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A GYERMEKEINK A GÁTAKON IS
MEGÁLLNÁK A HELYÜKET!

Monor Város Polgári Védelmi Kirendeltsége
Jonathan Red gondolatainak szellemében,
miszerint: „A felnõttek kötelessége és felelõs-
sége, hogy a felnövekvõ nemzedékeknek
átadjanak minden olyan ismeretet,
amelynek személyes megtapasztalása
számukra sok fájdalommal és veszteséggel
járna”, katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt
hirdetett a környezõ települések iskolái,
egyesületei számára. A verseny célja volt, hogy
a tanulók megismerjék a körülöttünk lévõ

veszélyeket, megtanulják önmagukat és társaikat
menteni veszélyhelyzetben. Legyenek képesek
a bajban pánik nélkül, fegyelmezetten, megfon-
toltan cselekedni, és nem utolsó sorban tanulják
meg, hogy a gyors döntés és a csapatmunka életet
menthet.
A vetélkedõre 2006. április 21-én Monori-
erdõn a Fekete István Általános Iskolában került
sor. Tanárok, szervezõk, döntnökök, felkészítõk
hetekkel a verseny elõtt kezdték meg a szerve-
zést, a felkészítést, melynek köszönhetõen a
gyerekek egy rendkívül érdekes és tanulságos
versenyen vehettek részt. 120 tanuló 15 állomá-
son adott számot arról, hogy katasztrófa esetén
hogy állnák meg a helyüket, hogyan birkóznának
meg a veszélyekkel. A versenyállomásokon az
életbõl vett valós veszélyhelyzetekkel várták
õket a döntnökök. Volt itt menekülés és mentés
romosodott, veszélyes anyaggal szennyezett
területrõl, veszélyt-jelzõ, figyelmeztetõ táblák,
valamint a mentõszervezetek emblémájának
felismerése, iskolai tanórai baleset sérültjének
ellátása, veszélyhelyzeti „túlélõ-csomag össze-
állítása arra az esetre, ha  ideiglenesen el kellene
hagynunk a települést. Nem volt könnyû feladat
a csecsemõ mentése labirintusból gázálarcban, a
megáradt folyóparton szabályos gát építése
homokzsákokból, mentõkötél fûzése magasból
meneküléshez, vagy a tûzoltás irányított
vízsugárral puttonyfecskendõbõl. Meg kellett
küzdeniük a rendõrségi kerékpáros akadály-
pályával, a cserkész-állomáson meg kellett
mutatniuk hogyan tudnak szabályosan tüzet
rakni, kullancsot kiszedni, sérült társukat
hordágyon szállítani.

Az ÁNTSZ-állomáson számot adtak arról, mit
tudnak a helyes táplálkozásról és a fertõzésekrõl.
Mivel katasztrófákkor többnyire az érzék-
szerveinkre kell hagyatkoznunk, a környezetvédõ
állomáson a szemet, fület, tapintást fejlesztõ
játékos gyakorlatokra került sor. Katasztrófakor
legtöbbször áramkimaradás van, és ilyenkor sok
sérülés keletkezik, ezért a sötétsátorban azt kel-
lett bizonyítaniuk, hogy sötétben is tudnak
közlekedni, feladatot végrehajtani. A környe-
zettudatos magatartás kialakítását célozta a fa-
és virágültetési és a településüket, az ott elõfor-
duló veszélyeket bemutató feladat. A feszültséget
a katasztrófavédelmi Activity oldotta.
Ezek a szimulált veszélyhelyzetek az életkori
sajátosságoknak megfelelõen, játékosan, de
próbára tették a tanulók fizikai és szellemi
képességeit egyaránt, mégis örömmel, lelkesen
teljesítették a pályákat. Jó volt látni a sok harcos,
de mosolygós gyermekarcot. A monori csapatok
a Szterényi József Szakközépiskolából, a Kossuth
Lajos Általános Iskolából, a Benedek Elek
Cserkészcsapattól, a Jászai mari Általános
Iskolából, a Benedek Elek Cserkészcsapattól és
a monorierdei Fekete István Általános Iskolából
érkeztek. Nagy lelkesedéssel küzdöttek meg az
akadályokkal, bebizonyították, hogy napjainkban,
amikor a felnõtt társadalom az árvízzel küzd,
akkor õk megtették, ami a gyerekek feladata
ezekben a nehéz idõkben: tanultak. Megtanultak
valamit, amire az életben nekik és társaiknak
szükségük lehet. Megtanulták menteni az

életüket. A gyerekeink a gátakon is megállnák a
helyüket! Gratulálok nekik!
A versenyzõknek a díjakat Pogácsás Tibor
polgármester úr, Szalai Gábor és Blaskó
Mihály képviselõ urak, Kelemen József
rendõrkapitány, Székely Attila tûzoltó
parancsnok, Dr. Vass Csaba tisztifõorvos urak,
Molnár Tamás úr, a Mentõszolgálat, Dankosné
Körmendi Krisztina asszony, a Vöröskereszt,
Szilágyi Imre úr, a Környezetvédelemi
Egyesület, Nagy László úr, a Benedek Elek
Cserkészcsapat, Laza István úr, a Mûvelõdési
Központ vezetõi adták át.
A versenyzõk felkészítõinek, Kozák Máriának,

Leé Erzsébetnek, Wohner Istvánnak, Horváth
Ferencnének és Nagy Lászlónak, akik erõt,
energiát nem kímélve közvetítették ezeket az
ismereteket a tanulóknak, álljanak itt  Le Cron
szavai köszönetül:
„Ha egy gyereket megtanítasz a tantárgyadra,
akkor jó pedagógus vagy, ha megtanítod az
örömre, szeretetre, akkor jó ember vagy, de ha
megtanítottad õt az életre is, akkor maradandót
alkottál ezen a Földön.”

Dr. Hornyacsek Júlia
polgári védelmi százados

Ülésezett a képviselõ-testület
Az interpellációk többsége az utakról
szólt.
Vízilabda iskola indul az uszodában, Tóth
Frank olimpiai bajnok vezetésével.

Felhívás parlagfû elleni
védekezésre

A parlagfû elszaporodása sokaknak okoz
gondot.

Kékhírek
Kerti szarkák, testvérháború, Kocsma,
kocsma.

Felnõttképzés Monoron – EU
támogatással

Már készül az épület, nyertünk az uniós
pályázaton.

Civil majális 2006
A KÖRME beszámolója a jól sikerült
napról.

Beszélni nehéz
Pecznyik Ibolya tanárnõ Kazinczy-díjat
kapott.

Monori sporthírek
Kosárlabdáról, labdarúgásról, úszásról,
és a TAEKWON-DO  eredmények.

Tájékoztató a kisebbségi
önkormányzati választásról

Képes riport
Meghívó a nyugdíjas találkozóra
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-TESTÜLET

INTERPELLÁCIÓK

Monor város képviselõ-testülete soros,
nyilvános ülését 2006. május 11-én 14,00 órai
kezdettel tartotta meg. Az áprilisi ülésen nem
sok interpelláció hangzott el, most annál többen
tolmácsolták a lakosság észrevételeit, mondták
el saját véleményüket.

Sinkovicz László képviselõ: a Strázsa újság
terjesztését nemrégiben átadta a testület egy kft-
nek terjesztésre, mivel kedvezõbb ajánlatot adott.
Az eltelt idõszak alatt nagyon sok panasz érkezett
a lakosságtól. A legutóbbi felháborodást az váltotta
ki, hogy a hétvégén megtartott lomtalanításról a
következõ hét elején értesülhettek a lap késése
miatt.
Az Ipar utcában a teljes kátyúmentesítés
megtörtént, de várható, érkezik olyan számla a
hivatalba, hogy az iskola elõtt történt gépkocsi
defekt miatt kárigényt fog benyújtani egy
állampolgár, amit még a rendbetétel elõtt
szenvedett el a gépkocsijával. A kátyúzás összege
ennyivel emelkedni fog.
A Szélmalom utcát örömmel vette mindenki
tudomásul, hogy elkészül. Baleseti gócot okoznak
az út szélén lévõ aknatetõk, amik ki lettek bontva,
mert semmilyen módon nincsenek jelezve a
közlekedõk számára. Az Ady úti oldalon az
aknatetõk az út közepére esnek, a munkások
aszfaltdarabokkal körberakták az aknatetõt. Ez
nem a munkaterület kijelölése. Kéri, hogy valami
megoldást keressenek, amíg ebbõl valami baj nem
lesz.
Az Ady Endre út sorompó és a 4-es közötti része
a Pest Megyei Állami Közútkezelõ KHT
kezelésébe tartozik, aki nem igazán fordít gondot
erre az útra. Most a bevásárló központ rendezi a
sarkot a Gém utca, Madách utca közötti szaka-
szon, de a Maggyár és a sorompó közötti
szakaszon hajlandó-e ez a cég azt a rövid szakaszt
kipótolni, ami lassan járhatatlanná válik? Az Ady
Endre út olyan szinten megy tönkre, hogy szinte
fekvõrendõrök alakultak ki. Kéri polgármester
urat, hogy kérje fel a PEMÁK-ot,  ennek az útnak
a rendbetételére keressen megoldást.
Horváth Ferenc képviselõ: a Kistói út 4-es út
csomópontjában most már lassan épül a
körforgalom. Van ott egy építmény, ami valamikor
zöldséges volt. Tudomása szerint 6 éve biztosan
nem használják semmire. Tisztázni kell annak a
tulajdonjogát, és amennyiben lehetõség van rá,
meg kellene szûntetni. A városban vannak
légvédelmi szirénák, ezek közül az egyik akadály
lehet a körforgalomnál is. Az illetékes polgári
védelmi hatósággal fel kell venni a kapcsolatot,
nyilatkozzanak, szükség van-e ezekre, mert
sajnos olyan állapotban vannak, hogy baleset-
veszélyesek.
Zátrok Károly képviselõ: A lomtalanítás
idõpontját valahogy egyeztetni kellene, mert
most szombaton kb. 2000 látogató volt a két
középiskolában a ballagás miatt. Nem volt
épületes látvány a városba érkezõknek a
guberálók tömege. Kéri, hogy a jövõben jobban
figyeljenek oda a dátumokra.
Örvendetes volt, hogy megjelentek kátyúzni a
városban a tavasz folyamán, és az külön
örvendetes volt, hogy viszonylag szakszerûen
hajtották végre, kivágták a kátyúkat, porta-

lanították és úgy tömték be aszfalttal. Viszont az
érthetetlen, hogy a belváros egyes utcáin ez a
kátyúzás csak az útkeresztezõdésekre terjedt ki,
attól 2-3 méterre nem, és megmaradtak az
ütõkátyúk. Elvileg a teljes utcára szóltak a
szerzõdések? Ha a teljes utcára szóltak, akkor
miért nem kátyúzták végig, amennyiben nem,
akkor miért nem a teljes utcára szóltak a
szerzõdések. A Deák Ferenc utca a temetõig tart,
nem pedig csak a Liliom utcai keresztezõdésig, a
Bajcsy Zs. utca és a Bocskai utca is. Az útszéli
beszakadásokat nagyon kevés helyen javították
ki.
Szalai Gábor képviselõ: Örömmel vették
tudomásul, hogy Monoron elkészülnek az aszfalt
utak, de Monorierdõn egy méter út sincs a
tervekben. A kátyúzások is Monoron elké-
szülnek, de Monorierdõn ez úgy történik, mint
akkor, amikor, csak a közhasznú munkásokkal
tudnak csak a kátyúkba kavicsot hordatni, a
baleset elkerülése végett. A Szabadság utca
fordulójában a sportpályánál szintén hatalmas
kátyú van, s ígéret, hogy meg lesz csinálva, de a
mai napig ott a kátyú. A Monor-Monorierdõ
összekötõ úton is ugyanez a helyzet. Monorierdõ
még nem vált le Monortól, és nem kedvezõ a
polgármester úrnak sem, hogy Monorierdõn nem
akarnak semmiféle beruházást végrehajtani.
Jánosovits Miklós képviselõ: Május 27-én lesz
gyermeknap, s ezen a napon még nagyon sok
városi rendezvény lesz. Alapítványuk indít egy
omnibuszt, ami a sportpályától indulva össze-
gyûjtené a városban a Strázsahegyet illetve a
rendezvényeket látogatókat, amit ingyenesen
használhat bárki. Kéri a város lakosait, polgárait,
hogy minél nagyobb létszámban jelenjenek meg
a rendezvényeken. Ezúton felkéri polgármester
urat a rendezvény fõvédnökségére, ha elvállalná,
nagyon megköszönnék.
Nem érti, hogyan lehetséges az, hogy  zsákutcát
alakít ki a beruházó, ugyanis a Gém utcánál az
áruház mögött lezárta az utat. Az aszfaltút
elkészült, ám van egy 15 méteres szakasz, ami
földes, ez nevetséges, hogy ekkora volumenû
beruhá-zásnál ezt a bakit el tudja követni valaki.
Jávorszki György képviselõ: A város nem
régen három csodaszép úttal gazdagodott, a
Balassi, Virág és Szélmalom utcák aszfal-
tozásával. Az aszfaltozás valamilyen felelõsséggel
is jár, egyrészt a város, másrészt a használók
részére. A város a felelõsségét betartja. A Szélma-
lom utca még át sincs adva, de máris bejelentések
érkeztek, hogy egy 18 tonnás kamion napi
rendszerességgel használja az utat, és már kezdi
nyomogatni a még át sem adott aszfaltot.
Valamilyen módon gátat kellene ennek szabni,
hiszen tudomása szerint az egész tömb 3,5 tonnás
korlátozás alá esik.
Április 30-án a Környezetvédelem Monorért
Egyesület megrendezte harmadik majálisát.
Tökéletes volt az idõ, nagyon jól sikerült a majális,
rengeteg ember volt kint, gazdag programok
voltak. Megköszöni az adományokat a támo-
gatóknak. Külön köszöni polgármester úrnak és
Gulyás László úrnak a megnyitóját, nagy sikert
aratott. Megköszöni mindenkinek, aki eljött és
tiszteletét tette, és polgármester úrnak is, aki
családjával együtt szinte az egész napot ott
töltötte, és láthatóan jól érezte magát. (Reméli,
hogy a jövõben is ilyen sikeres lesz majd.)
Rajki László képviselõ: Az Avar utca Fónyad
Dezsõ és Jászai Mari tér közötti szakasza a tél

folyamán eléggé megrongálódott. Szeretné, ha
nem felejtõdne el a kivitelezõ által, ha van rá
garancia, ott elég komoly kátyúsodás, bere-
pedezés és vályúk alakultak ki, remélhetõleg
garancián belül kijavításra kerülnek.
Pogácsás Tibor polgármester: Sinkovicz
László képviselõ úr elsõ felvetése a Strázsa
újsággal kapcsolatosan a polgármesteri jelentés
keretén belül kerül megvitatásra. A Szélmalom
út csatornafedõ akna felemelésével kapcsolatban:
nyilván a kivitelezõ feladata, hogy az úton végzett
munkákat megfelelõ módon kitáblázza, elkerítse.
A kivitelezõ problémája, hogy ellopták a bójákat,
azonban ettõl függetlenül neki ezt folyamatosan
pótolnia, és jelölnie kell.
Hogy a csatornafedelek kiemelése utólagosan
vagy elõzetesen történjen meg útstabilizáláskor
ez érdekes vita. A Balassi utcán elõzõleg emelték
meg a csatorna fedlapot, enyhe lejtéssel, de mégis
csak lejt az aszfalt, és nem tökéletesen sík az út,
míg hogyha utólagosan emelik fel, akkor teljesen
síkba lehet emelni. Mind a két megoldásnak
vannak érvei. A Szélmalom utcánál a másik
kivitelezõ azt választotta, hogy utólag emeli meg,
ettõl az út minõsége teljesen jó lehet.
Az Ady Endre úttal kapcsolatosan szintén a
polgármesteri jelentés keretében szeretne majd
visszatérni.
Az Ady Endre út, sorompó és a Gém utca közötti
szakaszának az aszfaltozásával kapcsolatsoan
kérni fogja a képviselõ-testületet, hogy a város
vállalja fel annak a szakasznak a szõnyegezési
költség felét. Ha ezt elvállalják, akkor holnap,
amikor a csomópontot aszfaltozzák, ez a szakasz
a vasúti sorompóig  is aszfaltozásra kerül.
Horváth Ferenc képviselõ úr körforgalommal
kapcsolatos felvetésére válaszolva elmondja,
hogy lekerült a csomópont kiépítése a napi-
rendrõl, illetve az idén biztos, hogy nem fog
megépülni. A területen lévõ ingatlanok
tulajdonosai ismertek, a légvédelmi szirénák
önkormányzati tulajdonúak, az önkormány-
zatnak kell ezeknek a felújítását, karban-tartását
elvégeztetni.
Zátrok Károly lomtalanítással kapcsolatos felve-
tésére válaszolva elmondja, hogy az országban a
települések nagy részén az adott hétvégén került
sor a lomtalanításra, a választás, és a húsvét miatt
csúszott el erre a hétvégére. Nem ebben az
idõszakban szokott lomtalanítás lenni, hanem
április közepén.
A kátyúzással kapcsolatban van egy testületi
felhatalmazás arra, hogy kátyúzási munkákat a
legveszélyesebb pontokra megrendelhetnek. Az
utak témakör tárgyalásánál lehet arra javaslatot
tenni, hogy ne végezzenek útstabilizálást, hiszen
a meglévõ teljes összeg sem lenne elég a város-
ban a kátyúk megszüntetésére. Az elsõ körben,
amikor megrendelték, 400 m2-nyi terület került
kátyúzásra.
Szalai Gábor képviselõ úr felvetésére azt tudja
mondani, hogy mind a bizottsági, mind a testületi
ülésen javaslatot lehet tenni az elõterjesztések
megváltoztatására. Javasolja, hogy ezzel a lehetõ-
séggel éljen képviselõ úr az útépítéssel és a
kátyúzással kapcsolatban.
Jánosovits Miklós képviselõ úr május 27-i
felhívását köszönik. Az áruházzal kapcso-latban
egy dolgot tisztázni kell. Van lehetõsége a ható-
ságnak arra, hogy bizonyos feltételeket elõírjon
egy-egy beruházó munkájának elvégzésére, de
ennek korlátai vannak. Egy beruházáshoz
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kapcsolódó, nem a beruházás területén lévõ
építkezéseket elõ lehet írni, de azt, hogy az
egyébként a beruházáshoz nem kapcsolódó
útszakaszt építsen meg, ezt elõírni nem lehet.
Nagyon hosszú elõzetes egyeztetés elõzte meg
az engedélyeztetési eljárást, ennél többet elérni,
mint ami a Lidl-vel sikerült, nem lehet. A hiányzó
útszakaszt az út kezelõjének és tulajdonosának,
az önkormányzatnak kell kiépíteni.
Jávorszki György képviselõ úr tájékoztatóját
megköszöni. A 3,5 tonnánál nehezebb jármû-vek
közlekedésével kapcsolatos problémák ismertek.
Felhívták és felhívják a rendõrség figyelmét erre
folyamatosan.
Az útjavítással kapcsolatban azt látni kell, hogy
ezek az utak stabilizált utak, a nagy teherbírású
jármûveket nem bírják. Az ebbõl keletkezett
károk komoly vitát keltenek, hogy ez garancia
vagy nem garancia kérdése. Igyekeznek minél
több útfelületet kijavítani, az utak ma még
részletesen napirendre fognak kerülni.

Az önkormányzat 2006. évi költségvetési
rendeletét módosították. Ez az ilyenkor szokásos,
technikai módosítás volt.

Vízilabda iskola indulhat az uszodában. Két
pályázat érkezett be, a nyertesrõl külön cikkben
olvashatnak.
Polgármesteri beszámolót fogadtak el az egyes
önkormányzati társulások 2005. évi tevékeny-
ségérõl, valamint a társulások tanács tagjainak
2005-ben végzett tevékenységérõl.
Elfogadta a képviselõ-testület a 2006. július 1-
tõl alkalmazandó lakbéreket. Mivel 2006. június
30-án lejárnak a lakbér-támogatási kedvez-

RENDELETEK

BESZÁMOLÓK,
TÁJÉKOZTATÓK

Monor Város Önkormányzat
Képviselő-testülete munkaterv

szerinti soros ülést
2006. június 8-án 14,00 órai kezdettel

tartja a képviselő-testület.
Tervezett napirendjei a következők:

1.) Interpellációk.
2.) Általános iskolák heti óraszá-

mának és álláskeretének megha-
tározása.

3.) Augusztus 20-i ünnepség előké-
szítése.

4.) Jászai Mari Általános Iskola veze-
tői álláshelyére érkezett pályá-
zatok elbírálása.

5.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
6.) Javaslat a képviselő-testület 2006.

II. félévi munkatervének jóvá-
hagyására.

7.) Polgármesteri jelentés a két ülés
kö-zötti fontosabb eseményekről
és intézkedésekről, valamint a
lejárt határidejű testületi határo-
zatok végrehajtásáról.

Februári számunkban hírt adtunk arról, hogy dr.
Kiss Gergely kétszeres olimpiai bajnok póló sulit
szándékozik indítani az uszodában. Akkor az errõl
szóló írásomat ezekkel a gondolatokkal fejeztem
be: „A képviselõ-testület ülésén az elvi,támogató
döntés megszületett,de az elképzelés megvaló-
sításáig még sok akadály elhárítására lesz szükség
Mindenesetre egy sikeres sportoló és általa egy
sikersportág  Monor felé tekintett”.
A májusi képviselõ-testületi ülésen ismét napi-
rendre került a városi uszodában a gyermek
vízilabda-oktatás kérdése. Ugyanis fentiekre két
pályázat érkezett. Nevezetesen dr. Kiss
Gergelytõl az egyik, és Tóth Franktól a másik.
A két olimpiai bajnok közül az ülésen az utóbbi
vett részt és szólalt fel.  (Kevesen, csak a vízilab-
dázás helyzetét, a magyar bajnokságot figyelem-

mények, ez eleve emelést foglal magában, általá-
nos lakbéremelést nem alkalmaztak.
A továbbiakban lakás- és egyéb ingatlanügyeket
tárgyaltak meg, majd a polgármesteri jelentést
fogadta el a testület.

Monor Városi Önkormányzat Képviselõ-
testülete megalkotta és kihirdeti az alábbi

rendeletét:
12/2006. (V. 31.) számú: Monor Városi
Önkormányzat 2006. évi költségvetési rende-
letének módosítása.
A nyilvános ülések jegyzõkönyvei, valamint a

rendeletek teljes szövege a Városi Könyvtárban
az érdeklõdõk rendelkezésére áll. A képviselõ-
testület nyilvános ülésérõl a GEMINI TV minden
esetben felvételt készít, amelyet, az ülést követõ
szombaton a PÁTRIA TV csatornáján
figyelemmel kísérhetnek. Bõvült a tájékoztatási
lehetõségünk, így a rendeletek egységes
szerkezetbe foglalt szövege már olvasható és
letölthetõ a www.monor.hu honlapról. Itt egyéb
fontos felhívásról, tájékoztatásról is érte-
sülhetnek.

Összeállította: Nagy Lajosné

HÍR : Kölyök pólósuli a városi uszodában, Tóth Frank
olimpiai bajnok a testületi ülésen.

mel kísérõk tudták, hogy dr. Kiss Gergely a
bajnokság ezévi utolsó, mindent eldöntõ
mérkõzése miatt nem tudott megjelenni a
napirend tárgyalásán.  A bajnoki címet megsze-
rezte most is csapatában, de a pólósuli helyi
indításáról szóló pályázata nem nyert. Itt egy
másik pólósuli lett a gyõzõ.)
Tóth Frank, aki a Kölyök Póló Suli Egyesület
elnöke  a Magyar Vízilabda válogatott 256- szoros
volt játékosa aktív pályafutásának befejeztével a
Ferencvárosi Torna Club felnõtt vízilabda csapa-
tának ügyvezetõ igazgatója. Szakedzõ és
szakgyógyszerész diplomával rendelkezik. (de
versenyzõként ha nem is,) Egyesületében több
korcsoportért is felelõs vezetõ, aki pályázatával
most nyert városunkba is.

BM

1. Új Falu Alapítvány. Kulturális rendezvények szervezéséhez (aug. 20., Mikulás) 50.000 Ft
2. Turner Ferenc Alapítvány. Nyári napközis tábor szervezése 130.000 Ft
3. Erdei gyermekekért Alapítvány. Nyári tábor szervezése 30.000 Ft
4. Miklós László Monori Zsidó Alapítvány a monori temetõ elhagyott sírjainak
helyreállítása 80.000 Ft
5. Monori  Bömbölde – Tipegõk Alapítványa mozgásfejlesztõ játékok vásárlása 100.000 Ft
6. Monori Újtelepi  Ref. Kultúráért Alapítvány, nyári napközis tábor 30.000 Ft
7. Dr. Fónyad Dezsõ Alapítvány, a holland Gospel kórus koncertjének támogatása 100.000 Ft
8. Monori Kossuth Lajos Ált .Isk. Diáktarisznya Alapítvány, katasztrófa
védelmi szakkör támogatása,versenyen való részvétel 40.000 Ft
9. Ökumenikus  Közoktatásért Alapítvány, szabadtérti  színházi  elõadás
szervezése az iskola diákjainak szereplésével 90.000 Ft
10. Nefelejcs Alapítvány, sport, egészségfejlesztõ és közlekedésbiztonsági nap
szervezése 70.000 Ft
11. Monor és Vidéke Alapítvány, az Alapítvány 7. Antológiájának bemutatása
alkalmából a szereplõk díjazása, vendéglátás 80.000 Ft
12. Monori  Evangelikus  Kultúráért Alapítvány, városi gyermeknap szervezése 150.000 Ft
13. Sulipersely Alapítvány, programsorozat szervezése az iskolában
(Nemzetõr napok, gyermeknap húsvéti kézmûves nap) 90.000 Ft

Alapítványi pályázatok 2006
Tizennégy pályázat közül l3 volt eredményes,egy pedig hiányos,  s így nem kaphatott
támogatást. Az alábbiakban a pályázók nevét,valamint hogy milyen célra pályáztak
és az elnyert összeget ismertetjük

címre Czeglédi  György Hegyközségi Hegybíró és Bodor János borrendi Nagymester a
2006. évi monori meghívásos borversenyen elért pontszámok alapján javaslatot tett a
képviselõ-testületnek. A testület elfogadta azt, így a 2006. évben az ÉV BORA MONORON
címet KISS PÉTER helyi bortermelõ által készített 2005. évjáratú CHARDONNEY borának
adományozta.

AZ ÉV BORA MONORON
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Május 10-én a Gazdakör székházában tartotta
rendi gyûlését a Monor Környéki Strázsa
Borrend, kiemelten közhasznú egyesület. A
határozatképesség megállapítása és a
jegyzõkönyv hitelesítõk jóváhagyása után az 1.
napirendi pontban Bodor János, a Borrend
nagymestere ismertette a vezetõség múlt évi
tevékenységét.
A 2. napirend keretében Takács Endre
kincstárnok részleteiben ismertette az egyesület
bevételeit és kiadásait, majd az ellenõrzõ
bizottság nevében Mészáros Károly számolt be
az ellenõrzések tapasztalatairól. Az elvégzett
vizsgálatok során minden bizonylatot és a
pénztárkönyvet rendben találták, a beterjesztett
zárszámadást a közgyûlésnek elfogadásra
javasolták.
A 3. napirendben a vezetõség meghívására
Horváth Ferenc önkormányzati képviselõ és
Fekete Benõ számítógép segítségével bemutatta
a Strázsa-hegyen található utak elnevezését,
amelyet a képviselõ-testület áprilisi ülésén
hagyott jóvá. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
a Strázsa-hegyet 8 területi egységre bontották a
régi elnevezések megtartásával. Ennek megfe-
lelõen a pincékhez felvezetõ utak közismert
neveit meghagyták, és a pincesorok közötti utakat

A Borrend zárszámadása
azonos csoportba tartozó nevekkel látták el (pl.:
szõlõfajták, pincei eszközök, gyümölcsök, stb.).
Fontos tudni, hogy ezek az elnevezések nem
kerülnek a Földhivatal nyilvántartásába illetve
Monor utcajegyzékébe sem, azaz a pincéket
továbbra is a helyrajzi számok alapján tartják
nyilván. A strázsa-hegyi utak elnevezése és a
kijelölt helyeken elhelyezendõ térképek kizárólag
a mentõk, rendõrség és tûzoltóság számára,
valamint idegenforgalmi tájékozódásra
szolgálnak.
A 4. napirend keretében a Borrend 2006. évi
pénzügyi tervét vitatták meg, illetve fogadták el.
Ebben kiemelten szerepel az Orbán nap, a
Strázsahegyi Tekerõ, a Márton napi újbor ünnep
rendezési költsége, a szövetségi tagdíjak, a
relikviák pótlása, stb. Az idei új programok között
szerepel a sikeres borászbál, amelynek bevé-
telével a a Strázsahegyi Tekerõ verseny megren-
dezését támogatják, a pincehegy takarítása és
lomtalanítása a rendezvények elõtt és után,
valamint aktív részvétel Máriabesnyõn június 9-
10-én zajló Egyházi és Világi Borok Versenyén.
Az Orbán napi rendezvényekkel kapcsolatos
teendõk részleteit is megvitatták a rendi
gyûlésen.

Németh László

Nyitó pénzkészlet 2005. 01. 01.: 307.916 Ft
I. 2005. évi bevételek:

Tagdíjak, önkormányzati támogatások, pályázatok, közhasznú tevékenység,
civil támogatások, kamatok összesen: 3.216.680 Ft

II. 2005. évi kiadások:
Szövetségi tagdíjak, Orbán nap, Strázsahegyi Tekerõ, Márton nap rendezési
költségei, egyéb költségek összesen: 2.740.485 Ft

III. 2005. évi vagyon növekedés: 476.195 Ft
IV. 2005.12. 31-i vagyon: 784.111 Ft

2005. 12. 31-én a Borrend tulajdonát képezõ relikviák leltárkészleti értéke: 546.900 Ft

A parlagfû és egyébb allergén gyomnövények
elleni védekezéssel kapcsolatos hatósági munka
újra napirendre került. Különösen vonatkozik ez
a légúti allergiát okozó pollent termelõ parlagfû
elszaporodására. Igénytelensége miatt szinte
mindenütt  megtalálható, ahol a talajt megboly-
gatták:- a beépítetlen, elhanyagolt építési
területeken, a gondozatlan parkokban és egyéb
gyepes területeken,  közmûvek és utak mentén,
a zártkertek parlagon  hagyott részein, a nem
mûvelt mezõgazdasági területeken. E gyom-
növény júliustól október végéig virágzik.  A
parlagfû már 4-6 leveles állapotban jól
felismerhetõ. Levelei  egy-kétszeresen szár-
nyasan szabdaltak, levélnyele a szárral együtt
pelyhes. Irtása leghatásosabb a tavaszi
megjelenítéstõl kezdve, korai gyomlálással,
illetve tömeges elõfordulás esetén a virágzás
elõtt végzett rendszeres kaszálással.  A
növényvédelemrõl szóló 2000 évi XXXV. Tv
kimondja: a termelõ, földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a
parlagfû virágzását megakadályozni, és ezt
követõen az állapotot a vegetációs idõszak végéig
folyamatosan fenntartani. Június 30-át követõen
a mûvelési kötelezettségüket megszegõ
földtulajdonosok, földhasználók esetében a
törvény közérdekû védekezés jogi lehetõ-
ségét  lehetõvé teszi.  A hatósági védekezést
elrendelõ határozatok közzététele oly
módon történik, hogy a helyi önkormányzat
hirdetõtábláján kerül kifüggesztésre. Ezen
munkák  költségterhei a földtulajdonost, a
földhasználót terhelik A jogszabályra hivat-
kozással kérjük az allergiát okozó parlagfû
irtásáról minden tulajdonos és használó
gondoskodjon.
A fent említett jogszabály bírság kiszabására ad
lehetõséget – melynek összege 2.000.000 Ft.-
ig terjedhet -  azokkal szemben, akik az  elõírt
kötelezettségüknek nem tesznek eleget.
Nem elsõdleges célunk a büntetés, ezért minden
érintett közremûködését kérjük, hogy  tegyen
meg mindent  egészségünk megõrzése érde-
kében.

Müvák  Iroda

FELHÍVÁS
a parlagfû elleni védekezésre

A Monor Környéki Strázsa Borrend
közhasznúsági jelentése

A Dr. Miklós László Monori Zsidó Alapítvány az
alábbiakban teszi közzé a 2005 évi közhasznú
jelentését:
Számviteli beszámoló (Ft-ban):
Alapítói vagyon (Szántó T.) 100.000
Pénztár: 2.510
Bank: 195.183
Pénzkészlet összesen: 197.693
Bevételek:
Támogatás MAZSÖK pályázat: 150.000
Támogatói befizetések:
Ajtai Minerál Kft. 137.500
B&K Kft. 200.000
Kuti József: 10.000
Singer László 3.000
Toronto Jews Association of Hungarian
Descent 34.238
Banki kamat 186

Összes bevétel: 534.924
Kiadások:
Nyomtatvány, irodaszer 4.230
Postaköltség 6.010
Interware Rt. domain név+fennt. 8.750
Kertép. terv. 275.000
Fakivágás 209.000
Bankköltség 19.151
Csóka Géza támogatás 40.000
Összes kiadás: 562.141
A tisztségviselõk, a kuratórium tagjai
tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül látják
el, javadalmazásban nem részesültek. A 2005.
évben a kuratórium tagjai részére költségtérítés
nem került kifizetésre. Alapítványunk vagyonnal
nem rendelkezik, vagyonfelhasználással
kapcsolatos kimutatás készítésére nem köte-
lezett. Az alapítvány tevékenységérõl szóló rövid
tájékoztató:
Alapítványunk 2004-ben kezdte munkáját, fõ
feladatunk a monori zsidó temetõ karbantartása,
rendbetétele, és ott emlékpark kialakítása. Ennek
megfelelõen a 2005. évben elkészítettünk egy

kertépítési tanulmánytervet, kivágattuk a sírokra
veszélyes, illetve az elöregedett fákat. Egész
évben gondoskodtunk a temetõ rendben és
tisztántartásáról.
Alapító okiratunkban megfogalmazott céljainknak
megfelelõen, a Monori József Attila Gimnázium
és Szakközépiskola tanáraiból álló bizottság
javaslata, és Csóka Géza pályázata alapján
Kuratóriumunk 40.000 Ft támogatást ítélt oda a
tanulónak, abból a célból, hogy elõsegítsük
tanulmányainak sikeres befejezését.

Kugel György kuratóriumi tag,
Ajtai György elnök

Közhasznú
jelentés 2005

DEMOGRÁFIAI
MUTATÓK

Monoron 2005-ben a lakosság száma:17.581 fõ,
közülük 3.710 a gyerek (18 éves korig).
Monorierdõn a lakosok száma: 3.936 fõ volt, itt
18 éves korig a gyermekek száma: 827.
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Készült: A Belügyminisztérium Országos Bûnmegelõzési
Központjának támogatásával

Kis magyar nyelvtan. (Akit illet)
Mivel a végletekig elfogult vagyok a magyar

nyelv iránt, és véleményem szerint a világ
legszebb, legkifejezõbb kommunikációs eszköze,
ezért szomorúan fogadtam a múlt héten egy
kedves monori hölgy telefonját. Egy olyan üzlet
tulajdonosa õ, melynek ajtaját nemrég ismeretlen
tettesek egy másik üzlet ajtajával együtt
meggyújtották, de hogy lopási vagy rongálási
szándékkal, az nem derült ki, ezért írtam a
legutóbbi Strázsában, hogy elképzelhetõ volt az
öncélú rongálás is. No mármost az általam igen
tisztelt, feltehetõen pletykamagazinon és
kibeszélõ show-n edzõdött néhány monori
polgártársam legott meggyanúsította szegény
tulajdonost, hogy talán õ gyújtotta fel a saját
üzletének ajtaját, hogy biztosítási csalással jusson
meg nem érdemelt jövedelemhez. Mivelhogy
szerintük az öncélúság bizonyára erre utal…
Hogy erre hogyan következtettek az „öncélú”
jelzõbõl, arra nem tudok magyarázatot adni.
Tudom viszont, hogy az emberek szívesen
kombinálnak, ez természetes, hisz vannak
Monoron vadabb és gusztustalanabb pletykák is,
ezért nem voltam rest és fellapoztam a Magyar
Értelmezõ Kéziszótár 1982-es kiadását, amely a
Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi
Intézetében készült és megkerestem az „Ö”
betûnél az „öncél” címszót. Idézem: „Az, aminek
a célja önmagában, ami önmagáért van.
Társadalmi szerepétõl elszakadt, önmagáért való
(tevékenység)” Nos, egyrészt megnyugodtam,
hogy hajdani magyartanáraim, név szerint
Vargáné Pus Erzsébet, majdan a JAG-ban Bolcsó
Gusztáv nem vesztegették hiába idejüket akkor,
mikor a magyar nyelvtant iparkodtak a fejembe
gyömöszölni, merthogy én a valós értelmében
használtam a szót, másrészt elszomorodtam,
hogy van olyan magyar, aki e szó jelentését nem
ismeri. Tisztelt magyarok, férfiak és asszonyok!
Ismerjük meg azt a nyelvet, amelyen beszélünk,
és legyünk büszkék is arra, hogy ismerjük. Olyan
kincs ez, amelybõl sem adót nem vonhatnak, se
el nem vehetik tõlünk, és egyszerû olvasással
egyre csak gyarapíthatjuk… Egy utolsó javaslat
még, melyet a hajdani szabómester adott az
inasnak: „Kétszer mérj, mielõtt egyszer vágsz…”
Most pedig nézzünk, milyen ügyekkel kellett a
közelmúltban a monori zsaruknak foglalkozniuk.

Kerti szarkák
Már most elnézést kérek a madárvilág jeles

képviselõitõl, hogy párhuzamot vonok az õk
állítólagos fényes tárgyak iránti lopkodási
kényszerük és a monori tolvajok galádsága közt,
de  a magyar nyelv hagyományosan a lopási
szakembereket esetenként szarkaként aposztro-
fálja. Itt a jó idõ, az udvarokra sorjában kikerülnek
a kerti bútorok, melyeken a megfáradt monori

lakosok elmélked-
hetnek a világ nagy
dolgairól, a választások
eredményérõl vagy
bármi másról, ami érinti
õket. Jó kiülni és a friss
tavaszi levegõt szívni
hallgatni a kamionok
dübörgését, a repülõk

zúgását, a vonatok csattogását. Persze ezt csak a
velem született cinizmus mondatja, tényleg
szükség van arra, hogy néha lazítsunk egy kicsit.
Ehhez szükségesek azok a kerti bútorok,
amelyeket kimondottan erre a célra terveztek.
A tehetõsebbek öntöttvas vagy fa alapanyagú
holmikat szereznek be, a kevésbé módosaknak
megfelel a mûanyag bútor is, a lényeg mégis
ugyanaz. Nos, a beszerzés módja az, ami viszont
különbözõ, mivel van, aki boltban vásárolja ezeket
a tárgyakat, és van, aki nem szán anyagi eszkö-
zöket erre a célra, hanem úgy véli, hogy
célszerûbb, ha inkább elveszi azokat mástól.
Hirtelenjében négy olyan ügyet ismertetett
velem a rendõrség, ahol ilyen jellegû
bûncselekmény történt. Május 7-én éjjel a Kálló
esperes utca egyik házának kertjében jártak
ismeretlenek, innen egy öntöttvas asztal és a
hozzá tartozó négy szék tûnt el, elõtte négy
nappal a Rákóczi utca egyik udvarát szemelte ki
valaki, itt is egy garnitúra hûlt helye maradt. Még
április végén a Mária utca volt a célpont, az éj
leple alatt öntöttvas bútorok tûntek el a kertbõl,
de van egy eset, amely kicsit kilóg a sorból. A
munka ünnepén, bármilyen pocsék is volt az idõ,
délután kettõ felé valaki azzal ügyködött, hogy a
Kisfaludy utca egyik udvarán mindenféle vasból
készült cuccot pakolásszon össze. Volt ebben
vasetetõ, és egyéb fémholmi is, de úgy tûnik,
hogy a szorgos gyûjtögetõt megzavarhatták a
szomszédok, mert már nem volt ideje elvinni a
kupacot, a házigazda kezdhetett visszahordani
mindent a helyére, miután megtette a feljelentést.

Testvérháború
Bizonyára sokan olvastak olyan drámákat,

ahol testvérek fordulnak egymás ellen. A
felsorolás hosszú lenne, nem is kezdek bele, ám
a legfrissebb családi összetûzés Monorhoz
kapcsolható, bár ki tudja, hogy azóta mi történt
kicsiny országunkban. Monoron vagyunk hát
május 8-án a Czinka Panna utcában, ahol az egyik
házban nagy a zsivaj, lárma. Nem házasodik senki
lánya, kiváltképp inkompetens ebben az ügyben
a cigányvajda. Két testvér szólalkozott össze
valamilyen szokványos indokból, mely eredetét
fedje homály, lévén, hogy irreleváns a
történetben. A hasonló jellegû viták általában
meddõk, hiszen a részt vevõ felek szinte soha
nem adják alább az igazukat, és a nagy számok
törvényei szerint itt is a végletekig, vagyis
késhegyre menõen folyik a balhé. A kés
elõkerültéig viszont megtartották a fokozatosság
elvét, vagyis elõbb – ki tudja, honnan – elõkerült
egy jóképû bot, melyet a testvérpár vehemensebb
tagja kapott kézbe. A szerszámhasználat
különbözteti meg az embert az alacsonyabb rendû
létformáktól, tehát a botforgató vitapartner elõbb
azzal fejezte ki igazának létjogosultságát, hogy a

családtagját tarkón csapta a jobb sorsra érdemes
szerszámmal. Koppant ugyan a feje a sértettnek,
de ez nem elégítette ki az agresszív érvelõt,
hamarjában elõkapott hát egy kést is. A másik fél
érezte, hogy alulmarad a vitában ilyen nyomós
érvek mellett, de hiába próbált konszenzusra
jutni, a szúróeszközzel hadonászó férfi már nem
tudta kordában tartani érzelmeit, és jónéhány
folytonossági hiányt eszközölt az alulmaradt
rokon ruházatában és bõrében. A lelkileg és
testileg megsebzett sértett vonatkozásában az
orvos késõbb nyolc napon belüli gyógytartamú
sérülést észlelt, de a veszekedésbõl akár tragédia
is lehetett volna. Higgyék el, nincs olyan vita,
amely megérné, hogy hosszú évekre börtönbe
kerüljünk miatta. Ez sem volt az.

Kocsma, kocsma
Már sajnos csak az idõsebbek emlékeznek

arra, hogy mit is jelentett ez a szó. Ma már nincs
meg a varázsa, holott régen azért nem volt
ennyire negatív értelmezése ennek a szónak.
Igazából nem is kocsmák következnek, hanem
érdekes módon csárdák, holott pedig a csárda
szóhoz sem kimondottan ilyen jellegû
intézményeket kapcsolnánk, mivel szállás-
lehetõség egyikben sincs. Monorierdõn szinte
emberemlékezet óta üzemel egy vendéglátóhely,
amely az állomással szemben található, és ha már
a fõút mellé épült, a nevében benne van annak a
jármûnek a neve, mely a négyesen suhan. Éjjel
ez a szórakozóhely zárva, ám mégis két ifjúnak
ekkor jutott eszébe, hogy betérjen ide. Nem
okozott gondot, hogy minden nyílászáró zárva
volt, gyorsan betörték az ablakot, és már bent is
voltak. Igen ám, de a tulaj már régebben
elveszthette bizalmát az emberekben, és
beszereltette a riasztót. A riasztó pedig tette a
dolgát, vagyis riasztott. A riadt betörõk a
nyakukba szedték a lábukat és iparkodtak kifelé,
de egyikük, talán a saját arcától megrettenve,
összetörte a tükröt, Esetleg azt hitte, hogy valami
rossz arcú ember nézi õket, nem tudni…
Iparkodtak elhagyni a helyszínt, de a rendõrök is
arra vették az útjukat, amerre õk, elkerülhetetlen
volt hát a találkozás. A 17 és 18 éves ifjú rövidesen
kínos kérdésekre kellett, hogy válaszoljon,
késõbb majd a bíróság mérlegeli rövid és
dicstelen tevékenységüket.

Átjõve Monorra szintén találunk egy csárdát
a vasútállomás környékén, mely szintén egy
közlekedési eszközrõl kapta a nevét, amely
viszont csak egy lóerõs és zabbal üzemel. Itt
javában nyitva volt még az objektum, mikor este
negyed tíz tájban a pultos arra lett figyelmes, hogy
az egyik vendég egy hamutartóval dühödten
betöri az addig vele békében elpittyegõ játékgép
frontablakát. Én személy szerint csak elképzelni
tudom a dühkitörés okát, a legnyilvánvalóbbnak
az tûnik, hogy a delikvens  csak perselyként
használta a gépet, bár a hasonlat sántít, hiszen a
perselybõl elõbb-utóbb az ember visszaszerzi a
bedobált érméket, ellentétben a jelzett mûszerrel,
amely leginkább csak nyelte és nyelte a
szenvedélyes játékos vagyonát. Az emberek
toleranciaküszöbe mindenkinél egyéni, tehát a
játékos csak eddig tudta kordában tartani
csalódottságát, innen az ösztönök diktáltak. Ezek
után pedig a rendõrség fog majd diktálni egészen
addig, míg az ügy bíróság elé nem kerül.

Sipos Tamás
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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.

Stúdió
2200 Monor, Kossuth L. u. 88/a.
Levélcím: 2200 Monor-2. Pf.: 8.

T-MA péntekenként 21,30-tól élőben
Tel.: 06-29-415-000

E-mail: geminitv@monornet.hu,
5perctavkozles@monortel.hu, t-ma@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 22,30 óra.

Reklám- és referenciafilmek készítése az Ön igényei szerint.
GEMINI TELEVÍZIÓ az ÖN médiakapcsolata!

Vásároljon, készítsen képeket, dekorációt, díszeket,
ajándékot, divatékszereket!

Hobbi-, ajándék- és dekor termékek, valamint alapanyagok
széles választékban kaphatók.

Katalógus alapján beszerzést is vállalunk.
Monor Kiss Ernõ utca 1./B

Tel.: 06-209-277-312
H-K: 9.00-18.00

Nyitva Sze: 8.30-18.00 SZINÓRE
tartás: Cs-P: 9.00-18.00 2005 BT.

Szo: 8.00-12.00

HOBBI KUCKÓ

„Start”
Gépjármûvezetõ-

képzõ MK.
OKÉV szám: 13-0794-04

Segédmotor-, nagymotor-, személygépkocsi-vezetõi tanfolyamot
indít:

2006. június 14-én és 21-én 17,00 órakor
Monor, Széchenyi u. 8. sz. alatt.

- számítógépes felkészítés a KRESZ-vizsgára,
- díjmentes elsõsegélynyújtó tanfolyam,
- rutinpálya, rutinvizsga helyben, Monoron,
- részletfizetési lehetõség!

Érdeklõdni: a helyszínen, vagy
„TABAK” dohány – ajándéküzlet

Monor, Deák F. u. 2.
Tel.: 06-29/414-708 vagy 06-20/954-2708

TÁRSASHÁZ  KEZELÉST VÁLLALUNK !
Állami társasházkezelõi szakképzettséggel,

gyakorlattal.
          Tel: 06-20-913-2944,  Fax: 06-29-416-944

E-mail: karacsondierzsebet@monornet.hu
Részletes ajánlatunkban egyedi kedvezményeket is

biztosítunk leendõ partnereinknek.

JOÓ ILDIKÓ
masszõr, nemzetközi csi-kung tanár várja leendõ és régi vendégeit a
monori uszodában.
Mint asztrológus készít személyre szóló horoszkópot, mely segíthet a
pályaválasztásban, az üzlettársi kapcsolat kialakításában, az emberi
kapcsolatok alakulásában, stb.

Bejelentkezés telefonon, mobil: 06-30-370-9559,
uszodai telefon: 06-29-614-503.

AUTÓPEST AUTÓSISKOLA
OKÉV nyilvántart. szám: 01-0253-04

Intézmény lajstrom szám: 0817
tanfolyamot indít folyamatosan M, A, B, C, D, E

kategóriákban.
Következõ tanfolyam:

2006. június 12. (hétfõ) 17,00 órakor.
Tanfolyam helye: Monor, Bajcsy Zs. u. 6.

Jelentkezni lehet:
a helyszínen, illetve a  06-29-410-532, 06-30-568-3858,

06-20-942-7367 telefonon.
A tandíj 30%-a visszaigényelhetõ az SZJA-ból.
Számítógépes felkészítés a KRESZ vizsgára.

Részletfizetési lehetõség!
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Szeretnél AVON tanácsadónõ lenni?
A belépés díjtalan! Remek jövede-lemkiegészítés!
15-30%-ig árengedmény! Féléves
ajándékprogram!
Jelentkezés: 06-30-397-1055.

***
Hûtõgépszervíz!
Hûtõszekrény, fagyasztó javítás hétvégén is.
Nyugdíjasoknak kedvezmény! Akciós lakásklíma
szerelés. 06-20-467-76-93.

***
Németh András kõmûves vállalkozó

2200 Monor, Szélmalom út 169.
Tel: 06(20)453-4831, 06(29)414-908
családi házak, melléképületek építését,
átalakítását, vakolását, burkolását, kerítések, járdák
készítését vállalja.

***
Hétvégi faház eladó!

Monor határában a VOLÁN telepnél! Telek 88
négyszögöl, faház 32 m2. Tel.: 06-30-638-4586.

APRÓHIRDETÉSEK

Március 16-án került sor Budapesten a Városliget
sarkán magasló impozáns épület hetedik
emeletén, az ESZA Kht. tárgyalótermében a
Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisz-
térium szervezeti egysége a HEFOP és EQUAL
Program Irányító Hatóság, valamint a Monori
Mûvelõdési Központ között a támogatási
szerzõdés aláírására, mely szerint intézményünk
az elsõ sikeres európai uniós pályázatában
megfogalmazott tervek megvalósításához
45.900.000 Ft támogatásban részesül.
Pályázatunk címe és a szerzõdés tárgya a „Helyi
igényeken alapuló felnõttképzési modell
kialakítása Monor Kistérségben.
A két éves futamidõ alatt megvalósítandó projekt
célja egy, a Monor Kistérségben a munkaerõpiaci
igényeket legszélesebb körben kielégítõ,
hatékonyan mûködõ felnõttképzési rendszer
kialakítása. E rendszer a helyi közmûvelõdési
intézmények hátterére építve legyen alkalmas
arra, hogy a Központi Régióban, a fõváros és az
agglomeráció között tapasztalható társadalmi –
gazdasági különbségek kiegyenlítéséhez
hozzájáruljon. A projektet konzorciumi
partnerünkkel, a Kecskeméti Regionális Képzõ
Központtal együttmûködésben, annak szakmai
segítségével valósítjuk meg.
A futamidõ elsõ fázisa a tutorképzés. A cél
eléréséhez olyan közmûvelõdési szakemberek

szükségesek, akik rendelkeznek kellõ moti-
vációval, kompetenciákkal és szakmai isme-
retekkel, hogy bizonyítani tudják az élethosszig
tartó tanulás szükségességét. Ennek tematikája:
általános személyiségfejlesztõ tréning,
kommunikáció, tanulási készségek fejlesztése,
vállalkozói kompetenciák és munka-erõpiaci
ismeretek.
Ezt követõen valósul meg a reintegrációt
elõsegítõ modulrendszerû képzés, amely a
kistérségben élõ, munkaerõpiaci szempontból
kihívásokkal küzdõ emberek számára szerve-
zõdik. Kiemelt célcsoportok: a középiskolát
végzett, nem továbbtanuló fiatalok, a gyer-
meknevelés otthon töltött éveit élõ kismamák, a
monori mintegy kétezer fõs roma lakosság,
általában az alulképzett munkavállalók, valamint

a város nevezetes pincefalujában, a Strázsa-
hegyen szõlõmûveléssel és bortermeléssel
foglalkozó gazdák, illetve azon partnereik, akik a
borkultúra fejlesztésében és a borturizmus
meghonosításában szerepet vállalnának.
A tematika címszavakban: pályaorientáció, idegen
nyelvek, informatika, menedzsment, az Európai
Únióval kapcsolatos ismeretek, borkínáló képzés,
szõlõ- és borkultúra, vendéglátás, turizmus.
Reméljük, hogy elképzeléseink megvalósításával
hozzájárulunk a társadalmi gondok megoldá-
sához, a helyi lehetõségek hatékonyabb kihasz-
nálásához, valamint szûkebb hazánkban
hosszútávra meghonosítjuk a  felnõttképzés
rendszerét.

Laza István
igazgató

Felnõttképzés Monoron  - EU támogatással

A Monori Strázsák Néptánc-
együttes június végén
Erdélyben vendégszerepel.
Ennek során mûsort ad a
Dévai Szent Ferenc Alapít-
vány által mûködtetett
árvaház kollégiumában. Ez
alkalommal pénzadományt
szeretnénk átnyújtani a Böjte Csaba atya
alapította árvaház segítésére. Tisztelettel kérünk

mindenkit, akinek módja,
lehetõsége és szándéka van
támogatni a dévai árvaház
mûködését, gyarapítsa a
monori adomány keretét!
Adományok átvétele a
Mûvelõdési Központ ideigle-
nes irodájában:

Monor, Kossuth L. u. 84. (Helytörténeti Kiállítás),
telefon: 06-29/413-212.
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Monor Város Önkormányzata pályázat útján értékesít Monor területén kertvárosias lakóterületen építési telekingatlanokat.
A jelentkA jelentkA jelentkA jelentkA jelentkezési határidõ folyamatos!ezési határidõ folyamatos!ezési határidõ folyamatos!ezési határidõ folyamatos!ezési határidõ folyamatos!

Bõvebb felvilágosítás:Bõvebb felvilágosítás:Bõvebb felvilágosítás:Bõvebb felvilágosítás:Bõvebb felvilágosítás: Monor Város Polgármesteri Hivatala (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) Mûszaki Irodáján Bokros Károlyné és Szûcs István
ügyintézõknél ügyfélfogadási idõben személyesen, vagy munkaidõben telefonon a

A Környezetvédelem Monorért Egyesület
(KÖRME) idén rendezte meg harmadik alka-
lommal a Civil majálist. A rendezvény célja, hogy
pártállástól függetlenül minden érdeklõdõ monori
polgár el tudjon tölteni egy vidám, de  tartalmas
napot családja és barátai körében. Örömmel
tapasztaltuk, hogy ezt a célkitûzésünket
maradéktalanul sikerült megvalósítani, ami a
példás rendezésen kívül a gyönyörû idõnek is
köszönhetõ volt. A program szokás szerint a
fõzõverseny köré épült, 20 csapat örvendeztette
meg finomabbnál finomabb falatokkal a
szépszámú közönséget.

CIVIL MAJÁLIS 2006
Reggel Pogácsás Tibor polgármester és
Gulyás László nagytiszteletû úr nyitotta meg
a programot, amely a fõzés mellett egész nap
folyamatosan zajlott. A nap háziasszonya Vágó
Piros, a DANUBIUS Rádió népszerû mûsorveze-
tõje volt, aki ezúttal is nagyszerûen fogta össze
és vezette le a rendezvényt. Megcsodálhattuk és
kóstolhattuk Laist András koktéljait, a
moderntáncosokat, a motorosokat, a sváb, és a
nyugdíjas táncosokat, valamint az énekeseket is.
Nagy sikere volt a fagyis, sörös, cukorkás, arc-
festõ, lángosos, katasztrófavédelmi sátornak is,
nem beszélve az ingyenes vércukor- és

Február 3-án levélben érdeklõdtem a MÁV EU
Program Igazgatóság EU Projekt Irodánál a
monori vasútállomáson félbemaradt munkálatok
illetve a gyalogos aluljáró vizesedése miatt, és a
következõ választ kaptam kérdéseimre.

„Tisztelt Németh László Úr!
Megkaptuk levelét Monor állomás átépítésével
kapcsolatban, melyben leírtakra az alábbi válaszokat
adjuk:
1.) Az aluljáró víztelenítési problémájával
kapcsolatban a mérnök (mûszaki ellenõr) felvette a
kapcsolatot a kivitelezõvel. Elektromos hiba miatt
voltak szivattyúzási gondok, reméljük, mielõbb
meglesz a végsõ megoldás.
2.) A pályaépítési munkákból hátralévõ feladatok
megvalósítását rövidesen folytatni fogjuk. A
biztosítóberendezés munkálatai jelenleg is folynak,
de mivel belsõ szerelési folyamatok történnek, ez
nem látványos szakasza a munkáknak. A végleges
befejezés október hóban várható. Vannak olyan
zajvédõ falelemek, melyek csak azután építhetõk
meg az ideiglenes biztosítóberendezés üzemel-
tetésének biztosítása miatt. Mivel a munkáknak
természetükbõl eredõen van egymásra hatása, a
kivitelezõk határidõ módosítást kértek, ami azt
jelenti, hogy a teljes befejezés az év végére várható.
A teljes vonali rehabilitációnak van egy pénzügyi
ütemezése, és eszerint Pilis állomás átépítésének
jelenleg a tervezése folyik, így az Ön által felvetett
egyidejûség (Monor és Pilis állomás egyidejû
átépítése) nem jöhet szóba. Azt, hogy hol milyen
beavatkozás történik, szintén a fent említett Magyar
Kormány és az EU között 2000-ben rögzített
pénzügyi memorandum határozza meg. Mindenhol
az annak megfelelõ, mûszakilag szükséges
beavatkozás történik.
Kérjük fentiek szíves tudomásul vételét.
Budapest, 2006. március 20.
Üdvözlettel: Molnár Richárd irodavezetõ s.k.”
A levélben adott válaszok alapján reménykedhetnek
azok, akik a vasúti vágányok mellett laknak, hogy
elõbb-utóbb megépül a zajvédõ fal, és az állomási
elsõ vágány és peron építése is befejezõdik, valamint
a biztosító berendezés építésének befejezése után
nem kell az Ady úton hosszú percekig várakozni a
sorompó felnyitására. Bízzunk az ígéretekben!

Németh László

Ismét válaszolt
a MÁV

koleszterinmérésrõl.
Örömmel nyugtázhatjuk, hogy egy civil szervezet
(KÖRME) más társszervezetek segítségével,
városi szintû rendezvényt tudott újólag
produkálni, példás összefogással. Külön szeret-
nénk köszönetet mondani Szilágyiné Évike
fõszervezõnek, akinek oroszlánrésze volt abban,
hogy ez a vidám nap létrejöjjön, s ilyen sok ember
remekül érezze magát. Hálával tartozunk
támogatóinknak, akik közel 90-en voltak,
bõkezûségükért, nélkülük ezt a sok szép aján-
dékot nem tudtuk volna elõteremteni, és a
résztvevõknek jutalmul átadni. Mégegyszer
köszönjük!

Jávorszki György
KÖRME

A korszerûsödõ büntetõpolitika - Európai Uniós
kötelezettségként is megfogalmazott -  kiemelt
feladata a bûnözés okozta káros hatások
csökkentése, és a bûncselekményeket elszenvedõ
személyek társadalmi, erkölcsi és anyagi sérel-
meinek enyhítése is.
Az errõl szóló 2006. január 1-jétõl hatályos
törvény már nem csak a bûncselekmények
közvetlen sértettjeit, hanem azokat a személyeket
is áldozatnak tekinti, akik a bûncselekmény
következtében szenvedtek sérelmet.
A kérelmet az erre a célra rendszeresített nyom-
tatvány kitöltésével lehet benyújtani. Az áldozati
minõség igazolásához a büntetõeljárás adatairól
szóló igazolás szükséges, amelyet a nyomozó
hatóság állít ki. Ezt az igazolást szükség esetén
az Áldozatsegítõ Szolgálat szerzi be.
A kérelmek ügyében a fõvárosban és a megye-
székhelyeken mûködõ Áldozatsegítõ Szolgálatok
heti négy alkalommal ügyfélfogadást is tartó
jogász munkatársai járnak el. Valamennyi hozzánk
forduló részére ingyenes, gyors, szakszerû felvilá-
gosítást, tájékoztatást adunk a büntetõeljárásbeli
jogairól és kötelezettségeirõl, a számára elérhetõ
támogatások fajtáiról, feltételeirõl, egyéb
ellátásokról, juttatásokról, jogérvényesítési
lehetõségekrõl, állami önkormányzati, civil és
egyházi szervezetek elérhetõségérõl, valamint az
ismételt áldozattá válás elkerülésének lehetõ-
ségeirõl.
Új lehetõség az azonnali pénzügyi segély,
amellyel méltányossági döntés alapján a
legalapvetõbb szükségletek fedezésére (lakhatás,
ruházkodás, élelmezés, utazás, gyógyászati és
kegyeleti jellegû rendkívüli kiadások) biztosít-
hatunk készpénzt, ha a bûncselekmény miatt
kialakult helyzet ezt indokolja. Azonnali pénzügyi
segélyért a bûncselekményt követõ 3 munka-
napon belül lehet folyamodni.
Az áldozat érdekérvényesítés elõsegítése
címén személyre szabott felvilágosítást kap
alapvetõ jogairól, valamint  a szolgálat segítséget
nyújt részére az állami, önkormányzati ellátá-
sokhoz való hozzájutáshoz. A kérelmet a bûncse-
lekmény elkövetése utáni 6 hónapon belül lehet
benyújtani.
A bûncselekmény elkövetését követõ 6 hónapon

belül, ha a szociálisan rászoruló áldozat ügyének
további intézése szakjogászi közremûködést
kíván, az Áldozatsegítõ Szolgálat a Jogi Segítség-
nyújtó Szolgálathoz irányítja, ahol további szaksze-
rû jogi tanácsot, ügyvéd általi okirat, vagy bead-
ványkészítéssel segítik jogai érvényesítését,
jogvitája megoldását.
Átalakult a korábban a Biztonságos Magyar-
országért Közalapítvány által bonyolított állami
kárenyhítés, oly módon, hogy egyösszegû vagy
járadék formájában történõ kárenyhítésre a
szándékos, személy elleni, erõszakos bûncselek-
mények áldozatai lehetnek jogosultak, - a sértett
testi épségének, egészségének súlyos károso-
dása, illetve halála esetén -, a bûncselekmény
elkövetésétõl számított 3 hónapon belül benyúj-
tott kérelem esetén.  A kárenyhítés nem jár alanyi
jogon, a rászoruló sértett vagy a vele egy háztar-
tásban élõ hozzátartozója részesülhet a bûncse-
lekmény következtében keletkezett vagyoni kár,
jövedelem-kiesés kompenzálásában.
Egyösszegû kárenyhítésként a bûncselekmény
miatt bekövetkezett –számlával, bizonylattal
igazolt – vagyoni kár, illetve jövedelem kiesés
teljes vagy részbeni megtérítése igényelhetõ.
Járadék formájú kárenyhítést igényelhet az
áldozat, a sértett -várhatóan 6 hónapot meghaladó-
bûncselekmény miatti keresõképtelenségébõl
fakadó jövedelemcsökkenés részbeni enyhítésére.
Ha a kár más forrásból megtérül, a kérelmezõ a
megtérülés mértékéig köteles a pénzben nyújtott
támogatást visszafizetni.
Az áldozatsegítõ szolgálatok telefonon vagy
személyesen várják az arra rászorulók jelentke-
zését. Kollégáink gyors és hathatós segítséget
nyújtanak az áldozatoknak.

Ügyfélfogadási idõnk:
Hétfõ és csütörtök     900-1300

Kedd:                        1300-1600

Szerda:                      1300-1800

Péntek:                      nincs
Cím: 1116 Budapest, Hauszmann Alajos u. 1.
(Fehérvári út sarok)

Telefon: 06/1/371-8921, 06/1/371-8908,
06/1/371-8919

IM ingyenes zöld száma: 06 80 244-444
 Pest Megyei Áldozatsegítõ Szolgálat

Van állami segítség
a bûncselekmények áldozatainak
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„Aki nem tudja, az tanítja”- tartja a mondás. Hogy
Pecznyik Ibolyára, Monor kiváló pedagógusára
ez mennyire nem igaz, azt nemcsak a tanítványok
nemzedékei igazolják, hanem az az országos
szintû szakmai elismerés is, melyet nemrég
vehetett át. Aki életében legalább egyszer
beszélgetett már a Tanárnõvel, vagy figyelemmel
kíséri a Gemini Televízióban lévõ mûsorát,
biztosan feltûnt beszédének tisztasága,
érthetõsége és ízes magyaros fogalmazása. A
Kazinczy-díjat ugyanis azok a pedagógusok,
színészek, énekesek, közszereplõk kaphatják,
akik saját nyelvhasználatukkal hozzájárulnak a
magyar nyelv szépségének megõrzéséhez, és
egyben példát mutatnak fiatalok, idõsek számára
az igényes nyelvhasználatban. A díj csak egy
része annak a nyelvmûvelõ mozgalomnak,
melynek gyökerei az 1930-as évekre nyúlnak
vissza, megvalósítása azonban Péchy Blanka
színésznõ nevéhez és az 1960-as évhez fûzõdik.
Helyesírási verseny, Kazinczy szépkiejtési
verseny: azok az iskolai rendezvények, melyek
mindnyájunk diákéveibõl többé-kevésbé
ismerõsek lehetnek. Ezek is a nyelvmûvelõ
mozgalom részei.
- Hogyan fogadta a hírt, hogy idén két másik
pedagógus mellett Ön is Kazinczy-díjban
részesül?
A díj átadása elõtti egy hónapot végigizgultam,
de maga az esemény nagy élmény volt, hiszen
ünnepélyes, családias, bensõséges hangulatban
telt. Nagy tiszteletet vált ki belõlem annak a
gondolata, hogy ilyen körnek lehetek tagja,
ugyanis nyelvész professzorok és nagyhírû tanár
kollégák vettek körül. A környezetem is elismeri
a Kazinczy-díj jelentõségét, hiszen akik ismerik
a munkámat, tudják, hogy tizenöt év fáradozása
rejlik mögötte. Hivatalosan elõször a Duna
Televízióban, majd a Kossuth Rádióban hangzott
el a hír, és a Népszabadság is megírta. A
tanárkollégák és a gyerekek is természetesen
örültek neki.
- Hogyan került kapcsolatba a nyelvmûvelõ
mozgalommal?
1990 óta vagyok tagja az Anyanyelvápolók
Szövetségének. Egerben kétévente rendeztek
anyanyelvi konferenciát, ahova magyartanárként
én is eljutottam. Ott Kerekes Barnabás, a
szövetség vezetõségének tagja ismertette az
anyanyelvápolók munkáját. Beszéde, szemé-
lyisége annyira szuggesztív volt, hogy mi, akik
elõször hallgattuk õt, úgy éreztük, be kell
lépnünk. Szinte rohantunk hozzá, hogy kitöltsük
a belépési nyilatkozatot, melyen fel kellett
tüntetni, hogy mi az a tevékenység, melyet
pluszban vállalok. Ekkor indítottam a „Beszélni
nehéz” (Nyelvmûvelõ) szakkört a Szterényi
József Középiskoában.
- Milyen emlékei vannak ebbõl az idõszakból?
A szterényisekkel értem el a legtöbb szép

eredményt. Minden országos megmérettetésen
jelen voltunk: Kazinczy-versenyen kétszer,
balladamondó versenyen egyszer vettünk részt,
nyelvtan tantárgyi versenyen országos tizedik,
irodalomból hatodik, helyesírási versenyen
szintén negyedik helyezést értünk el. A
Szterényibõl Üllõre, majd a Jászai Mari Általános
Iskolába kerültem, ahol jelenleg is tanítok, de
sehol sem hagytam abba a szakkört.
- Mi a „Beszélni nehéz” szakkör feladata?
Elsõsorban az, hogy a Kossuth Rádióban lévõ
„Beszélni nehéz” c. mûsorral levelezzünk. A
szakkörön a rádióban elhangzó mondatokkal
foglalkozunk: fölismerjük a hibát, bejelöljük a
szöveg hangsúlyos és kevésbé hangsúlyos
részeit, vagyis megírjuk, hogy szerintünk hogyan
hangzik megfelelõ hangsúlyozással a feladvány.
Ezt mi „hangosításnak” nevezzük. A szakkör
másik nagyon fontos célja, hogy a társainkat is
szép beszédre próbáljuk ösztönözni, hiszen sajnos
országos szintû folyamat a magyar nyelv romlása,
a káromkodások általánossá válása.
- Meglátása szerint a nyelvromlás csak az utóbbi
évek jelensége, vagy régebben indult a folyamat?
A technika õrült fejlõdésével, az élettempó
rohamos gyorsulásával van összefüggésben. A
számítógép, az internet, a mobiltelefon használata
nemcsak a helyes beszédre, hanem az írásra is
káros hatással van. Ezen eszközök nyelvhasz-
nálatára a rövidítések sokasága illetve a
helyesírás háttérbe szorítása jellemzõ, és ez
megy át az élõbeszédbe is. Nagyon sokszor a
„bocsánat” helyett „bocsika”, a zsömle helyett
„zsömi” hangzik el. Ez nem csak helytelen, de
ízléstelen is. Nem használjuk ki  anyanyelvünk
szépségét, gazdagságát. Bízom benne, hogy az
utóbbi idõknek ez a rohamos nyelvromlása
visszafordítható, mert ha nem hinnék benne,
akkor nem csinálnám még mindig ezt az egészet.
Azért azt tegyük hozzá, hogy vannak még
olyanok, akik nagyon szépen beszélnek, de sajnos
nem ez az általános. Ha ezt Péchy Blanka hallaná,
most forogna a sírjában.
- Hogyan lehet felkelteni a fiatalok érdeklõdését
a magyar nyelv szépségei iránt, hiszen õk már a
média leegyszerûsített és gyakran obszcén
nyelvén szocializálódtak?
Nehezen, és érzem, hogy én is egyre fáradtabb
vagyok. Én a tanításon keresztül próbálom
megnyerni az erre fogékony tanulókat: nem csak
saját beszédemben éreztetem a nyelv szépségeit,
hanem mesélek is az anyanyelvben felfedezhetõ
értékekrõl. A másik vonzerõ, hogy a rádióban és
a tévében rendszeresen elhangzik az iskola, a
szakkör és a tanulók neve. Az évente megren-
dezésre kerülõ balatonboglári nyári tábor is moti-
válja a gyerekeket, hiszen nagyon olcsón lehet
egyhetes nyaraláson részt venni. Itt tanárok

irányításával minden nap anyanyelvi versenyeket
rendeznek, délutánonként pedig kirándulásokra,
különbözõ játékokra van lehetõség. Ma már a
modern technika lehetõséget ad arra, hogy
minden évben összefoglaló videófilmeket
készítsenek a táborról, melyek mind-mind azt
bizonyítják, hogy a gyerekek felejthetetlen
napokat töltenek el együtt.
- Mennyire hosszú távú a „Beszélni nehéz”
alkalmain végzett munka?
Én nagyon bízom abban, hogy az elballagó
tanítványaim nem fogják abbahagyni ezt a
tevékenységet. Ismerek olyan diákokat Pest
megyébõl, akik az általános iskolából kikerülve
tanári irányítás nélkül, maguk alakítottak
szakkört a középiskolában, és azóta is fönntartják
a levelezést a rádióval.
Nem a rádióval való levelezés az egyetlen,
amellyel tenni próbál a magyar nyelv ügyében.
Igen, beléptünk az Anyanyelvápolók Szövetsé-
gének Ifjúsági Szervezetébe. Ennek köszönhetõ,
hogy országos találkozókra és versenyekre
megyünk, melyeken még az országhatárokon túli
magyar iskolák is részt vesznek. Itt is nagyon
szép eredményeink vannak: több országos elsõ,
második helyezés. A másik nagy tevékenységi
körünk a Duna Televízióban lévõ nyelvmûvelõ
mûsorok, melyekbe szintén levelezés formájában
kapcsolódtunk be. Tavaly kétszer is szerepeltünk
a tévében: csapatunk egy középiskola diákjaival
nyelvi játékokban mérte össze tudását, melynek
eredménye szintén elsõ helyezés lett. A
Strázsában is megírjuk az eredményeinket. A
„Beszélni nehéz” szakkörök országos versenyén
és találkozóján mindig részt veszünk. Ezen kívül
negyedik éve rendezzük meg a Jászaiban az
anyanyelvi délutánt, melyen egyre több a
résztvevõ. Ezekre az alkalmakra mindig híres
nyelvész elõadót hívok. Az anyanyelvi délutánnal
az a célom, hogy széles körben esélyt adjunk a
magyar nyelvvel való foglalkozásra. Ha csak egy
ilyen alkalom kapcsán elgondolkodik valaki azon,
hogy hogyan is használja a magyar nyelvet, akkor
már megérte a fáradságot.

Péter Renáta

Helyreigazítás
A Strázsa márciusi számában a 35 éve a siker
útján c. cikk következõ mondata félreértésre
adhatott okot: „Most ismét készülünk néhány
elõadásra: többek között a március 15-i városi
mûsorra, melynek nagy része tánc, de több
színpados is szerepel benne.” A mondat helyesen
így hangzik: „Most ismét készülünk néhány
elõadásra: többek között a Laza István által
rendezett március 15-i városi mûsorra, melynek
nagy része tánc, de több színpados is szerepel
benne.”

BESZÉLNI NEHÉZ
Egy Kazinczy-díjas vallomásai

Szabadfelhasználású gyors jelzáloghitel
5 munkanap alatt.

Jövedelemigazolás és elõzetes pénzbefektetés nélkül.
Terhelt ingatlanra is, akár 20 éves futamidõre, 8.000 Ft/hó/millió.

06-70-200-9751
06-29-416-729

Internet: www.jel-zalog.hu
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(Forrás: Monor község képviselõ-testület jegyzõkönyvei 1925-1928)
1927. április 9. Rendkívüli közgyûlés. 1927. április 9. Rendkívüli közgyûlés. 1927. április 9. Rendkívüli közgyûlés. 1927. április 9. Rendkívüli közgyûlés. 1927. április 9. Rendkívüli közgyûlés. 238-239. Oldal
1.napir1.napir1.napir1.napir1.napirend. „ end. „ end. „ end. „ end. „ Vezetõ jegyzõ elõadja a monori állami iskolák gondnokságának 1927. évi március
12-én, a gazdasági iskola ügyét tárgyaló ülésnél jegyzõkönyvben foglaltakat, melyben a
gazdasági iskola épületének felépítését tárja elõ oly módon, mint ahogy az már 1913. évben
meg lett indítva. Ezek szerint, ha a gazdasági iskola teljes felépítéséhez szükséges összeget
2/3-ad részben, úgy mint 1913-ban, államsegélyképpen megadná az államkincstár, míg a
hiányzó összeget a község fedezné a gazdasági iskola tiszta jövedelmének 80 %-ából.
40/1927.sz. Határ40/1927.sz. Határ40/1927.sz. Határ40/1927.sz. Határ40/1927.sz. Határozat.ozat.ozat.ozat.ozat.
A képviselõ-testület az elõadó javaslathoz elvben hozzájárul és utasítja az elöljáróságot, hogy
ezen építkezésre vonatkozó tárgyalásokat a m.kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériummal
indítsa meg. A tárgyalások felvételéhez szükségesnek tartja kijelenteni, hogy az építési költség
1/3-ad rész fedezésére a gazdasági iskolától járó 80 % tiszta jövedelembõl annyit ajánl fel,
amennyi a törlesztéses kölcsön törlesztéséhez szükséges.
Kijelenti továbbá, hogy a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériummal 1913-ban kötött
megállapodás továbbra is teljes egészében fenntartassék, mert csak ily körülmények között
tudja az iskola felépítését lehetõvé tenni.”
1927. július 28. Rendkívüli közgyûlés1927. július 28. Rendkívüli közgyûlés1927. július 28. Rendkívüli közgyûlés1927. július 28. Rendkívüli közgyûlés1927. július 28. Rendkívüli közgyûlés. 272-274. oldal
2. Napir2. Napir2. Napir2. Napir2. Napirend. „end. „end. „end. „end. „Olvastatott az állami elemi iskolák gondnokságának átirata az Önálló Gazdasági
Népiskola felépítése tárgyában, melyben arra kéri a képviselõtestületet, hogy az Önálló
Gazdasági Népiskola felépítése tárgyában érkezett minisztériumi rendelet alapján az iskola
építésével járó elõmunkálatokat foganatosítani méltóztassék.
66. kgy66. kgy66. kgy66. kgy66. kgy. 5404. kig./1927. Határ. 5404. kig./1927. Határ. 5404. kig./1927. Határ. 5404. kig./1927. Határ. 5404. kig./1927. Határozat.ozat.ozat.ozat.ozat.
A képviselõ-testület a maga részérõl az építés szükségességét elvileg elismeri, és semmi
lehetõ áldozattól vissza nem riad, azonban már most kijelenti egyrészrõl, hogy többet adni
iskolaépítésre semmi módon nem tud, mint amennyit már eddig is önként felajánlott és adott
is, nevezetesen a gazdasági iskola részére átengedett földek tiszta jövedelmének a községet
illetõ 80 %-a terhére az alábbiak szerint megállapítandó összeget. Másrészrõl ezúttal is
leszögezni kívánja a képviselõ-testület azt a tényt, hogy ezen iskola felépítéséhez már régóta
bírja a minisztérium ígéretét 25000 Pengõ államsegélyre vonatkozólag, sõt a minisztérium
30000 aranykoronát egyszer már a község részére ki is utalt, azonban a változó gazdasági
viszonyok folytán és a világháború közbejötte miatt a község azt igénybe nem vehette.
Kölcsönös megértést vár tehát a község a minisztérium részérõl, és midõn reméli, hogy a
már régebben ígért, fenti körülírt segélyt egész összegében megkapja, egyúttal örömmel
veszi tudomásul, hogy a felveendõ kölcsön annullálásának részbeni fedezésére a minimum
20 évre terjedõ idõn át fizetendõ évi 800 pengõ és az igazgatói lakbér összegének megfelelõ
évi hozzájárulást is folyósít az iskola építési költségeire.
Ily feltételek mellett a község a maga részérõl hajlandó felajánlani az Önálló Gazdasági
Népiskola kezelésében lévõ föld tiszta jövedelmének 80 %-a terhére egy jelenleg összegében
és idõtartamában még meg nem állapított hosszúlejáratú kölcsön annuitásának fedezésére
elegendõ összeget.
Utasítja továbbá a képviselõ-testület az elöljáróságot, hogy az iskola építéséhez – mint azt
annak idején az alsótanyai iskola építésénél is sikerült – kísérelje meg az államkölcsön
megszerzését. Végül már most kijelenti, hogy az építkezési munkálatokra kiírandó
versenytárgyaláson a pályázatok felett a döntést magának tartja fenn,
az Államépítészeti Hivatal véleményének meghallgatásával.”

N. L.N. L.N. L.N. L.N. L.

Benedikt Ildikó és Ladányi Gáspár

Király Lajosné, Koroknai Klára, Balogh Gyula,
Kovács Imréné Kozma Éva, Nagy József Miklós.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretett halottunk

Nagy József
temetésén résztvettek, elkísérték utolsó útjára,
sírjára virágot, koszorút helyeztek, mély
fájdalmunkban együttérzésüket fejezték ki.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
édesanyám, nagymamánk,

özv. Ribár Istvánné sz. Tóth Julianna
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló család

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik
Hargas Ilonát

szerették, tisztelték, elkísérték utolsó útjára,
sírjára virágot tettek, mély fájdalmunkban
osztoztak.

A gyászoló család

A városban megjelenõ helyi lapok közül a legnagyobb
példányszámban hirdethet, és már a www.monor.hu
web-oldalon is olvashatják hirdetését!
A hirdetések, és más írások leadási határideje, minden
hónap 15. napja.

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 rendelkezésére:

Nagy Lajosné
Polgármesteri Hivatal 2200 Monor,

Kossuth L. u. 78-80. emelet 112-es iroda.
Tel.: 29/412-215/159-es mellék,

mobil:06(20)479-8317
e-mail: nlajosne monor.hu

KÖZLEMÉNYÉRÕL
SZINTE VALAMENNYI

MONORI LAKOS
ÉRTESÜL!

Május 3-án délután került sor a Monori Májusi
Napok programjaként a Helytörténeti
vetélkedõre. A városi kiállítóteremben izgatottan
foglalt helyet négy általános iskola 3-3 fõs csapata.
Laza István, a Mûvelõdési Központ igazgatója
volt a vetélkedõ szervezõje és játékvezetõje. A
zsûri tagjai: Dömötör József, Németh László
és Gál Zoltán voltak. A vetélkedõ hét fordulóban
zajlott, elméleti és gyakorlati feladatok tették
próbára a versenyzõket.
A felkészülés alaposságát az elért pontszámok
igazolták vissza, csakúgy, mint 2005-ben. A
versenyzõknél talán a felkészítõ tanárok izgultak
jobban. A kétórás verseny végeredménye a

következõ volt: 1. Fekete István Általános Iskola
Monorierdõ, 94 pont, felkészítõ tanár: Kisari
Anna; 2. Kossuth Lajos Általános Iskola 91 pont,
felkészítõ tanár: Marunák Ferenc; 3. Ökumenikus
Általános Iskola 62 pont, felkészítõ tanár: Kondás
Imre; 4. Nemzetõr Általános Iskola 60 pont,
felkészítõ tanár: Paczolai Pálné.
A vándorkupa Monorierdõn maradt, hiszen a múlt
évben is õk nyerték a versenyt. Az elsõ helyezés
jelentõségét növeli az a tény, hogy a diákoknak
és lelkes felkészítõ tanáruknak többször,
szabadidõbõl kellett átjárniuk Monorra, hogy a
különbözõ feladatokra felkészülhessenek.
Természetesen minden versenyzõ diák nyert,
hiszen a felkészülés és a verseny alatt
gyarapította ismereteit városunk múltjából.
Köszönet illeti a résztvevõket és felkészítõ
tanáraikat, mert izgalmas délutánban volt
részünk.

Németh László

MARADT
A VÁNDORKUPA
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MONORI SPORT HÍREK

TAEKWON-DO EREDMÉNYEK

Kosárlabda:
NBI/B. Nõk: Megnyerte a bajnok-
ságot és ezzel feljutott a

legmagasabb osztályba nõi kosárlabda
csapatunk, de valószínûleg a visszalépés mellett
dönt az egye-sület, mert egy osztállyal feljebb
éves szinten 30 millióba kerülne, és ezt az
egyesület nem bírná el. A lányok több, mint egy
évig maradtak veretlenek (373 nap).
A MAFC ellen 78-57-re, a Vasas ellen 59-50-re
az OSC ellen 52-44-re nyertek, és végül a
Kecskemét otthonában veszítettek tét nélküli
összecsapáson 69-51 arányban úgy, hogy még a
32. percben vezettek pedig 4 alap ember is
hiányzott sérülés miatt.
A bajnokság végeredménye: 1. Monor SE 47
pont, 2. Kecskemét 46 pont, 3. Vasas  44 pont,
13. Kis Lenke KSK 26 pont.
NB/II. Férfiak: Az utolsó hazai mérkõzésen
nem sikerült bravúr csapatunknak, nem gyûj-
töttük be a bajnok skalpját. A fiúk 71-97-re kaptak
ki a BEAC-tól.
A bajnokság végeredménye: 1. BEAC 57 pont,
2. MAFC 55 pont, 3. USTR 55 pont, 4. Gödi SE
51 pont, 5. Csepel 47 pont, 11. Monor SE 43 pont,
16. Justita 30 pont.
Összesített dobólisták: 1. Gorzsik Jaroszlav
BEAC 822 pont, 5. Kovács Péter Monor SE 621
pont, 8. Csuba Attila Monor SE 581 pont, 9.
Burján Imre Monor SE 553 pont.
Tripla dobás: 1. Burján Imre Monor SE 318 pont,
16. Kovács Péter 153 pont, 23. Csuba Attila 123
pont
Büntetõlista: 2. Burján Imre 78,8%; 15. Kovács
Péter 66,7 %; 18. Csuba Attila 65,5 %
Megyei Felnõtt Nõk:
A Monor SE a 3-6. helyen áll holtversenyben a
többi csapattal. Az elkövetkezendõ pár mérkõzés
dönti el a helyezését. A Monor JAG jelenleg az
utolsó helyen áll.
Eredmények: Monor SE – Albertirsa 53-31,
Hernád – Monor SE 70-56, Monor SE – Monor
JAG 83-37.
Labdarúgás:
NBIII.: Tartja az 5. helyét felnõtt gárdánk a 25.
forduló után is. Itthon Tápiógyörgyét verte 3-1-
re, majd Örkényben nyert 3-0-ra. Hazai pályán
nagy vetélytárs ellen ért el 2-2-t úgy, hogy
Szolnoki Spartacus utolsó percben egyenlített,
szintén osztoztunk pontokon Szarvason 0-0-ra.
Végül a megyei derbin üldözõnket, a Dabast
vertük 3-2-re. A csapat 2 pontra van a dobogótól.
U19: Ifistáinknak nem megy. 7-1-re a
Tápiógyörgye, 5-2-re Örkény, 2-1-re Szolnok, 8-
0-ra Szarvas majd 4-3-ra Dabas gyõzött. Ezzel a
12.
Csapatok júniusi programja:
2006. június 3. 15.00 (ifi), 17.00 (felnõtt)
Sarkadkeresztúr – Monor SE.
2006. június 10. 15.00 (ifi), 17.00 (felnõtt) Gyula
– Monor SE.
2006. június 17. 15.00 (ifi), 17.00 (felnõtt) Monor
– Békéscsaba.
U16: Lapzártakor az 5. helyen áll. Nagykátán 4-
2-re kapott ki. Az Örkény verte 2-0-ra,
Tápiógyörgyén nyert 4-2-re. Tököl pedig 18-1-
re verte meg.
U13: Az Árvai Zoltán irányította bajnokaspriáns
gárdánk alapos gólesõben mosdatta ellenfeleit.
22-0-ra Tököl, 16-0-ra Örkény ellen, és a
rangadón is hozta a kötelezõt, 3-1-re verve  Tápió-
györgyét. A csapat a 18. forduló után a 2. helyen
áll, de egy meccsel kevesebbet játszott. A lista-

vezetõ Dabasnál 111 lõtt gólra 17 válasz érkezett.
A sorsdöntõ mecset 2006. május 28-án játssza
itthon Dabas ellen 11.00 és 13.00 órakor.
95-96 –os korosztály: A 7., 22 ponttal a
Corvinust verték idegenben 4-2-re.
U11: Gárdánk kétnapos tornán Békéscsabán
szerzett bronzérmet.
Eredmények: Szarvas – Monor 2-1, Debrecen –
Monor 4-1, Gyula – Monor 1-5, Békéscsaba A –
Monor 1-3, Békéscsaba B – Monor 1-2.
A torna legjobbja: Molnár Ákos.
A csapat tagjai: Varga Attila, Farkas Richárd,
Czövek Roland, Virág Enrico, Farkas Krisztián,
Gál Martin, Medgyesi Zoltán, Molnár Ádám,
Ocztos Gábor, Magyar Bence.
Edzõ: Bajári Tamás.
Úszás:
A Pest Megyei Úszóbajnokság kistarcsai ered-
ményei:
Leány: 1998. korosztály: 50m mell 1. Városi
Brigitta, 4. Botka Dóra. 50m gyors 3. Botka Dóra,
5. Városi Brigitta.
1997. korosztály: 100m  vegyes 3. Bódi Barbara.
50m gyors 5. Bódi Barbara
1996. korosztály: 50m gyors 4. Bacskai Csilla.
100m vegyes 5. Bacskai Csilla.
1992. korosztály: 50m pillangó 6. Városi Virág.
200m vegyes 6. Városi Virág.

Fiú: 1998. korosztály: 50m hát 6. Bacskai
Attila 7. Bokros Benjámin
1997. korosztály: 50m hát 8. Leé Ádám Tamás.
100m gyors 7. Leé Ádám Tamás
1996. korosztály: 50m hát 10. Ponyi Tamás, 13.
Veres Bálint. 100m gyors 10. Ponyi Tamás 14.
Veres Bálint. 4x50m váltó 6. MSE (Leé Ádám
Tamás, Ponyi Tamás, Bokros Benjámin, Bacskai
Attila).
Tenisz:
OBII. Nõk: Eredmények: Monor Nemzedék –
Budaörs 1-8, Monorban Orosz Anita nyert csak
mérkõzést. Építõk Szentendre – Monor
Nemzedék 6-3, Monor Nemzedék – Mátyásföld
3-6.
OBII. Férfiak: Eredmények: T. Logic – Monor
7-2, Monor – Match Point 7-2, Monor – Jászapáti
0-9, MAFC – Monor 8-1.
2006. júniusi tenisz mûsor:
2006. június 4. Nemzedék Monor (Cegléden)
2006. június 11. Hernád – Monor
2006. június 17. Monor – Káka
2006. június 18. Monor – Vác
2006. június 24. Budafok – Monor
2006. június 25. Monor – Fót
2006. június 10-11 Országos veterán verseny
monori tenisz pályán.
2006. június 10. Diákolimpia Balatonlellén, ahol
3 monori csapat is szerepel majd, kettõt a JAG,
egyet a Szterényi Iskola indít.

A rovatot összeállította: Szalai Zsolt

Szinte valamennyi környezõ ország
(Csehek, Szlovénok, Lengyelek,
stb.) elit versenyzõi megjelentek
a versenyen, amin így 8 ország

több mint 200 versenyzõje vett részt.
Serdülõ küzdelem

Halasi Orsolya   38kg III.
Szabó Zsolt   -30kg I.

Serdülõ formagyakorlat
Korsós István II.

Ifjúsági küzdelem
Herczeg Tamás +70kg II.

Ifjúsági formagyakorlat
Jávorszki Veronika III.
Leichter Lilla I.

Lódi István szakosztály elnök

IV. Gyermek-, Serdülõ- és Ifjúsági Európa-kupa
2006. 04. 29. Hatvan

most közelebb kerül Önhöz, mint gondolná!
Jöjjön el június 10-én (szombaton) Monorierdõre,

8,00 – 12,00 óráig Horváth Béla takarmányboltjába, mivel szakemberünk egész nap várja Önt, hogy
segítségére legyen! Ráadásul, ha legalább egy zsák Purina takarmányt vásárol 2 zsák Purina
malactápot nyerhet a nap végén! Az elsõ 10 gazda, aki malactápot vásárol 200 Ft kedvezményt kap
a takarmány árából!

Minden vevõ Purina ajándékcsomagot kap!
KEDVENCEK BOLTJA

Tölgyfa u. 63.  Tel.: (419-241)
Kutya, macska tápok, húsok, tészták, rizs, ápolási-, felszerelési cikkek.

BÁBOLNATÁP
Tápok, tápkiegészítõk, naposcsibe, pulyka, fehér húsliba, devecseri fehér némakacsa.

Nyitva:
hétfõtõl – péntekig: 18,30 – 20,00 óráig

szombat: 8,00 – 18,00 óráig,
vasárnap: 8,00 – 18,00 óráig.

A PURINA

Június 19-tõl: 3 héten át úszás tábor óvódás korú
gyermekek számára
Június 19-tõl: 4 héten keresztül sporttábor
általános iskoláskorú gyermekek részére

Monor Városi Uszoda június-júliusi program és rendezvényterve

Július 10-tõl: 3 héten át úszás tábor általános
iskoláskorú gyermekek részére
Július 17-23: Német Szinkronúszó Válogatott
tervezett edzõtábora
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Az Országgyûlés elfogadta a kisebbségi önkor-
mányzati képviselõk választásáról, valamint a
nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó
egyes törvények módosításáról szóló 2005. évi
CXIV. törvényt.
Amennyiben Ön a nemzeti és etnikai kisebb-
ségek jogairól szóló törvényben meghatározott
(bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német,
örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén,
ukrán) kisebbséghez tartozik, már e jogszabály
alapján lesz lehetõsége részt venni 2006 õszén a
helyi önkormányzati választásokkal azonos napon
megtartásra kerülõ települési kisebbségi önkor-
mányzati választáson.
Kisebbségi választójogának gyakorlásához
összefoglaltuk a legfontosabb tudnivalókat,
melyek az alábbiak.
Választójog a nemzeti etnikai kisebbségek

települési önkormányzati képviselõinek
választásán

A települési kisebbségi önkormányzati válasz-
táson csak az a polgár szavazhat, aki
- a fent felsorolt 13 kisebbség egyikéhez tartozik,

és a kisebbségekhez tartozását nyilatkozatával
vállalja,

- 2006. október 1. napjáig nagykorúvá váló magyar
állampolgár,

- a helyi önkormányzati képviselõk és polgármes-
terek választásán választójoggal rendelkezik,

- szerepel a kisebbségi választói jegyzékben.
Az említett feltételeknek meg kell felelnie a
jelöltként indulni kívánó személynek is.

A kisebbségi választói jegyzék
A kisebbségi választói jegyzékbe való felvételét
2006. június 1. napjától kezdõdõen 2006. július
15. napján 16,00 óráig kérheti a lakóhelye szerinti
település jegyzõje által a kiküldött kérelem-
nyomtatványon. Kérelmét az önkormányzat
épületében (Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.
Okmányiroda, és Monorierdõ Kirendeltség,
Monorierdõ, Béke köz 13.) lévõ gyûjtõládába
dobhatja be ügyfélfogadási idõben, vagy levél
útján juttathatja el a jegyzõhöz.
A választópolgár felvételét csak egy kisebbség
választói jegyzékére kérheti, ellenkezõ esetben
valamennyi kérelme érvénytelen.
A jegyzõ július 15-ig dönt a kérelmezõ kisebbségi
választói jegyzékbe vételérõl.
Ha Ön a kérelem-nyomtatványt hiánytalanul
kitölti, továbbá a fentiekben leírt feltételeknek
megfelel, a jegyzõ felveszi Önt az adott kisebbség
választói jegyzékébe.

A kisebbségi választói jegyzékkel
kapcsolatos jogorvoslat

Ha a kisebbségi választói jegyzékbe felvételt a
jegyzõ megtagadja, errõl Önt haladéktalanul
értesíti. A kisebbségi választói jegyzékbe vételt
megtagadó döntés ellen a határozat kézhezvételét
követõ 3 napon belül nyújthat be kifogást a
határozatot hozó jegyzõhöz. Amennyiben a jegyzõ
helyt ad a kifogásnak, módosítja a kisebbségi
választói jegyzéket. Ha a kifogásnak helyt ad, azt
a beérkezését követõ napon automatikusan
megküldi a helyi bíróságnak.

A választás kitûzése
A kisebbségi önkormányzati választást akkor tûzi
ki a helyi választási bíróság, ha a településen az

adott kisebbség választói jegyzékében szereplõ
kisebbségi választópolgárok száma a választás
kitûzésének napján eléri a 30 fõt.

Jelöltállítás
Jelöltet csak olyan – az egyesülési jogról szóló
törvény szerinti, közhasznú vagy nem közhasznú
– társadalmi szervezet állíthat, amelynek
alapszabályban rögzített célja az adott kisebbség
képviselete, feltéve, hogy bírósági bejegyzése a
törvény hatályba lépése elõtt, vagyis 2005.
november 25-ig megtörtént. Független jelöltek
indulására a törvény nem biztosít lehetõséget.
Jelöltet csak a kisebbségi választói jegyzékben
szereplõ választópolgár lehet. A választópolgár –
lakóhelyétõl függetlenül – bármely településen
jelölhetõ.
A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy
- vállalja az adott kisebbség képviseletét,
- ismeri az adott kisebbségi közösségi nyelvét,
- ismeri az adott kisebbségi közösség kultúráját
és hagyományait,
- korábban volt-e más kisebbség kisebbségi
önkormányzatának tagja vagy tisztségviselõje.
A jelölt nyilatkozata nyilvános, azt bárki megis-
merheti.

Szavazás
A szavazásra településenként e célra létrehozott,
önálló szavazókörben (szavazókörökben) kerül

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
sor, melynek címérõl és a szavazás idõpontjáról
a jegyzõ értesítõt küld.
A szavazólapon az érintett kisebbség minden
jelöltje feltüntetésre kerül, kisorsolt sorrendben.
A települési kisebbségi önkormányzat képviselõ-
testülete 5 tagú, ezért szavazni legfeljebb 5 jelölt-
re lehet. Képviselõk a legtöbb szavazatot kapott
jelöltek lesznek.
Személyes és különleges adatok kezelése

a kisebbségi választáson
A választás során a személyes és különleges
adatok kezelése mindvégig az adatvédelmi törvé-
nyeknek megfelelõ módon történik. A törvény
meghatározza az adatkezelés célját és az adatke-
zelõk körét is. Ennek megfelelõen a kisebbségi
választói jegyzék – a számadatok kivételével –
nem nyilvános, abba csak a választási iroda, a
választási bizottság és a bíróság tekinthet bele
feladatainak végrehajtása érdekében.
A kisebbségi választói jegyzék a szavazás ered-
ményének jogerõssé válását követõen haladék-
talanul megsemmisítésre kerül.
Területi és országos kisebbségi önkormányzatok
Amennyiben az adott kisebbség megfelelõ számú
települési kisebbségi önkormányzattal rendel-
kezik, 2007 márciusában a kisebbség területi és
országos önkormányzatot hozhat létre. A területi
és országos önkormányzatot a települési
kisebbségi önkormányzati képviselõk (elektorok)
választják.

Választási Iroda

2006. június 11-én, vasárnap

rendezik meg Monoron a

IV. Oszágos Nyugdíjas Kulturális

Találkozót.

Az ország különbözõ részeibõl, mintegy

25 település jelezte részvételét, és a

szomszédos országokból is több

küldöttség érkezik.

13,30 órakor indul a Kossuth Lajos

Általános Iskolától a színes, zenés,

jelmezes felvonulás a piaccsarnokba,

ahol a vendégek köszöntése után

kezdõdik a nyugdíjas kultúrcsoportok

bemutatkozása.

A mûsor befejezése után nyugdíjas bál

lesz.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

MEGHÍVÓ

a kistérségi népzenei- és néptánctalálkozóról
2006. május 14.

KÉPES RIPORT


