nekünk, embereknek is � szüksége van
vízre. A vízkészletünk azonban igen sérü-
lékeny, számos negatív hatás veszélyezteti
a mennyiségét és a tisztaságát egyaránt.
Melyek ezek a negatív hatások? Miért kell
vigyáznunk a vízkészletünkre? Miért
különösen sérülékenyek a vizeink, és mit
tehetünk a védelmük érdekében? Ezekre a
kérdésekre kaphatunk választ a globális
problémákat bemutató cikksorozat ezen
részéből.

A Föld vízkészletének csak 2.5 %-a
édesvíz, ennek nagy része azonban fagyott,
vagy a felszín alatt található. A folyókban,
tavakban, talajban, légkörben, élőlények
testében a teljes vízkészletnek mindössze
0.07 %-a van jelen, összesen ennyi férhető
hozzá az ember számára, de termé-
szetesen ezen a mennyiségen a többi
élőlénnyel is osztoznunk kell. Ezzel a vízzel
öntözünk, és termeljük meg az élelmi-
szereinket, ezzel itatjuk állatainkat,
tisztálkodunk, főzünk, ebből iszunk mi
magunk is. Ez a víz � gőz formájában �
felelős az üvegházhatás 2/3-áért, 2/3
részben �neki� köszönhetjük, hogy
elviselhető számunkra a földi hőmérséklet.
Ez a vízmennyiség állandó körforgásban
van: a Nap óriási, ezer-milliárd tonnás
mennyiségekben párologtatja el az óceánok
és a szárazföldek felszínéről, és ez hullik
vissza csapadékként. A globális éghaj-
latváltozás ezt a körforgást is veszélyezteti:
az emelkedő hőmérséklet következtében a
ciklus intenzívebbé, kiszámíthatatlanabbá
válik, váratlan helyeken, időben hullhatnak
váratlan mennyiségű csapadékok. A
nagyobb csapadékmennyiség latrinákat
moshat össze ivóvízkutakkal, tönkreteheti
egy egész év gabonatermését, hegyol-
dalakról - ahonnan gondosan kiirtottuk a
csapadékmegtartó erdőket - hordhatja le a
termőtalajt egészen a csupasz kőzetig. Az
erdők hiánya miatt a korábban néhány hétig
visszatartott, fokozatosan leadott vízmeny-
nyiség hirtelen zúdul le, és a folyó alsóbb
szakaszain árvizeket okoz, otthonokat önt
el, mint ahogy ezt mi is tapasztalhattuk az
elmúlt években pusztító tiszai árvizek
esetében.

Ha lehet, a vízhiány még a vízbőségnél
is nagyobb problémákat tud okozni. Jelenleg

a Föld népességének a 20 %-a, több mint
1 milliárd ember küzd édesvízhiánnyal, és
az állapotok rosszabbodására lehet
számítani. Különösen súlyos a helyzet
Észak-Afrikában, a Közel-Keleten, és
Kínában, illetve Indiában. A vízhiány fegy-
veres konfliktusok kialakulásához vezethet,
mint ahogy erre volt is már példa: az 1967-
es arab-izraeli háború kitörésében a vízhez
való hozzáférésnek is jelentős szerepe volt.
A vízhiány, a víz birtoklása azóta is a közel-
keleti problémák egyik fontos kiváltó oka.
Szintén ellentétek feszülnek Törökország és
Szíria között. Törökország az Eufrátesz
felső folyását birtokolja, több nagy gátat
épített ezen a szakaszon, és a folyó vizét
öntözésre használja. Szíriának � alvízi
ország révén � nem sok beleszólása van a
vízkérdésbe. A népessége rohamosan nő,
a politikai ellentétek pedig fokozódnak a két
ország között. Nekünk, magyaroknak is
számítanunk kell vízhiányra: Magyarország
a világ tíz, a vízhiány által leginkább
fenyegetett országának egyike. Felszíni
vizeink 95 %-a a környező országokból
érkezik, ezért nagyon kiszolgáltatott
helyzetben vagyunk. Ezenkívül a globális
éghajlatváltozás következtében a magyar-
országi aszályok hosszabbá és gyakoribbá
válása is várható. Tovább súlyosbítja a
helyzetet, hogy nem létezik hatékony
technológia édesvíz előállítására, tehát
mindenképpen azzal az édesvíztartalékkal
kell okosan gazdálkodnunk, ami jelenleg
fellelhető.

Vigyáznunk kell az élővizeinkre, ezekhez
ugyanis különösen értékes élőhelyek
kötődnek, és mi is nagy mértékben függünk
tőlük (elég, ha csak a tiszai ciánszeny-
nyezésre, vagy a balatoni halpusztulásokra,
és azok káros hatásaira gondolunk). Talán
az egyik legszomorúbb itt említhető példa
a Kazahsztán és Üzbegisztán határán fekvő
Aral-tó esete. Az Aral-tó valaha a világ
negyedik legnagyobb tava volt. A tó vizét a
szovjet érában gyapot- és rizsföldek
öntözésére kezdték használni, és ez a
kizsákmányoló használat még ma is tart. A
száradás első jelei a hatvanas években
mutatkoztak. Jelenleg 40 000 km2 hajdani
tómeder van szárazon, a tó vízmennyisége
80 %-kal csökkent. A kiszáradt mederből
szélviharok hordják a sót és a homokot több
ezer kilométerre, pusztítva a növényzetet,
és légúti betegségeket okozva a környéken
lakóknak. A tavat tápláló folyók deltái
kiszáradtak, számos, csak itt előforduló faj
pusztult ki végérvényesen. A kereskedelmi

célú halászat teljesen megszűnt, jelentős a
munkanélküliség. A lakosság elvándorlása
számottevő, az elvándorlókat pedig szinte
sehol sem fogadják szívesen.

A vizek tisztaságát is óvnunk kell, hiszen
az állandó körforgásban lévő víz messzire
szállíthatja a szennyeződéseket. Budapest
szennyvizének nem elhanyagolható
hányada például tisztítatlanul ömlik a
Dunába, és a szennyező anyagok egészen
a Fekete-tengerig juthatnak. Ugyanakkor a
budapesti ivóvíz nagy része a Duna mentén
fúrt kutakból származik. Azért, hogy még
érzékletesebb legyen ez a példa, képze-
letben kövessük végig egy vízmolekula útját:
A Vezúv egy kitörésekor a feltörő gázok
kiszabadítják a Föld mélyéből, majd a
nyugati szelek Görögország felé sodorják,
ahol csapadék formájában lehull, és
felszívja a talaj. Lefelé haladtában egy fenyő
hajszálgyökerébe kerül, és egy idő után a
tobozban ülő magban állapodik meg. Egy
éppen észak felé vonuló madár kicsippenti
a magot, megemészti, a vízmolekula a
vérébe jut. A madár hazaérkezik, egy
norvég szúnyog megcsípi, és a vérrel együtt
kiszívja a vízmolekulát is. A szúnyogot egy
hal fogja elkapni, megeszi a vízmolekulával
együtt, és beépíti a húsába. Ez a hal konzerv
formájában pedig egy los angelesi ingyen-
konyhára kerül, vagy egy segélycsomag
részeként afgán menekültek ebédjévé válik,
vagy éppen a mi ebédlőasztalunkon végzi.
És benne van az a kis vízrészecske, ami a
Vezúv kitörésekor került a légkörbe.

Mire kell vigyáznunk, hogy a lehető
legkevesebb kárt okozzuk a vízkin-
csünknek? Takarékoskodjunk a vízzel,
ahányszor csak használjuk valamire.
Fogmosás közben zárjuk el a csapot, ne
folyjon feleslegesen. Csöpögő csapjainkat
javítsuk meg, evvel a pénztárcánkat is
kíméljük, hiszen rengeteg vizet takarítunk
meg. Ha öntözünk vele, próbáljunk korszerű
módszereket használni, amelyeknél kicsi a
veszteség. Az autónkat, ha tehetjük, inkább
mosóban tisztíttassuk, hogy vegyszeres víz
ne szivárogjon a talajba, de semmiképpen
ne mossuk folyókban, patakokban, élővi-
zekben. Ne használjunk házi emésztő-
gödröket, csatlakozzunk a nemrég elkészült
csatornahálózatra. Autónk fáradt olaját ne
öntsük ki sehova, vigyük el a benzinkúthoz,
ott kötelesek átvenni.

Óvjuk, védjük vízkészletünket, egyik
legnagyobb kincsünket!

Szél László
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Köszönet
A monorierdői május 1-jei Allegró Fesztivál
szervezői ezúton mondanak köszönetet
mindazoknak a cégeknek, vállalkozóknak
és magánszemélyeknek, akik pénzbeli
vagy tombola felajánlásaikkal, valamint
társadalmi munkájukkal hozzájárultak e
rendezvény sikeres lebonyolításához.
Külön köszönet Monor Város Önkor-
mányzatának és a KÖVÁL Rt-nek.
Reméljük a jövőben minél több alka-
lommal sikerül ilyen színvonalú rendez-
vénnyel Monorierdő lakosságát közelebb
hozni egymáshoz.
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Munkaterv szerinti soros ülésén a TÖNK
tájékoztatót hallgatott meg a Nyugdíjas Klub
munkájáról, működéséről, tárgyalt a járda-
építésekről, majd egyéb aktuális ügyekről.
Torma Lászlóné a Nyugdíjas Klub vezetője
tájékoztatójában elmondta, hogy jövőre lesz
a klub megalakulásának 10. évfordulója. 78
taguk van, akiknek rendszeresen szervez-
nek programot. Havonta két alkalommal
mennek összejövetelekre, magyar nóta
estekre. Az idén is, mint az elmúlt évben,
csoportosan mennek külföldre. Pályázaton
az önkormányzattól 40 ezer Ft-ot nyertek,
melyet az anyák napi és az idősek napja
ünnepségeire költenek. Az Egészségügyi és
Szociális Bizottság pályázatán a 80 év feletti
emberek megajándékozására 50 ezer
forintot kaptak. Hiányolják Monorierdőn a
közösségi házat.
Esler Sándorné felszólalásában jelezte,
hogy több irányból jött már jelzés erre
vonatkozóan, konkrét javaslattal. Juhász
Sándor a jelzett ingatlan magas ára miatt
javasolta más megoldás keresését.
Szalai Gábor ismertette a 2001., 2002-ben
és a 2003. években beadott járdaépítési
kérelmeket, mely szerint 2001-ben 714 m,
2002-ben 96 m, és ebben az évben 804 m
járdaépítésre jött igény a lakosságtól.
Fentiek mellett az iskola, óvoda környékén,
valamint a Beton út teljes hosszán is
szükséges lenne a járda.
Tárgyaltak a játszótér helyzetéről (felülvizs-
gálat, javítás, csere, bővítés). Elhatározták,
hogy a közeli napokban bővítik az őster-
melői árusítóhelyet a Csingi téren, és
döntöttek a kirendeltség ügyfélfogadási
rendje módosításának kezdeményezéséről.
(1809/2003. (V. 5.) TÖNK sz. határozat)
Elismerően értékelték a május elsejei
rendezvényt (Juhász Sándor, Bán Ferenc,
ifj. Hornyák Balázs).
Örömmel és tisztelettel emlékeztek meg a
Szent József kápolna harangtornyának
építéséről és a harang szenteléséről.

Ülést tartott a
Településrészi
Önkormányzat

műsora biztosította a jó hangulatot.
Első alkalommal használták ki az e célra
vakító fehérre meszelt strandmedencét,
ahol a MEDENCEBÁL zárta a sikeres
rendezvényt. Természetesen egész nap
vásárosok, körhinta, büfé, délután és este
tombola (kerékpár és kisbárány fődíjakkal)
is biztosította a majális jó hangulatát.
Aki e nap bármelyik műsorán résztvett,
dicsérte (joggal és méltán) a szervezőket,
rendezőket, akik már a következő hasonló
folytatásról nyilatkoztak a GEMINI TV
munkatársainak.

A monorierdői Szent József kápolna
harangtoronnyal gazdagodott. Május 1-
jén az Isten dicsőségére, Szent József
tiszteletére a monori és a monorierdői hívők
adományából, az önkormányzat hozzá-
járulásával, először szólalt meg az új
harang. Pásztor Győző kanonok szentelte
meg az ünnepélyesen felvirágozott
harangot, a zsúfolásig megtelt kápolnában
és az udvaron lévő hívők, lakosok
jelenlétében. A zeneiskolások műsora
közben megkezdődött a harang elhelyezése

Szól a harang hívó szóval
halljátok meg emberek…

a toronyban, melyet búcsúi szentmise
követett. Néhány perccel dél előtt a
harangtorony és a harang megáldását
követően szólaltatták meg először. A
katolikus, református, evangélikus lelkészek
köszöntője után Pogácsás Tibor
polgármester, országgyűlési képviselő
ünnepi köszöntőjében méltatta az
eseményt, s elismerését fejezte ki az
egyháznak, a hívőknek, a tervezőnek, a
kivitelezőnek, az adományozóknak. Csáki
Tibor esperes plébános emléklappal
köszönte meg a közreműködésüket. Az
ünnepség szeretetvendégséggel zárult.
A harang villamosítása után minden nap
megszólal majd reggel 8-kor, délben és este
8-kor. Imára, csendességre hív. Vasárnap
8-kor a református Istentiszteletre, 11-kor
katolikus misére, 15 órakor evangélikus
Istentiszteletre szólít majd, szerda
esténként 6 órakor imára hív. Ezentúl
harangszóval búcsúztatják az elhunytakat.

Néhány évvel ezelőtti, a kempingben
rendezett majálisok emlékét idézte a
strandon, a parkban lebonyolított ezévi
majális. Tulajdonképpen a két helyszín két
eltérő rendezvénysorozat volt. A strandon
valódi majális, annak minden jellemzőjével,
míg a parkban felállított nagyszínpadon
délután a fesztivál műsorszámai zajlottak.
Zenés ébresztővel kezdődött a nap:
lovaskocsin utazó zenészek hívogató mu-
zsikájára. Délelőtt volt az elmaradhatatlan
kispályás foci ami a többszörös kupagyőztes
ZÖLD SASOK győzelmével zárult. Többen
használták ki a főzőverseny programot,
amelyet saját anyagból, saját recept szerinti
feltételekkel hirdettek meg. Lepényevés,
zsákban-futás, kötélhúzás és más
ügyességi versenyek, a szépszámú
gyermeksereg szórakoztatását biztosította.
Délután a kulturális, szórakoztató
események színhelye a park volt. A
Csicsergő óvodások május-köszöntője, az
Allegró zeneiskola növendékeinek �Dalok,
korok, fiatalok� címmel meghirdetett vidám
műsora, a nyugdíjas vendég nótaénekesek
szórakoztató dalait, majd a délután
legszínvonalasabb eseménye, az �Abonyi
Ifjú Fúvós Zenekar� mazsorettekkel
színesített népszerű szórakoztató zenei

Majális – Fesztivál
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