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Eseménydús, változatos évet tudhatunk
magunk mögött. Dönthettünk közös
ügyeink alakításáról, parlamenti képvi-
selõket, kormányt választottunk. Kijelöltük
azt, hogy kik vezethetik négy évig az
országot és a kormány felhatalmazást kapott
programjának végrehajtására. Most
mindannyian átélhetjük, átérezhetjük, hogy
súlyos döntést hoztunk tavasszal.

Alig ért véget a parlamenti választás,
õsszel a helyi közösségeken volt a sor.
Októberben megalakulhattak az új
önkormányzatok.

Különös pillanat volt ez a város életében,
hiszen Monor egykori településrésze
Monorierdõ, önálló útra lépett. Vegyes,
felemás érzéseink lehetnek e ténnyel
kapcsolatban. Büszkék lehetünk, hiszen
sikerült Monorierdõn is olyan fejlesztéseket
véghezvinni, melyekre a külön utat választók
hivatkozhattak, mondhatták azt, hogy
településük önállóan is életképes. Ezt a
belügyminiszter, és a köztársasági elnök is
elismerte, aláírta az új község alapításához
szükséges dokumentumokat. Van okunk
szomorkodásra is, hiszen a közel 22 ezres
lakosságunk 4 ezer fõvel csökkent. Nem
csökken azonban ezzel arányosan a tele-

pülések fenntartási, üzemeltetési költsége,
és ez végsõ soron a befizetett adónk bánja.

Idén sok szó esett a megvalósult
beruházásokról, az eredményekrõl, az
elõttünk álló feladatokról. A város
fejlesztésének a célja, hogy versenyben
maradjunk a bennünket körülvevõ
településekkel. A Monoron élõk minél több
szolgáltatást érjenek el itthon, joggal
érezzék, érezhessék sajátjuknak a várost. Ma
még nem vagyunk olyan szerencsés hely-
zetben, hogy a nagy gazdasági társaságok
versengjenek a város területeiért, de
készülünk arra, hogy amikor a 4-es autóút
építése a város határait is eléri megfelelõ
környezet fogadja a befektetõket.

Az intézmények mûködtetése mellett az
eddiginél több energiát kell fordítanunk a
térségközponthoz méltó városközpont
kialakítására. Közös a felelõsségünk a város
rendezettebb képének kialakításában.

Vannak reális céljaink, vannak lehe-
tõségeink. Az elmúlt években bebizonyí-
tottuk, hogy erõnket összeadva, összefogva
elõre juthatunk. A sikeres folytatás
reményében kívánok mindenkinek

Pogácsás Tibor
polgármester

ÉVZÁRÓÉVZÁRÓÉVZÁRÓÉVZÁRÓÉVZÁRÓ

BOLDOG BÉKÉS ÚJ ESZTENDÕT!

Ülésezett a képviselõ-testület
A helyi autóbuszjáratokat csökkentik,
a tarifa díjakat pedig 15%-kal emelik
2007. január 1-tõl.
Emelkedik a vezetékes ivóvíz díja, a
csatorna-használatidíj, a szemétszállí-
tási díj, valamint a piacon az asztal-
bérlet és a helyhasználati díj.
Monori gyerekek nemzetközi polgári
védelmi diákolimpián és túlélõ tábor-
ban vettek részt.
Ismét szûkös költségvetésbõl kell
gazdálkodni 2007-ben.

Civil Munkaközvetítõ Iroda
Az Üllõi Mozgáskorlátozottak Egye-
sülete folytatja az alternatív munkaköz-
vetítõi tevékenységet.

Gratulálunk
Négyen kaptak Monorról megyei díjat.

Mesés képek
Koday László Csokonai Díjas festõmû-
vész kiállítása nyílt meg a Centrál
Kávéházban.

A 2007. évi rendezvények
programterve Monoron

Januártól decemberig számtalan prog-
ramon vehetünk részt városunkban,
amelyeket tradicionálisan évek óta
sikerrel rendeznek meg.

Strázsa naptár
Az elmúlt évekhez hasonlóan most is
megjelenik lapunkban a 2007. évi
naptár.

Sajtóközlemény
Az APEH közleménye a számla, egy-
szerûsített számla, nyugtanyomtat-
ványokat elõállító adózók részére, az
APEH által kijelölendõ sorszám-
tartományokkal kapcsolatban.

Kékhírek
„Véres terror az árokparton” – rendõr-
ségi tájékoztatást a rémhírrõl: nem
igaz, nincs ilyen jellegû bûncselek-
mény, nem történt semmi hasonló
eset!

Monori Sport hírek
Labdarúgás, kosárlabda eredmények
Taekwon-do versenyeredmények.

Nem kell lemondani semmirõl
Lakásért életjáradék, tájékoztató az
idõsek részére.
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-TESTÜLETTESTÜLETTESTÜLETTESTÜLETTESTÜLET
Az év utolsó ülését 2006. december 14-én

tartotta meg Monor Város Képviselõ-testülete.
Mint minden évben, ilyenkor év végén az ár- és
díjmegállapítások, ebbõl következõen a rendelet-
módosítások sorával kezdõdött ülés. A
bizottságok elõzetesen minden napirendet
aprólékosan megtárgyaltak, így a testület ülésén
viszonylag gyorsan haladtak a napirendek sorával.
A gyorsaságra szükség is volt, hiszen nagyon
régen volt már több mint 30 napirend egy ülésen.

Interpelláció szóban nem hangzott el, és
írásban sem érkezett a hivatalba.

RENDELETEK

A helyi autóbuszjárat 2007. évi mentedíjainak
megállapítása. A bizottsági ülések után még úgy
tûnt, hogy megszûnik Monoron a helyi autóbusz-
közlekedés, mivel az önkormányzat nem tudja ezt
a szolgáltatást támogatni. A tárgyalások során
azonban sikerült konszenzusra jutni a
VOLÁNBUSZ ZRT-vel, így a képviselõ-testület
elfogadta azt a javaslatot, hogy a helyi járatokat
csökkentik, a tarifa díjakat pedig 15%-kal emelik.
Így nem lesz veszteséges a helyi autóbuszjárat,
és az önkormányzatnak sem kell támogatást
fizetni.

A helyi járatokon a menetjegyek és a bérletek
árai 2007. január 1-jétõl a következõképpen
alakulnak:

Menetjegy autóbuszon váltott 168 Ft
Menetjegy elõvétel 128 Ft
Havi dolgozói egyvonalas bérlet 2.725 Ft
Félhavi bérlet 1.560 Ft
Tanuló-nyugdíjas bérlet 1.065 Ft

A Monor Városi Önkormányzat közmû-
velõdési feladatairól szóló rendeletet is módo-
sították, “az E-Magyarország gépeken az internet
használat díja: 100.- Ft/óra” szövegrészt hatályon
kívül helyezték.

Szintén hatályon kívül helyezték a helyi
támogatásként nyújtható kamatmentes kölcsön-
rõl szóló helyi rendeletet, mivel az önkormányzat
anyagi helyzetére való tekintettel ez a rendelet
két éve már fel volt függesztve. Sajnos várhatóan
az elkövetkezendõ években sincs kilátás a helyzet
javulására, ezért szükségtelen a rendelet
hatályban tartása.

Módosították a szociális rászorultságtól függõ
pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló
rendeletet, éppen az elõbbi rendelet hatályon
kívül helyezése miatt. Itt szabályozta a képviselõ-
testület, hogy szociális kölcsön az ingatlan-
ban bekövetkezett elemi kár miatt is megál-
lapítható.

A képviselõ-testület módosította a helyi
adókról szóló rendeletet, de nem emelkedtek a
helyi adó összegei, csupán pontosításokra,
kiegészítésekre került sor.

A mezei õrszolgálatról szóló helyi rende-
letben viszont a földtulajdonosok által fizetendõ
mezõõri járulék összege emelkedett a követ-
kezõk szerint:

A képviselõ-testület a mezõõri járulékot
1 ha után 700 Ft+ÁFA/év, minden további
hektár után 300 Ft+ÁFA/év, a zártkerti és
pince ingatlanokra –területtõl függetlenül-

700 Ft+ÁFA/év összegben állapítja meg.
A következõ három napirendben a KÖVÁL

ZRT. beszámolóit és díjjavaslatait tárgyalta meg
a testület. Elõször a víz- és csatornaszolgáltatási
tevékenységrõl számolt be, és a képviselõk
elfogadták a 2007. évi víz- és csatornahasználati
díjjavaslatokat, amelyek a következõk:

a vezetékes ivóvíz
1 m3-ének díja: 170 Ft/m3

a vezetékes ivóvíz vételezéséért a fogyasztás
mértékétõl függetlenül az alábbi alapdíjakat
kell fizetni:
- 13 mm átmérõ esetén 290 Ft/hó
- 20 – 25 mm-ig 625 Ft/hó
- 25 mm feletti átmérõ esetén 910 Ft/hó
- közkúthasználati díj: 207 Ft/m3

- átalánymennyiség: 30   l/nap/fõ
- vízmérõvel nem rendelkezõ
lakásoknál: 207 Ft/m3

- átalánymennyiség
összkomfortos lakás esetén: 120   l/fõ/nap
- komfortos és annál alacsonyabb komfort
fokozatú lakás esetén: 80   l/fõ/nap
- a közcsatorna használati díja 264 Ft/m3

- nyomott rendszer esetében az ingatlanon
elhelyezett házi átemelõ
kedvezménye: 9 Ft/m3

A szervezett hulladékgyûjtésrõl, szállításról
és kezelésrõl szóló beszámolót, és a 2007. évi
díjjavaslatot is elfogadta a képviselõ-testület. A
díjak a következõk lesznek Monoron:

lakóépületnél a gyûjtõedény bérleti díja
nélkül: 8.100.- Ft/év/lakóegység
lakóépületnél gyûjtõedény bérleti díjjal:

8.700.- Ft/év/lakóegység
üdülõként használt lakóingatlanok esetében
gyûjtõedény bérleti díja nélkül:

4.050.- Ft/év
üdülõként használt lakóingatlanok esetében
gyûjtõedény bérleti díjjal: 4.650.- Ft/év
folyékony hulladék elszállításának díja:
lakossági folyékony kommunális hulladék
(rövid csõ) 1.430 Ft/m3

- 20 méter feletti csõigény
esetén: + 70 Ft/m3

A fenti díjak tartalmazzák a leürítési és
elszállítási díjat, de nem tartalmazzák az ÁFA
összegét.

A piac üzemeltetésérõl szóló beszámolót is
elfogadták, és megállapították itt is a 2007. január
1-jétõl alkalmazandó díjakat, amelyek az alábbiak
szerint alakulnak:
Asztalbérlet
- éves 43.000 Ft/fm
- havi 4.400 Ft/fm
2. Napijegy asztalon történõ
árusításhoz 350 Ft/fm
3. Helyhasználati díj 500 Ft/m2

Legkisebb helyhasználat díj:
(kosár, rekesz) 125 Ft/nap
Takarítás, síkosság-mentesítés
(üzlet alapterülete alapján) 340 Ft/m2/év
Területhasználati díj

Üzlethelyiségekkel határos
terület 150 Ft/m2/nap
WC használati díj 50 Ft
A fenti díjtételek az ÁFA összegét nem
tartalmazzák.

BESZÁMOLÓK, TÁJÉKOZTATÓK

A KÖVÁL ZRT-vel kapcsolatos napirend volt
a 2007. évi víziközmû fejlesztési terv, beszámoló
az Igazgatóságba és Felügyelõ Bizottságba
delegált tagok munkájáról, és javasolták, hogy a
továbbiakban is a KÖVÁL üzemeltesse a csator-
nahálózatot, valamint a szennyvíz-tisztítótelepet.
Errõl majd a társulás fog dönteni.

A 2006. évi polgári védelmi tevékenységrõl
Veresné dr. Hornyacsek Julianna adott
számot. Szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy
ebben az évben sikerült a megyei második helyre
felzárkózniuk. A felnõttek és a gyermekek
vonatkozásában, a lakosság ismereteinek
bõvítésére megjelentettek kiadványokat, a
gyermekekkel nemzetközi diákolimpián vettek
részt, és ifjúsági túlélõ táborban. Ezen kívül
megnyerték a megyei döntõt, és 6. helyen
végeztek az országos versenyen.

Az önkormányzat 2007. évi költségvetési
koncepciója. Ilyenkor még csak a sarokszámok
alakulnak ki a költségvetésben, az anyag sem
részletes, de sajnos ismét azt kell hangoztatni,
hogy nagyon szûkös a költségvetés. Nem jut pénz
mindenre, amire a lakosság és a képviselõ-
testület szeretné. A hiány most 280 millió forint,
amibõl nagyon sokat kell lefaragni, hogy gazdál-
kodni lehessen. Elsõsorban a kiadásokat kell
csökkenteni, de meg kell keresni a bevételi
forrásokat is, amivel csökkenthetõ a hiány. Nem
lesz könnyû feladat, hiszen az intézményeket
mûködtetni kell, és eddig is visszafogottan gazdál-
kodhattak. Az állami bevételek csökkentése
jelentõs költségvetést csökkentõ tényezõ.
Fejlesztési feladatoknál, illetve hosszú távon
várhatóan nem jelent nehézséget Monorierdõ
leválása. Monor város a normatív finanszírozását
érintõen lényegesen rosszabbul jár Monorierdõ
leválásával. Eddig 21 ezer emberre kaptak
normatívát, amíg az elkövetkezendõ idõszakban
közel 20 %-os a lakosságcsökkenés, ami a város
költségvetését csökkenti, a mûködésben gondo-
kat okozhat.

Januárban a költségvetést már konkrét
számadatokkal tárgyalják, ekkora már tudott lesz
a pontos bevételi összeg is.

A továbbiakban alapító okiratok módosítását
fogadta el a képviselõ-testület, amely Monorierdõ
leválása miatt vált szükségessé.

A gyepmesteri feladatok ellátására beérke-
zett árajánlatot hagyták jóvá a 2007. évre.

Itt hívjuk fel olvasóink figyelmét, hogy
ha kóbor ebeket, vagy elhullott állatokat
találnak a városban, akkor Herczig József
(Gyömrõ, Bimbó utca 23.) gyepmestert kell
értesíteni a 06-20-964-3025 telefonszámon.

Lakás- és egyéb ingatlanügyeket tárgyalt a
képviselõ-testület, majd elfogadták saját 2007. I.
félévi munkatervüket.

A nyilvános ülések jegyzõkönyvei, valamint
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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 értesül-
hetnek.

Összeállította: Nagy Lajosné

Monor Városi Önkormányzat Képviselõ-
testülete megalkotta és kihirdeti az alábbi

rendeleteit:

26/2006. (XII. 30.) számú: A helyi autó-
busz-közlekedés díjtételeinek megállapításáról
szóló 36/1999. (XII. 17.) számú helyi rendelet
módosításáról.

27/2006. (XII. 30.) számú: Monor Városi
Önkormányzat Képviselõ-testülete közmûve-
lõdési feladatairól szóló 28/2000. (XII. 22.) számú
helyi rendelet módosításáról.

28/2006. (XII. 30.) számú: A helyi
támogatásként nyújtható kamatmentes kölcsön-

rõl szóló 7/2000. (III. 24.) számú helyi rendelet
hatályon kívül helyezésérõl.

29/2006. (XII. 30.) számú: A szociális
rászorultságtól függõ pénzbeli és természetbeli
ellátásokról szóló 17/2003. (VII. 28.) számú
rendelet módosításáról.

30/2006. (XII. 30.) számú: A helyi adókról
szóló 27/2002. (XII. 22.) számú helyi rendelet
módosításáról.

31/2006. (XII. 30.) számú: A mezei
õrszolgálatról szóló 8/1999. (II. 19.) számú helyi
rendelet módosításáról.

32/2006. (XII. 30.) számú: A víz- és
csatornahasználati díjakról szóló 30/3003. (XII.
30.) számú helyi rendelet módosításáról.

33/2006. (XII. 30.) számú: A köztiszta-
ságról és a szervezett köztisztasági szolgálta-
tásról szóló 4/1996. (I. 18.) sz. helyi rendelet
módosításáról.

34/2006. (XII. 30.) számú: A vásárokról és
piacokról szóló 28/2001. (XI. 29.) számú helyi
rendelet módosításáról.

Pest megye Közgyûlése, az általa alapított
kitüntetéseket adott át 2006. december 4-én.
Monor Városi Önkormányzat Képviselõ-
testülete több személyre tett javaslatot a
különbözõ díjakra, közülük az alábbi személyek
vehették át megérdemelten a megyei
kitüntetéseket:
az Arany János Pedagógiai Díjat Bán György, a

Szterényi József Középiskola tanára,
a Pest Megye Közbiztonságáért Díjat Háry
József, a Monori Polgárõr Egyesület elnöke,

a Szegényekért és Elesettekért Díjat a monori
Gondozási Központ.

Gratulálunk a díjazottaknak, további munkájuk-
hoz erõt, egészséget kívánunk!

GRATULÁLUNK!

címmel  Koday László  Csokonai díjas festõ-
mûvész, a MONORÉRT érem kitüntetett-
jének,városunk lakójának kiállítása nyílt a
fõvárosban.
A Centrál Kávéház, ahol a mûvész képeit
kiállították, korábban is a pezsgõ kávéházi
szellemi élet központja volt. Festõk, építészek,
színészek, újságírók, írók, költõk törzskávéháza.
Itt szerkesztették a NYUGAT c. folyóiratot, Ady,
Babits, Kosztolányi , Móricz, Kaffka ,Tamási Áron
törzshelye.
Pilaszanovich Irén mûvészettörténész a megje-
lent mûvésztársak, barátok és mintegy száz fõ
monori, monorierdei és fõvárosi lakos elõtt
méltatta Koday mûvészetét, mutatta be  kiállított
képeit. A megnyitón   közremûködött  Koczka
István zongoramûvész.
A kiállítás január 30-ig tekinthetõ mega  Centrál
Kávéházban  V. ker. Károlyi Mihály út 9. szám
alatt.

MESÉS KÉPEK

Dr. Fónyad Dezsõ Emlékére Kultúrális és
Vallási Célú Alapítvány 1% adó felhasználása a

2005 évben!
Adószáma:18666739-1-13
Számlaszám: 65100015-10014523
2005-évi bevétel az adó 1%-ból: 250 288 Ft
A teljes összeg a 842. sz Benedek Elek cserkész-
csapat nyári táborának, illetve a Református
Nagytemplom ifjúsági táborának támogatására
lett fordítva !

Dr. Fónyad Dezsõ Emlékére Kultúrális és
Vallási Célú Alapítvány

Közhasznúsági jelentése
Nyitó pénzkészlet
2005.01.01: 340 091,- Ft
Bevételek: adó 1% 250 288,- Ft
Egyéb adományok: 100 000,- Ft
Záró pénzkészlet
2005.12. 31.: 299 620,- Ft
2005 évben felhasznált: 390 759,- Ft
A felhasznált összeg teljes egészében a
református kultúra, valamint a református és
cserkész ifjúság nyári táborainak támogatására
lett felhasználva!

KÖSZÖNJÜK

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTÕ IRODA

Az Üllõi Mozgáskorlátozottak Egyesülete folytatja az alternatív
munkaközvetítõi tevékenységét

Az Üllõi Mozgáskorlá-
tozottak Egyesülete által
létrehozott Civil Munkaköz-
vetítõ Iroda folytatja tevékeny-
ségét. Az egyesület 2006-ban is
elnyerte az Európai Szociális
Alap, valamint a Foglalkoz-

tatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium
Humánerõforrás- Fejlesztési Operatív Program
második HEFOP 2.3.2.-2. projektjét.
A program kezdete: 2006. szeptember 1.
 A program befejezése: 2008. február 29.

A projekt célja: a Gyáli és a Monori Kistér-
ség településein, valamint Pest déli kerületeiben
élõ, munkanélküli, hátrányos helyzetû emberek
munkaerõ-piaci integrációja, olyan speciális
munkaerõ piaci szolgáltatások biztosításával,
melyek felkészítik és segítik a programban részt
vevõ személyeket a megfelelõ képzés vagy
munkahely megtalálásában.

A Civil Munkaközvetítõ Iroda az egyéni
szükségleteket és adottságokat figyelembe véve
álláskeresési tréninget, személyiség- és készség-
fejlesztést, mentori és pszichológiai támogatást,
képzést, illetve támogató szolgáltatásokat biztosít
a jelentkezõk részére.

   Munkavállalási tanácsadó segítségével a
jelentkezõk elsajátíthatják az álláskeresési és
munkahely feltárási technikákat, valamint
gyakorolhatják azokat. Segítséget és iránymu-
tatást kapnak önéletrajz megírásához és
motivációs levél készítéséhez.   Az általunk szer-
vezett tréningek és szolgáltatások a programba

bevont személyek
részére ingyenesek.

A program
célcsoportja: az
aktív korú, munkahellyel nem rendelkezõ, állást
vagy szakképesítést keresõ emberek, valamint
érettségivel, szakképesítéssel nem, vagy elavult
képesítéssel rendelkezõk. Fordulhatnak hozzánk
gyesrõl, ápolási se-gélyrõl a munka-erõpiacra
visszatérni szándékozók, a hátrányos helyzetû,
roma emberek, a megvál-tozott
munkaképességû, fogyatékkal élõ személyek.

Mindazok jelentkezését várjuk, akik
szeretnének munkát vállalni, és ennek érdekében
hajlandóak részt venni egy tartalmas és hasznos
felkészítõ programban, hogy ezt követõen
segíthessünk a megfelelõ munkahely, esetleg
képzés megtalálásában.

Bõvebb információ kérhetõ az alábbi
telefonszámon: 06 (29) 321-876, 06 (29) 322-
461, személyesen jelentkezni lehet irodánkban,
vagy kirendeltségünkön.

Központi Irodánk
Üllõ Civil Központ

2225 Üllõ, Pesti út 124.
hétfõ, kedd, csütörtök: 8,00-16,00,

szerda: 8,00-12,00
Telefon: 06/ 29-321- 876, 06/29-322-461

Kirendeltségek
Monor Polgármesteri Hivatal

2200 Monor, Kossuth Lajos út 78-80.
hétfõ 8,00-16,00

Marticsek Marianna 06/30-428-2639
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Január 15-21.: Egyetemes imahét
Monor, történelmi egyházak templomai
Információ: Schaller Tamás 29/412-638

Január 22. 18.00.: Magyar Kultúra Napja,
Ökumenikus imaóra

Monor, Ökumenikus Általános Iskola
Információ: Ökumenikus Ált. Isk. 29/613-671

Január 22. Magyar Kultúra napja
Monor, Kossuth L. u. 71.
Információ: Laza István 29/412-212

Január 27. 19.00 óra: Lovagi lakoma és
borászbál

Monor, Jászai Mari Általános Iskola
Információ: Borrend 29/412-190

Február 03.: Gazdaköri házi borverseny
Monor, Dózsa Gy. u. 40. Gazdaköri székház
Információ: Kovács Benõ

Március 15. 9.00 óra: városi kitüntetések
átadása, ünnepi képviselõ-testületi ülés

  10.30 óra: Megemlékezés az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc eseményeirõl
Monor, Kossuth szobor
Információ: Polgármesteri Hiv. 29/412-215/149

Március 20-27.: Prochrist evangelizáció
Monor, Ökumenikus Általános Iskola
Információ: Schaller Tamás 29/412-638
Március 31.: Baptista Gyülekezet sportnapja
Monor, Baptista Imaház
Információ: Molnár József 29/413-683

Április: Városi Borverseny
Monor, József Attila Gimnázium és Közgazdasági
Szakközépiskola
Információ: 29/412-230

Április 7. 20.00: Feltámadási körmenet
Monor, római katolikus templom
Információ: Római Katolikus Egyház 29/412-223

Április 20.: Történelmi vetélkedõ
Monor Ökumenikus Általános Iskola
Információ: Kondás Imre 29/613-671

Április 27-28-29.: Regionális Ki mit tud?
Elõdöntõk

Monor, Mûvelõdési Központ
Információ: Laza István 29/412-212

Április 28.: VI. Budai Imre zenei verseny
díjkiosztó hangversenye

Monor, Zeneiskola, Budai Imre terem
Információ: Gallai Attila 29/412-671

Május 1.: Labdarúgó torna
Monor, Sporttelep
Információ: Szõnyi János 06-30-312-49-39

Május 6.: Regionális Ki mit tud? döntõk
Monor, Mûvelõdési Központ
Információ: Laza István 29/412-212
Május 6.: Anyáknapjával egybekötött idõsek

napja
Monor, Jászai M. Ált. Iskola
Információ: Sinkovicz Lászlóné 29/410-920

Május 6.: Anyák napi istentisztelet
Monor, Nagytemplomi Református Egyház
Információ: Schaller Tamás 29/412-638
Május 7.: Monori Alapfokú Mûvészetoktatási

Intézmény tanárainak hangversenye
Monor, Mûvelõdési Központ
Információ: Zsombok Erika 29/412-671

Május 13.:  Kistérségi Néptánctalálkozó
Monor, Fesztiválcsarnok
Információ: Laza István 29/412-212
Május: Bernát címû zenés színházi elõadás

Monor, Mûvelõdési Központ
Információ: Vereczkei Gabriella 06-30-376-29-34

Május 16.:  Helytörténeti vetélkedõ
Monor, Helytörténeti Kiállító terem
Információ: Laza István 29/412-212

Május: Shirchadasj Holland Gospel kórus
koncertje

Monor, Fesztiválcsarnok
Információ: Schaller Tamás 29/412-638

Május 14-18.: Kossuth napok
Monor, Kossuth Lajos Általános Iskola
Információ: Marunák Ferenc 29/410-717

Május 18.: Monori Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény kiállításának

megnyitója és hangverseny
Monor, Zeneiskola
Információ: Gallai Attila 29/412-671

Május 19.: Városi gyermeknap és MSE
sportnap

Monor, Sportpálya
Információ: Selmeczi Lajos 29/410-108

Május 20.:  Városi sakkverseny
Monor, Mûvelõdési Központ
Információ: Laza István 29/412-212

Május: DELFIN kupa – szinkronúszó
verseny

Monor, Városi Uszoda
Információ: Dr. Szõke Zsuzsa 06-30-9537197

Május 25-28.: Pünkösdi Napok
Monor, Baptista Imaház
Információ: Molnár József 296413-683

Május 26.: Orbán napi vigadalom, Strázsa-
hegyi Tekerõ – Amatõr Terep Kerékpáros

verseny
Monor, Orbán szobor
Információ: Borrend 29/412-190

Május 27. 10.00:  Ünnepi pünkösdi
istentisztelet és konfirmáció

Monor, Nagytemplomi Református Egyház
Információ: Schaller Tamás 29/412-638
Május – Június hétvégenként: Postagalamb

versenyek
Információ: Kiss Kálmán

Június: Strázsa-hegyi futóverseny
Monor, Strázsa hegy
Információ: Polgármesteri Hiv. 29/412-215/149

Június 3.: Országos Nyugdíjas Kulturális
Találkozó

Monor, Fesztiválcsarnok
Információ: Dr. Dudás Jenõ 29/412-724

Június 5.: Kiállítás megnyitó
Monor, Nemzetõr Általános Iskola
Információ: igazgató 29/412-765

Június 9.: Ünnepi gála
Monor, Mûvelõdési Központ
Információ: Nemzetõr Ált. Isk., ig. 29/412-765

Június 10. 10.00: Úrnapi körmenet
Monor, római katolikus templom
Információ: Római Katolikus Egyház 29/412-223
Június 17. 18.00.:  Telepi kistemplom ünnepe
Monor, római katolikus kistemplom
Információ: Római Katolikus Egyház 29/412-223

Június 18-22.:Napközis tábor alsó
tagozatosoknak

Monor, Nagytemplomi Református Egyház
Információ: Schaller Tamás 29/412-638

Június 25-29.: Nyári napközis tábor
Monor, Bajcsy utcai napközi
Információ: Szõnyiné Gábor Mária: 29/411-658

Július 2-6.: Nyári napközis tábor
Monor, Mûvelõdési Központ
Információ: Mandik Gabriella 29/411-037

Július 2-6.: Napközis tábor
Monor, Baptista Imaház
Információ: Molnár József 296413-683

Július 9-13.: Angol nyelvû napközis tábor
Monor, Nagytemplomi Református Egyház
Információ: Schaller Tamás 29/412-638

Július: Gyermek és ifjúsági táborok
Monor, római katolikus templom
Információ: Római Katolikus Egyház 29/412-223

Augusztus 8.: Kistérségi Vöröskeresztes
Találkozó

Monor, Mûvelõdési Központ
Információ: Sinkovicz Lászlóné 29/410-920

Augusztus 12. 9.30:  Nagyboldogasszony
ünnepi mise

Monor, római katolikus templom
Információ: Római Katolikus Egyház 29/412-223

Augusztus 20: Államalapítás ünnepe
Monor, Fõ tér
Információ: Polgármesteri Hivatal 29/412-215/149

Augusztus 20.:  Labdarúgó torna
Monor, Sporttelep
Információ: Szõnyi János 06-30-312-49-39
Augusztus 20.:  Egyházközségi nap a telepi

kistemplomnál
Monor, Római Katolikus Kistemplom
Információ: Római Katolikus Egyház 29/412-223

Szeptember: Városi streetball bajnokság
Monor, Sportpálya
Információ: Polgármesteri Hiv. 29/412-215/149

Szeptember:  Ifjúsági rock zenekarok
találkozója

Monor, Mûvelõdési Központ
Információ: Laza István 29/412-212

Szeptember 22-23.: Díszmadárkiállítás
Monor
Információ: Paraszka János
Szeptember utolsó szombatja: Para-sportnap
Monor, Jászai Mari Általános Iskola
Információ: Csincsák Pongrácné 06-70-560-9000

Október 6. 18.30: Ökumenikus imaóra,
fáklyás felvonulás és koszorúzás

Monor, Ökumenikus Általános Iskola, illetve
Kossuth szobor
Információ: Vásárhelyi Géza 29/ 613-671

Október : Szüreti felvonulás és bál
Monor, Fõ tér; Gazdakör
Információ: Kovács Benõ 29/410-129

Október 13-14.: Baptista Gyülekezet 100
éves jubileumának ünneplése

Monor, Baptista Imaház
Információ: Molnár József 296413-683

Október 23.: Megemlékezés az 1956-os
forradalom és szabadságharcról

Monor, Fõ tér
Információ: Polgármesteri Hiv. 29/412-215/149

November 3.: Idõsek Világnapja
Monor, Jászai M. Ált. Iskola
Információ: Sinkovicz Lászlóné 29/410-920

November 10.: Márton napi újbor ünnep
Monor, Mûvelõdési Központ
Információ: Borrend 29/412-190

November 18.: Jótékonysági színházi
elõadás

Monor, Mûvelõdési Központ
Információ: Topál Józsefné 29/412-168

November 18. 9.30.:  Idõsek napja
Monor, római katolikus templom
Információ: Római Katolikus Egyház 29/412-223
November 21-22.:  Ady Endre emléknapok a

költõ születésének 130. évfordulója
alkalmából

Monor, Mûvelõdési Központ
Információ: Laza István 29/412-212

November 26.: Cserkészavatás
Monor, Református Nagytemplom
Információ: Schaller Tamás 29/412-638

December 16.: 10.00.: Karácsonyi
hangverseny

Monor, római katolikus templom
Információ: Ökumenikus Ált. Isk. 29/613-677

December 23. 17.00: Jótékonysági
karácsonyi hangverseny

Monor, Református Nagytemplom
Információ: Schaller Tamás 29/412-638

A 2007. ÉVI RENDEZVÉNYEK
PROGRAMTERVE



MONORI STRÁZSA 2006. december 30.

5

KÖLYÖK ÁLOM
Minõségi bébi és

gyermek ruházat
a születéstõl 6

éves korig, széles
választékban.

MonorMonorMonorMonorMonor, Piactér 16., Piactér 16., Piactér 16., Piactér 16., Piactér 16.

HOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓ

„Start”„Start”„Start”„Start”„Start”
Gépjármûvezetõ-

képzõ MK.
OKÉV szám: 13-0794-04

M, A, B kategóriás vezetõi tanfolyamot indít:
2007. január 10-én és 17-én 17,00 órakor

Monor, Széchenyi u. 8. sz. alatt.
- számítógépes felkészítés a KRESZ-vizsgára,
- díjmentes elsõsegélynyújtó tanfolyam,
- rutinpálya, rutinvizsga helyben, Monoron,
- részletfizetési lehetõség!
Figyelem! Az adókedvezmény 2007-tõl megszûnt!

Érdeklõdni: a helyszínen, vagy
„TABAK” dohány – ajándéküzlet, Monor, Deák F. u. 2.

Tel.: 06-29/414-708 vagy 06-20/954-2708
www.startmk.hu

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

T-MA péntekenként 21,30-tól élõben
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, hétfõ
15,00, péntek 22,30 óra.

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

tanfolyamok indulnak 2007 januártól minden
szinten az Ökumenikus Általános Iskolában.
Jelentkezési határidõ: 2006. december 20.

Érdeklõdni lehet: Hangyásné Farkas Ágnes,
06-29-411-373 (este)

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

 Posta 

ÜZLETÜNKBEN:
Kreatív- és hobbi termékek,

lufik, party kellékek
kaphatók.

Esküvõi és party dekorációk
beszerzését katalógus alapján 1-2
hetes átfutási idõvel vállaljuk.

NYITVA TARTÁS:
H-P:  10.00-17.00
Szo:    8.00-12.00

MONOR,
Kiss Ernõ utca 1/B.
Tel: 06-209-277-312

TÁRSASHÁZ  KEZELÉST VÁLLALUNK !
Állami társasházkezelõi szakképzettséggel,

gyakorlattal.
KOVI-SZOLG BT, 2200 Monor Balassi B.u.21/B.
          Tel: 06-20-913-2944,  Fax: 06-29-416-944

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

biztosítunk leendõ partnereinknek.

„T„T„T„T„TABAC”ABAC”ABAC”ABAC”ABAC”
Dohány – Ajándék

Monor, Deák F. u. 2. Tel.: 29/414-708
sodró dohányok, töltõk, hüvelyek, papírok, pipák,

pipadohányok, kiegészítõk
szivarok (kézi, gépi, ízesített), öngyújtók

(benzines, gáz, tûzkõ)
Italkülönlegességek, édességek, parfümök.

Nyitva tartás: 8,00 – 12,00-ig, és 14,00 – 18,00-ig,
szombaton 8,00 – 13,00-ig.
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JANUÁR
1. hétfõ Újév, Fruzsina
2. kedd Ábel
3. szerda Genovéva
4. csütörtök Titusz, Leona
5. péntek Simon
6. szombat Boldizsár
7. vasárnap Attila, Ramóna
8. hétfõ Gyöngyvér
9. kedd Marcell

10. szerda Melánia
11. csütörtök Ágota
12. péntek Ernõ
13. szombat Veronika
14. vasárnap Bódog
15. hétfõ Lóránt, Loránd
16. kedd Gusztáv
17. szerda Antal, Antónia
18. csütörtök Piroska
19. péntek Sára, Márió
20. szombat Fábián, Sebestyén
21. vasárnap Ágnes
22. hétfõ Vince, Artúr
23. kedd Zelma, Rajmund
24. szerda Timót
25. csütörtök Pál
26. péntek Vanda, Paula
27. szombat Angelika
28. vasárnap Károly, Karola
29. hétfõ Adél
30. kedd Martina, Gerda
31. szerda Marcella

FEBRUÁR
1. csütörtök Ignác
2. péntek Karolina, Aida
3. szombat Balázs
4. vasárnap Ráhel, Csenge
5. hétfõ Ágota, Ingrid
6. kedd Dorottya, Dóra
7. szerda Tódor, Rómeó
8. csütörtök Aranka
9. péntek Abigél, Alex

10. szombat Elvira
11. vasárnap Bertold, Marietta
12. hétfõ Lívia, Lídia
13. kedd Ella, Linda
14. szerda Bálint, Valentin
15. csütörtök Kolos, Georgina
16. péntek Julianna, Lilla
17. szombat Donát
18. vasárnap Bernadett
19. hétfõ Zsuzsanna
20. kedd Aladár, Álmos
21. szerda Eleonóra
22. csütörtök Gerzson
23. péntek Alfréd
24. szombat Mátyás
25. vasárnap Géza
26. hétfõ Edina
27. kedd Ákos, Bátor
28. szerda Elemér

MÁRCIUS
1. csütörtök Albin
2. péntek Lujza
3. szombat Kornélia
4. vasárnap Kázmér
5. hétfõ Adorján
5. kedd Leonóra, Inez
7. szerda Tamás
8. csütörtök Zoltán
9. péntek Franciska, Fanni

10. szombat Ildikó
11. vasárnap Szilárd
12. hétfõ Gergely
13. kedd Krisztián
14. szerda Matild
15. csütörtök Nemzeti ünnep, Kristóf
16. péntek Henrietta
17. szombat Gertrúd, Patrik
18. vasárnap Sándor, Ede
19. hétfõ József, Bánk
20. kedd Klaudia
21. szerda Benedek
22. csütörtök Beáta, Izolda
23. péntek Emõke
24. szombat Gábor, Karina
25. vasárnap Irén, Írisz
26. hétfõ Emánuel
27. kedd Hajnalka
28. szerda Gedeon
29. csütörtök Auguszta
30. péntek Zalán
31. szombat Árpád

ÁPRILIS
1. vasárnap Hugó
2. hétfõ Áron
3. kedd Buda, Richárd
4. szerda Izidor
5. csütörtök Vince
6. péntek Vilmos
7. szombat Herman
8. vasárnap Húsvét, Dénes
9. hétfõ Húsvét, Erhard

10. kedd Zsolt
11. szerda Leó, Szaniszló
12. csütörtök Gyula
13. péntek Ida
14. szombat Tibor
15. vasárnap Anasztázia
16. hétfõ Csongor
17. kedd Rudolf
18. szerda Andrea
19. csütörtök Emma
20. péntek Tivadar
21. szombat Konrád
22. vasárnap Csilla, Noémi
23. hétfõ Béla
24. kedd György
25. szerda Márk
26. csütörtök Ervin
27. péntek Zita, Mariann
28. szombat Valéria
29. vasárnap Péter
30. hétfõ Katalin, Kitti

MÁJUS
1. kedd A munka ü., Fülöp, Jakab
2. szerda Zsigmond
3. csütörtök Tímea, Irma
4. péntek Mónika, Flórián
5. szombat Gyöngyi
6. vasárnap Ivett, Frida
7. hétfõ Gizella
8. kedd Mihály
9. szerda Gergely

10. csütörtök Ármin, Pálma
11. péntek Ferenc
12. szombat Pongrác
13. vasárnap Szervác, Imola
14. hétfõ Bonifác
15. kedd Zsófia, Szonja
16. szerda Mózes, Botond
17. csütörtök Paszkál
18. péntek Erik, Alexandra
19. szombat Ivó, Milán
20. vasárnap Bernát, Felícia
21. hétfõ Konstantin
22. kedd Júlia, Rita
23. szerda Dezsõ
24. csütörtök Eszter, Eliza
25. péntek Orbán
26. szombat Fülöp, Evelin
27. vasárnap Pünkösd, Hella, Pelbárt
28. hétfõ Pünkösd, Emil, Csanád
29. kedd Magdolna
30. szerda Janka, Zsanett
31. csütörtök Angéla, Petronella

JÚNIUS
1. péntek Tünde
2. szombat Kármen, Anita
3. vasárnap Klotild
4. hétfõ Bulcsú
5. kedd Fatime
6. szerda Norbert, Cintia
7. csütörtök Róbert
8. péntek Medárd
9. szombat Félix

10. vasárnap Margit, Gréta
11. hétfõ Barnabás
12. kedd Villõ
13. szerda Antal, Anett
14. csütörtök Vazul
15. péntek Jolán, Vid
16. szombat Jusztin
17. vasárnap Laura, Alida
18. hétfõ Arnold, Levente
19. kedd Gyárfás
20. szerda Rafael
21. csütörtök Alajos, Leila
22. péntek Paulina
23. szombat Zoltán
24. vasárnap Iván
25. hétfõ Vilmos
26. kedd János, Pál
27. szerda László
28. csütörtök Levente, Irén
29. péntek Péter, Pál
30. szombat Pál

Január 15-21.: Egyetemes Imahét
Január 22. 18.00.: Magyar Kultúra Napja,

Ökumenikus Imaóra
Január 22. Magyar Kultúra napja

Március 15. 9.00 óra: Városi Kitüntetések
átadása, ünnepi képviselõ-testületi ülés
10.30 óra: Megemlékezés az 1848-49-es

Forradalom és Szabadságharc eseményeirõl
Április 27-28-29.: Regionális Ki mit tud?

Elõdöntõk
Május 6.: Regionális Ki mit tud? döntõk

Május 6.: Anyáknapjával egybekötött idõsek
napja

Május 7.: Monori Alapfokú Mûvészetoktatási

hegyi Tekerõ – Amatõr Terep Kerékpáros
verseny

Május – június hétvégenként: Postagalamb
versenyek

Június 3.: Országos Nyugdíjas Kulturális
Találkozó

Június 10. 10.00: Úrnapi Körmenet
Augusztus 8.: Kistérségi Vöröskeresztes

2007. ÉVI KIEMEL2007. ÉVI KIEMEL2007. ÉVI KIEMEL2007. ÉVI KIEMEL2007. ÉVI KIEMELTTTTT
VÁROSI PROGRAMOKVÁROSI PROGRAMOKVÁROSI PROGRAMOKVÁROSI PROGRAMOKVÁROSI PROGRAMOK

Futóverseny 2006.

Intézmény tanárainak hangversenye
Május 13.:  Kistérségi Néptánctalálkozó

Május 18.: Monori Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény kiállításának megnyitója és

hangverseny
Május 19.: Városi gyermeknap és MSE

sportnap
Május 26.: Orbán napi vigadalom, Strázsa-

Városnézés
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OKTÓBER
1. hétfõ Malvin
2. kedd Petra
3. szerda Helga
4. csütörtök Ferenc
5. péntek Aurél
6. szombat Brúnó, Renáta
7. Vasárnap Amália
8. hétfõ Koppány
9. kedd Dénes

10. szerda Gedeon
11. csütörtök Brigitta, Gitta
12. péntek Miksa
13. szombat Kálmán, Ede
14. vasárnap Helén
15. hétfõ Teréz
16. kedd Gál
17. szerda Hedvig
18. csütörtök Lukács
19. péntek Nándor
20. szombat Vendel
21. vasárnap Orsolya
22. hétfõ Elõad
23. kedd Nemzeti ü., Gyöngyi, Natália
24. szerda Salamon
25. csütörtök Blanka, Bianka
26. péntek Dömötör
27. szombat Szabina
28. vasárnap Simon
29. hétfõ Nárcisz
30. kedd Alfonz
31. szerda Farkas

NOVEMBER
1. csütörtök Mindenszentek, Marianna

2. péntek Achilles
3. szombat Gyõzõ
4. vasárnap Károly
5. hétfõ Imre
6. kedd Lénárd
7. szerda Rezsõ
8. csütörtök zsombor
9. péntek Tivadar

10. szombat Réka
11. vasárnap Márton
12. hétfõ Jónás, Renátó
13. kedd Szilvia
14. szerda Alíz
15. csütörtök Albert, Lipót
16. péntek Ödön
17. szombat Hortenzia, Gergõ
18. vasárnap Jenõ
19. hétfõ Erzsébet, Zsóka
20. kedd Jolán
21. szerda Olivér
22. csütörtök Cecília
23. péntek Kelemen
24. szombat Emma
25. vasárnap Katalin
26. hétfõ Virág
27. kedd Virgil
28. szerda Stefánia
29. csütörtök Taksony
30. péntek András, Andor

DECEMBER
1. szombat Elza
2. vasárnap Melinda, Vivien
3. hétfõ Ferenc, Olívia
4. kedd Borbála, Barbara
5. szerda Vilma
6. csütörtök Miklós
7. péntek Ambrus
8. szombat Mária
9. vasárnap Natália

10. hétfõ Judit
11. kedd Árpád
12. szerda Gabriella
13. csütörtök Luca, Otília
14. péntek Szilárda
15. szombat Valér
16. vasárnap Etelka, Aletta
17. hétfõ Lázár, Olimpia
18. kedd Auguszta
19. szerda Viola
20. csütörtök Teofil
21. péntek Tamás
22. szombat Zénó
23. vasárnap Viktória
24. hétfõ Ádám, Éva
25. kedd Karácsony, Eugénia
26. szerda Karácsony, István
27. csütörtök János
28. péntek Kamilla
29. szombat Tamás, Tamara
30. vasárnap Dávid
31. hétfõ Szilveszter

JÚLIUS
1. vasárnap Tihamér, Annamária
2. hétfõ Ottó
3. kedd Kornél, Soma
4. szerda Ulrik
5. csütörtök Emese, Sarolt
6. péntek Csaba
7. szombat Apollónia
8. vasárnap Ellák
9. hétfõ Lukrécia

10. kedd Amália
11. szerda Nóra, Lili
12. csütörtök Izabella, Dalma
13. péntek Jenõ
14. szombat Örs, Stella
15. vasárnap Henrik, Roland
16. hétfõ Valter
17. kedd Endre, Elek
18. szerda Frigyes
19. csütörtök Emília
20. péntek Illés
21. szombat Dániel
22. vasárnap Magdolna
23. hétfõ Lenke
24. kedd Kinga, Kincsõ
25. szerda Kristóf, Jakab
26. csütörtök Anna, Anikó
27. péntek Olga, Liliána
28. szombat Szabolcs
29. vasárnap Márta, Flóra
30. hétfõ Judit, Xénia
31. kedd Oszkár

AUGUSZTUS
1. szerda Boglárka
2. csütörtök Lehel
3. péntek Hermina
4. szombat Domonkos, Dominika
5. vasárnap Krisztina
6. hétfõ Berta, Bettina
7. kedd Ibolya
8. szerda László
9. csütörtök Emõd

10. péntek Lõrinc
11. szombat Zsuzsanna, Tiborc
12. vasárnap Klára
13. hétfõ Ipoly
14. kedd Marcell
15. szerda Mária
16. csütörtök Ábrahám
17. péntek Jácint
18. szombat Ilona
19. vasárnap Huba
20. hétfõ Szt. István ünnepe, Vajk
21. kedd Sámuel, Hajna
22. szerda Menyhért
23. csütörtök Bence
24. péntek Bertalan
25. szombat Lajos, Patrícia
26. vasárnap Izsó
27. hétfõ Gáspár
28. kedd Ágoston
29. szerda Beatrix, Erna
30. csütörtök Rózsa
31. péntek Erika, Bella

SZEPTEMBER
1. szombat Egyed, Egon
2. vasárnap Rebeka
3. hétfõ Hilda
4. kedd Rozália
5. szerda Viktor, Lõrinc
6. csütörtök Zakariás
7. péntek Regina
8. szombat Mária, Adrienn
9. vasárnap Ádám

10. hétfõ Nikolett, Hunor
11. kedd Teodóra
12. szerda Mária
13. csütörtök Kornál
14. péntek Szeréna, Roxána
15. szombat Enikõ, Melitta
16. vasárnap Edit
17. hétfõ Zsófia
18. kedd Diána
19. szerda Vilhelmina
20. csütörtök Friderika
21. péntek Máté, Mirella
22. szombat Móric
23. vasárnap Tekla
24. hétfõ Gellért, Mercédesz
25. kedd Eufrozina
26. szerda Jusztina
27. csütörtök Adalbert
28. péntek Vencel
29. szombat Mihály
30. vasárnap Jeromos

Október 13-14.: Baptista Gyülekezet 100 éves
jubileumának ünneplése

Október 23.: Megemlékezés az 1956-os
Forradalom és Szabadságharcról
November 3.: Idõsek Világnapja

November 10.: Márton napi újbor ünnep
November 18.: Jótékonysági Színházi elõadás

November 18. 9.30.:  Idõsek napja

Strázsa-hegyi tekerõ 2006.

Találkozó
Augusztus 12. 9.30:  Nagyboldogasszony

ünnepi mise
Augusztus 20: Államalapítás ünnepe

Szeptember 22-23.: Díszmadárkiállítás
Október 6. 18.30: Ökumenikus Imaóra, fáklyás

felvonulás és koszorúzás
Október : Szüreti felvonulás és bál

November 21-22.:  Ady Endre emléknapok a
költõ születésének 130. évfordulója alkalmából

November 26.: Cserkészavatás
December 16.: 10.00.: Karácsonyi

hangverseny
December 23. 17.00: Jótékonysági karácsonyi

hangverseny

A Borrend tagjai A Kistó
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A Magyar Közlöny 2006.
október 27-ei 131. számában

megjelent a számla, egyszerûsített számla és
nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a
nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter
alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM
rendeletet (továbbiakban: R.) módosító 25/2006.
(X. 27.) PM rendelet. A R. 2007. január 1-jétõl
hatályos 1/A. §-a szerint a R. 1. § (1) bekez-
désében megjelölt bizonylatok kizárólag az állami
adóhatóság által a nyomtatvány elõállítója részére
kijelölt sorszámtartományba illeszkedõ nyom-
tatott sorszám alkalmazásával, az adott sorszám
egyszeri felhasználásával állíthatók elõ.

Az új elõírás a számla, egyszerûsített számla,
nyugta nyomtatványokra (továbbiakban együtt:
nyomtatványok) vonatkozik, melyek nyomdai
úton készülnek, és melyeknek adóigazgatási
azonosításra alkalmasságához – egyebek mellett
- elengedhetetlen a gyártáskor nyomtatott,
folyamatos sorszámozás, valamint a szigorú
számadás alá vonás. Ide tartozik a formátumtól,
adattartalomtól, lapszámtól függetlenül minden
számla- és nyugtanyomtatvány (pl. a szabadlapos,
leporellós, vagy a számlakibocsátó adatait elõre
nyomtatottan tartalmazó egyedi számlák, és az
idegen nyelvû számlák is).

Nem vonatkozik az új elõírás a R. 1. § (6)
bekezdésében szabályozott nyomtatványok (pl.
jegyek, számlázó programmal, vagy elektronikus
úton kiállított számlák) elõállítására.

Az állami adóhatóság a sorszámtartományt a
nyomtatvány-elõállítói tevékenységét az állami
adóhatósághoz bejelentett, adószámmal rendel-
kezõ adóalany írásos (postán vagy bármelyik
APEH ügyfélszolgálati irodán benyújtott) kérel-
mére jelöli ki. A kérelmet az Adó-és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatal Központi Hivatalához (címe:
1054. Budapest, Széchenyi u. 2.) kell címezni. A
kérelem elbírálásának határideje 30 nap, elbírálá-
sáról és a nyomtatványok kijelölt azonosítóiról
az adóhatóság írásban, postai úton, a kérelmezõ
adóhatósághoz hivatalosan bejelentett levelezési
címén tájékoztatja a kérelmezõt.

A sorszám folyamatosan nyomtatott, 12
karakterbõl álló betû-, írásjel- és szám- kombi-
náció, melyet csak 1 db nyomtatvány elõállítá-

sánál lehet felhasználni.
A sorszám-tartomány meghatározásához a

kérelemnek a nyomtatvány-elõállító azonosító
adatain kívül tartalmaznia kell az elõállítani kívánt
nyomtatvány típusát (számlatömb, egyszerûsített
számlatömb, számla leporelló, nyugtatömb), és
igényelt mennyiségét (garnitúra számát: pl. 25
vagy 50 lapos, leporelló esetén a kiszerelési egy-
ség darabszámát: pl. 900-as kiszerelési egység).

Ezen adatok hiányában a kérelmezõt az
APEH hiánypótlásra szólítja fel, melynek
teljesítéséig eltelt idõ az elbírálás határidejébe
nem számít bele.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az APEH a
kérelmek megfelelõ adattartalommal történõ
benyújtásának megkönnyítése érdekében
(javaslati jelleggel) irat-mintát szerkesztett,
amelyet az Adó és Pénzügyi Értesítõ (AEÉ.)
2006. decemberi számában az e tárgyban
megjelenõ közlemény mellékleteként megje-
lentet. Az irat-minta 2006. december 20-ától
letölthetõ az APEH internetes honlapjáról is.

Tekintettel arra, hogy a R. módosítása 2007.
január 1-jén lép hatályba, az esetlegesen ezt
megelõzõen benyújtott kérelmek érdemi vizsgá-
latára, elbírálására, a sorszám-intervallumok
meghatározására és kiadására is csak 2007. január
1-jét követõen kerül sor.

Tájékoztatjuk a nyomtatvány-elõállítókat és
forgalmazókat, hogy az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény (Art.) 172. § (1) bekezdés
2007. január 1-jétõl hatályos m) pontja szerint a
magánszemély adózó 100 ezer, más adózó 200
ezer forintig terjedõ mulasztási bírsággal sújtható,
ha az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
külön jogszabályban (R.) meghatározott feltételek
megsértésével állít elõ és/vagy hoz forgalomba
nyomtatványt.

Tájékoztatjuk továbbá a nyomtatvány-
elõállítókat, forgalmazókat és felhasználókat,
hogy a 25/2006. (X. 27.) PM rendelet 2. § (2)
bekezdésének értelmében a 2007. január 1-jét
megelõzõen elõállított nyomtatványok 2007.
június 30-ig forgalmazhatóak, és 2007. december
31-éig használhatók fel.

A megkezdett nyomtatványtömböket 2007.
december 31. napjával le kell zárni. A fel nem

SSSSSAJTÓKÖZLEMÉNYAJTÓKÖZLEMÉNYAJTÓKÖZLEMÉNYAJTÓKÖZLEMÉNYAJTÓKÖZLEMÉNY
A számla, egyszerûsített számla, nyugta nyomtatványokat elõállító adózók részére az

APEH által kijelölendõ sorszám-tartományokkal kapcsolatban
használt nyomtatványtömböket utólag is ellenõ-
rizhetõ módon, bizonylattal alátámasztottan 2008.
január 31.-éig selejtezni kell.

Felhívjuk a nyomtatványértékesítõk figyel-
mét, hogy a 25/2006. (X. 27.) PM rendelet. 2. §
(3) bekezdése szerint 2007. elsõ félévében a
nyomtatványértékesítésrõl kiállított számlában a
nyomtatvány értékesítõje a 24/1995. PM rendelet
1. § (2) bekezdésében tárgyalt adatokon túl a
nyomtatvány elõállításának évét is köteles
feltüntetni a számlában.

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

2007. január l-tõl a nyugdíjminimum
26.830 Ft-ra emelkedik.

Ennek megfelelõen:
Normatív közgyógyellátás igénybevételére
akkor van mód, ha a családban  élõ esetén
az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg
a 26.830 Ft-ot,  egyedül élõ esetén pedig
a 40.245 Ft-ot.
Normatív közgyógyellátás megállapításának
a fent említett  jövedelmen kívül feltétele az
is, hogy a havi gyógyszerköltség a nyugdíj-
minimum 10 %-át, vagyis 2.683 Ft-ot
meghaladja.
Méltányos közgyógyellátás jövedelem -
határa és jogosultsági feltétele:
Családban élõ esetén az egy fõre jutó jöve-
delem nem haladhatja meg a nyugdíj -
minimum 175 %-át, melynek összege:
46.953 Ft. Egyedülálló esetén a nyugdíj-
minimum 225 %-át, melynek összege:
60.368 Ft.
A méltányos közgyógy megállapí-
tásának az is feltétele, hogy a MEP
szakhatósági állásfoglalásában a havi
rendszeres gyógyító ellátás költségét a
minimum nyugdíj 25 %-át  (összeg-
szerûen: 6.708 Ft-ot) meghaladó
összegben  állapítsa meg.

Polgármesteri Hivatal

KÖZGYÓGYELLÁTÁS
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Monor Város Önkormányzata pályázat útján értékesít Monor területén kertvárosias lakóterületen építési telekingatlanokat.
A jelentkezési határidõ folyamatos!

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

(29)413-119/158-as melléken.

KARÁCSONYI GÁZÁR
Üdvözlöm a tisztelt olvasókat a rovat idei

utolsó megjelenésének alkalmából. Bizonyára
ismerik Önök is azt a közös játékot, melyet a
Polgármesteri Hivatal és a Gemini Televízió
közösen hirdetett meg „Lakossággal a bûnözés
ellen” címen, és amely decemberben érkezett el
utolsó fordulójához. Hat témát ölelt fel a betöréses
lopástól a családon belüli erõszakon át az
áldozatvédelemig, minden adásban elhangzott
egy kérdés, melyre többek között a Strázsában
található szelvényen lehetett válaszolni. A
készítõk megpróbálták felhívni a figyelmet
néhány olyan veszélyre, amelyeket el lehet
kerülni egy kis odafigyeléssel és óvatossággal.
Sajnos, a tapasztalat azt mutatja, hogy csak
részleges eredménnyel járt a munka, az emberek
alapvetõen óvatlanok, ami egyrészt jó, mert
kevesen lettek paranoiásak, másrészt nem jó,
mert a bûnözõk továbbra is szemérmetlenül
használják ki ezt a tulajdonságot. Egy barátunktól
kaptunk egy e-mailt a napokban, melyben
elmesélte, hogy az édesanyjánál két ismeretlen
nõ járt. Talán emlékeznek múltkori számunkra,
melyben arra hívtam fel a figyelmet, hogy ha
hivatalos helyrõl érkezik valaki valamely kedvezõ
bejelentéssel, ne restelljük elkérni az
igazolványát és megnézni az adatait, esetleg
betelefonálni az adott intézménybe, hogy valóban
dolgozik-e ott ilyen nevû ember.  Megértem, hogy
szokatlan és nehezen teljesíthetõ ez a javaslat,
hiszen nem minden hozzánk érkezõ vendég
bûnözõ, de idegenek nem olyan nagy számban
csengetnek be hozzánk, és az óvatosság nem
azonos a bizalmatlansággal. A barátunk édes-
anyjának esete szinte a virtuális csaló kézi-
könyvbe illik. Adott egy idõs hölgy, otthon,
egyedül. Csengetnek, két jól szituált fehér bõrû
nõ mosolyogva közli, hogy meghozták a gázár
támogatást, csak az a baj, hogy vissza kellene adni
húszezer forintból tizenöt ezret. A hölgy örömmel
nyitja a pénztárcát, és a bájos illetõ önkiszolgálva
magát belenyúl, betesz egy ötszázforintost,
mondván, hogy az egy húszezres, kiveszi a még
bent lévõ 10 ezrest, majd elpakolja a visszakapott
15ezret is. Mind a ketten kikéredzkednek vécére
külön-külön, majd arcátlanul még a konvek-
torokat is megszámolják, mondván, hogy erre is
szükség van. Ezek után barátságosan elbúcsúz-
nak és távoznak, maguk után hagyva 24500
forintnyi kárt, és még szerencse, hogy mást nem
vittek magukkal. Aki bûncselekmény áldozata
lesz, mindig azt a kérdést teszi fel elsõként, hogy
miért pont õ vált áldozattá? Miért nem más,
hiszen másokból olyan sok van, belõle pedig csak
ez az egy. Higgyék el, az áldozattá válás bárki
számára bármelyik pillanatban adott lehetõség.
Akár a rablás, akár a lopás, de még a közlekedési
baleset is állandóan ott lebeg körülöttünk, de ha
óvatosak vagyunk, több esélyünk van elkerülni.
Ha pedig már megtörtént a baj, akkor

természetesen vehetjük az irányt a rendõrség
felé, akik vagy tudnak, vagy nem tudnak segíteni,
de mindenképen jelentsük be, ha bûncselekmény
sértettjeivé váltunk. Nem biztos, hogy sikerül
kézrekeríteni az elkövetõt a nyomozás határideje
alatt, de az ismeretlenes ügyek sincsenek
elfelejtve, ha késõbb valami új adat felmerül,
akkor újra lehet kezdeni az eljárást. Fõként akkor
van erre lehetõség, mikor a delikvenst egy másik
bûncselekmény során elkapják, és olyankor
dalolni kezd a régiekrõl is. Ez azért jó neki is,
mert így egy eljárásban vizsgálják az összes
balhét, és egy ítélet lesz a végén is. Ha viszont
az ítélet után derül ki, hogy van még más is a
rovásán, akkor új eljárás indul, ahová már a
börtönbõl járogat ki és a végén egy új ítélet lesz,
amit majd akkor kezd letölteni, ha az elõzõvel
végzett, így elüldögélhet akár tíz évig is, holott
megúszhatná két-három évvel. Nos, de ne a
bûnözõk miatt aggódjunk, hanem azok miatt,
akiket megkárosítanak. A jelzett bûnmegelõzési
sorozat utolsó része éppen az áldozatvédelemmel
foglalkozott, bemutatta, hogy hová fordulhatnak
a sértettek, milyen segítséget kaphatnak. A
Monoron mûködõ Áldozatvédelmi Iroda a
Polgármesteri Hivatalban kapott helyet. Akik úgy
érzik, hogy lelki vagy jogi segítségre szorulnak,
felkereshetik az elõadót, aki rendelkezésükre áll.

VÉRES TERROR AZ ÁROKPARTON
Hangzatos a cím, elkeserítõ a probléma.

Tisztel Olvasók, most Önök közül bizonyára
nagyon sokan ismernek majd magukra, hiszen
az elmúlt hetekben olyan rémhíráradat indult el
a környéken, ami már lassan büntetõjogi
kategóriába is beleillik. Elõször csak nevettem
azokon a híreken, amelyek elrabolt gyerekekrõl
és ukrán szervkereskedõk rémtetteirõl szóltak,
majd mikor már szûkebb környezetem, kollégáim
és ismerõseim is a jólértesültek magabiz-
tosságával ontották rám a „tényeket”, akkor
kezdtem bosszankodni. Rendben van, hogy az
ember ki van éhezve a botrányokra, a vérre,
halálra, de mindennek van valamilyen szinten egy
határa. Az még hagyján, hogy az egyik televízió
napokig azzal tartja fenn az érdeklõdést, hogy
rövidesen megmutatják, hogy egy „sztár” kutyája
hogyan pusztult el, bár már szerintem ez is
perverz egy cseppet, de hogy a környékünkön
úgy szaporodtak a gyerekholttestek, mint esõ
után a gomba, az már túl megy az ép ész határán.
Történt hajdanán, pár hete, hogy a Nagykátai
Rendõrkapitányság területén két eset történt, az
egyikben egy fiút akartak betuszkolni egy kocsiba
az iskola elõtt, a közönség szeme láttára, de az
elmenekült, a másikban pedig egy kocsiból
kiszóltak egy fiatalnak, hogy hazaviszik, de õ meg
okosabb volt annál, minthogy beüljön idegenek
mellé. Nem tudni az okokat, mindkét ügyben
nyomozás folyik. Idõközben az interneten
számtalan helyre eljutott egy levél, melyben
jólértesültek arról tájékoztatták az embert, hogy

az egyik bevásárlóközpontban egy kislányt el
akartak rabolni, levágták a haját, a vécében
átöltöztették, és már vitték volna ki az ajtón,
mikor a rémült szülõk felismerték és sikítozni
kezdtek, mire az elvetemült bûnözõk
elmenekültek. A nagykátai rendõrök kiadtak egy
körlevelet az iskoláknak, amelyben felhívták a
figyelmet, hogy jobban figyeljünk a gyerekekre.
Na innen aztán elindult a lavina. Olyan pánik lett
úrrá az embereken, hogy lényegében már szinte
nem is akarták iskolába engedni a gyerekeket,
minden nap mentek értük, ami mondjuk nem baj
egy szülõ-gyerek kapcsolatban, de nem a szeretet
vezette õket, hanem a félelem. Tudniillik a
legjobban értesültek már úgy tudták, hogy
nominálisan az ukrán maffia lopkodja a
gyerekeket, megöli õket, és kivagdossa a
szerveiket, majd a holttesteket otthagyják. Én is
sok horrorfilmet láttam, Poe és King is szép
helyet kapott a polcomon, de ez már a „nem
semmi” kategóriát bõven túlszárnyalta. Egyre
több gyerekholttestrõl tudattak a hírek. Monor,
Vecsés, Gomba, Nyáregyháza volt a fõcsapás
iránya, egy esetben a fülem hallatára telefonálták
meg az egyik kollégámnak, hogy holttestet
találtak a temetõnél. Én próbáltam viccesen elütni
a dolgot, hogy ha van egy jó ásója bárkinek, akkor
ezen kívül még nagyon sok halottat találhat ezen
a helyen, de láttam, hogy nem gyõztem meg. Nos
végül, amirõl én tudok, az összesen nyolc gyerek
feltrancsírozott és árokparton hagyott holtteste.
A Gemini Telvízió külön mûsort készített az
ügyrõl, ahol egy illetékes rendõr elmondta, hogy
egyetlen esetben sem igaz a rémhír, nincs ilyen
bûncselekmény, nem történt. A következõ héten
egy ember telefonált a rendõrségre, elmondta,
hogy õ azt hallotta a tévében, hogy Gombán nem
szabad iskolába vinni a gyerekeket. Ehhez már
nem tudok mit fûzni. Hihetetlen…A Monori
Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztályvezetõje is
kiadott egy körlevelet, amiben tájékoztatja a
lakosokat, hogy nem igazak a rémhírek, de a
rémhír sajátossága, hogy addig nem cseng le,
amíg az emberek meg nem unják. Tisztelt
olvasók, most mi is felhívjuk a figyelmüket két
dologra. Egyrészt, hogy nem öltek meg és nem
raboltak el egyetlen gyereket sem a környé-
künkön, másrészt, hogy a rémhír-terjesztés
büntetõjogi fogalom, tehát aki alaptalanul ilyen
híreket gerjeszt, az esetleg késõbb a bíróságon
magyarázhatja a bizonyítványát. Csak egy egész
kicsi józan ész kell ahhoz, hogy belássuk,
alaptalanok ezek a hírek, hiszen se a rendõrség,
se a bulvártévé nem foglalkozik vele, márpedig
gondolhatják, hogy ha csak egyetlen eset is igaz
volna, akkor ezek a tévék másról se szólnának,
mint errõl. Biztos vagyok abban, hogy a
legtöbbjüket nem gyõztem meg, hiszen mûködik
a „nem zörög a haraszt” effektus, de azt remélem,
hogy ez a betegessé váló pánik lassan elül. Erre
figyelemmel kívánok mindenkinek békés
karácsonyi ünnepeket és olyan új évet, amely
lehetõség szerint legyen boldog.

Sipos Tamás

KÉKHÍREK
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2006. november-december hónapban Monoron
5 pár kötött házasságot

Antal István, Godóné Csillag Erzsébet,
Ellenpacher Lajosné Czellaó Erzsébet,

Petrovics Jánosné Lovas Ida, Major János, Dr.
Zimányi gyula, Otrokocsi Károlyné Burján

Erzsébet, Fekete Sándorné Ketész Erzsébet.

Állampolgársági esküt tett:
Kis Róza, Kral Ildikó, Györi László,

Györi Melinda

KÖZLEMÉNYÉRÕL
SZINTE

VALAMENNYI
MONORI LAKOS ÉRTESÜL!

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. 78-80.112-es iroda.

Tel.: 29/412-215/159-es mellék,

mobil:06(20)479-8317

e-mail: nlajosne monor.hu

A monori közigazgatás ellenállása 1904-6-ban 2. rész
Uo. 13. Napirend. 238.oldal
„Palcsik János bíró mint elnök bemutatja Kömer Róbert, a kormány által kinevezett h. fõjegyzõ
39704/1905 és 39961/905 kig. számú, a községhez közvetlenül leérkezett átiratait. Határozat.
A képviselõ-testület az átiratokat tudomásul nem veszi, egyszerûen levéltárba helyezni
rendeli.”(Forrás: Monor község képviselõ-testületi jegyzõkönyvei, 1905)
1905. december 10. A monori képviselõ-testület díszpolgári aktusára a reagálások:
Fazekas Ágoston: hazafias elismerésüket hálás szívvel köszönöm, díszpolgári oklevél átadását
kérem nyugalmasabb idõkre halasztani. Szabó Géza: Végtelen hálával köszönöm Monor
képviseletének nagy kitüntetését, mellyel a becsületes közkatona hûséges munkáját jutalmazta
hazafias rokonérzetük megnyilatkozása erõmet s törhetetlen kitartással állok a vezérek oldalán.
Forrás: Monorkerületi Lapok 1905)
1906. január 14. Önkéntesek Monorról.
Az elmúlt héten három monori ifjú vonult be önként katonáékhoz, mind a hármat a tiroli
vadászokhoz osztották be. Tehát Monoron is akadtak hazafiak, kik megtagadják a nemzet
alkotmányáért folyó küzdelmet. Csak azt nem értjük, hogy a hatóság hogy adhatta ki az
illetõknek a belépési igazolványt az országgyûlés és a vármegye törvényhatóságának határozott
tilalma ellenére. Forrás: Monorkerületi Lapok 1906)
1906. február 12. Rendkívüli közgyûlés. 3. Napirend.  264-265.oldal
 „Kovách Miklós jegyzõ elõterjeszti a bpestvidéki pénzügyigazgatóságnak 12642/X. 1906.
számú körrendeletét, amelyben az önkéntesen befizetett állami adókat az adóhivatalba
beszállítani rendeli.
Határozat. Az elõterjesztésben hivatkozott körrendelet egész terjedelmében lett felolvasása
után a képviselõ-testület egyhangúlag, határozatilag kimondja, mikép az e tárgyban 1905. évi
november 8-án hozott 4. számú határozatát egész terjedelmében fenttartja, önkéntes
adófizetõktõl a fizetni szándékolt adót el nem fogadja, s a már beszedett 839 kor 40 fillér
állami adót, nemkülönben a beszedendõ s már beszedett fogyasztási adót a magas kincstár
rendelkezése alá nem bocsátja.
Utasítja egyben az elöljáróságot, hogy a 12642/X. 1906 számú pénzügyigazgatósági rendeletre
vonatkozólag a következõ jelentést terjessze be a bpestvidéki m.kir. pénzügyigazgatósághoz:
„Jelentjük, mikép a községi képviselõtestületünk tiltó rendelkezése folytán nem vagyunk
azon helyzetben, hogy a rendeletre érdemleges jelentést tehessünk.”” (Forrás: Monor község
képviselõ-testületi jegyzõkönyvei, 1906)
1906.február 25.
Vármegyénk tisztviselõi oly fényes, ragyogó tanújelét adták haza- és alkotmányszeretetüknek,
mely büszkeséggel kell hogy eltöltse vármegyénk minden igaz, hazafias értelmû polgárának
kebelét. Az abszolutizmus hatalomra jutásával ugyanis úgy a központi mint a járási tisztviselõk
egytõl-egyig beadták lemondásukat. Gyönyörûen megnyilvánult eme tettüket nekünk itt
méltatni nem szabad, de azért kívánjuk valamennyinek, hogy áldja meg a magyarok Istene.
(Forrás: Monorkerületi Lapok 1906)

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak akik, édesanyánk, nagymamánk,
dédnagymamánk a 104 éves korában elhunyt
ö. Polyák Józsefné sz. Monori Juliánna

temetésén résztvettek, sírjára koszorút,
virágot tettek, bánatunkat enyhítették.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretõ férjem

Dr. Zimányi Gyula
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot tettek, mély fájdalmunkban együtt-
érzésüket fejezték ki.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a
szeretett feleség, édesanya, nagymama

Ellenpacher Lajosné sz. Czellaó
Erzsébet

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virá-
got helyeztek, fájdalmunkban együttérzésüket
fejezték ki. Külön köszönetet mondunk
háziorvosának dr. Misuth Gábornak.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik drága jó férjemet, és édes-
apánkat

Major Jánost
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, és mély fájdalmunkban
együttérzésüket fejezték ki.

Felesége és két lánya

APRÓHIRDETÉSEK

Szeretnél AVON tanácsadónõ lenni?
A belépés díjtalan! Remek jövedelem-kiegészítés!
15-30%-ig árengedmény! Féléves ajándék-
program!
Jelentkezés: 06-30-397-1055.

***
Hûtõgépszervíz!
Hûtõszekrény, fagyasztó javítás hétvégén is.
Nyugdíjasoknak kedvezmény! Akciós lakásklíma
szerelés. 06-20-467-7693.

***
Kis családi ház bontására vállalkozót keresek.
Tel.: 30-228-6361

Életének 77. évében elhunyt Monor egykori
tanácselnöke.  Barátai, kollégái és ismerõsei
nevében -felkérésükre- dr. Kiss György, a
volt munkatárs búcsúzott  tõle.
Dr. Zimányi Gyula tíz éven át, 1970 – 1980 .
között volt Monor tanácselnöke. Munkás-
ságával alapozta meg a várossá válás
lehetõségét. Óvodák, iskolák, szolgáltató
egységek építése, bõvítése, az elsõ
lakótelepi épületek létrehozása, a földgáz
bevezetése, és még több más fejlesztés
emlékeztet arra, hogy az adott körülmények
között tisztességgel, jól látta el  és szolgálta
a községet.

Dr. ZIMÁNYI GYULA
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TAEKWON-DO SZAKOSZTÁLY VERSENYEREDMÉNYEK

MONORI SPORMONORI SPORMONORI SPORMONORI SPORMONORI SPORT HÍREKT HÍREKT HÍREKT HÍREKT HÍREK
Labdarúgás:
Edzõképzés Monoron: Október 15. és 24. között
Monoron, kitûnõ körülmények között zajlott le a
PMLSZ utánpótlás-nevelési bizottsága két
vezetõje, Varga Károly UPNB-elnök és NBIII-as
felnõtt labdarúgó csapatunk edzõje, valamint
Mózner János instruktor irányításával az MLSZ
D-tanfolyam. Huszonegyen szereztek edzõi
oklevelet, és a végzett hallgatók - ma még
mindenképpen - egyik legismertebb szakte-
kintélye kétségkívül dr. Genzwein Ferenc, a
Vasas, és természetesen a Monori SE korábbi
edzõje. Az esemény zárónapján Fekete Miklós, a
PMLSZ ügyvezetõ elnöke, az MLSZ elnökségi
tagja is megjelent. Az immár okleveles hallgatók
között találunk még jelenleg is az MSE
kötelékébe tartozó „újdonsült edzõket”: így az
elsõ csapatban futballozó Csõke Istvánt (a BLSZ-
ban vitézkedõ 94-es alakulat trénere is egyben),
Kinder Lászlót, Gilan Károlyt, valamint a
körzetben õszi elsõséget szerzõ U13-as korosz-
tályt irányító Földesi Zoltánt.
Körzeti U13: A csapat kiemelkedõ eredményt
ért el, egy meccs kivételével mindent megnyert!
Az õszi “aranyérmes” csapat tagjai: Kurucz
Márton, Seres Gábo, Bokros Krisztián, Németh
Nikolasz, Zsíros Márton, Papp Gergõ, Pintea
Dániel, Oláh Gábor, Klement Richárd, Zákó
Martin, Varga Attila, Oláh Mihály, Tokaji Richárd,
Silberer Richárd, Nádosi Gergõ, Burián Áron,
Nyitrai Ádám, Kupai Dániel, Szabó Martin. Edzõ:
Földesi Zoltán, segítõje: Árvai Zoltán.
A körzeti U10 gyermek bajnokságot Bokros
Róbert edzõ értékeli: “A körzeti bajnokságban a
megszerezhetõ 33 pontból 22 pontot sikerült
begyûjteni, ami felülmúlja elõzetes várako-
zásomat. A csapatra kezdetben a kényelmes
focizgatás volt jellemzõ, a gyerekek többségébõl
hiányzott a “tûz”, a küzdeni akarás. Ebben
sikerült némi elõrelépést tennünk, de még van
mit változtatnunk a jövõben. Jó példát nyújt a
többiek számára Szabó Patrik, Gál Norbert és
Kókai Márk küzdeni tudása. Kiemelendõ még
Párizs Csongor csatárjátéka. Õ Monorierdõrõl
igazolt át hozzánk, és gyorsan beilleszkedet a
csapatba, õ a házi gólkirályunk. Tavaszra folyta-
tódik a pontvadászat, és célunk a dobogós helyek
egyikének megszerzése. Addig is, míg beköszönt
a jó idõ, teremben folytatjuk a felkészülést heti
három alkalommal. Számos teremtorna meghívá-
sunk van a hétvégékre, valamint edzõmér-
kõzéseket szeretnénk játszani Bajári Tomi, és
Sándor Pali bácsi csapataival.”
A csapat tagjai: Bokros Dániel, Szabó Patrik,
Erdélyi Huba, Bajkai Tamás, Marton Mátyás,
Zsombók Péter, Leé Ádám, Kelemen Ádám, Bakó
Martin, Bokros Róbert, Reisinger Viktor, Gazda
Szabolcs, Kókai Márk, Párizs Csongor, Gál
Norbert, Sinkovicz Dániel, Posán Norbert,
Pásztor Szabolcs, Csernus Noel, Farkas Miklós.
95-ös korosztály: Csõke István edzõ irányításával
MSE-lurkóink ’95-ös korosztályú tornára voltak
hivatalosak Békéscsabára. 2006. december 2-án
és 3-án került megrendezésre ez a 14 csapatos
torna, ahová külföldi csapatok is meghívást
kaptak. Csoportunkban szerepelt Szarvas, Gyula,
Belgrád (I. osztályú). Eredményeink a követke-
zõképen alakultak: Belgráddal 3-3-as döntetlenen
osztoztunk, Szarvast 9-1-re, míg Gyulát 8-1-re
vertük. Csoportelsõként Békéscsabát (’95) 2-0-
ra ütöttük ki, de az 1 évvel idõsebb ugyancsak
csabaiakkal nem bírtunk, 3-1-re maradtunk alul,
viszont így a harmadik helyért játszhattunk, ahol

ismét parádéztak kék-fehér futballistáink. Ez a
3-2-es eredmény a Torna BRONZÉRMÉT
jelentette! Csapatunk tagjai: Kovács Gergõ, Pál
Zoltán, Farkas Krisztián, Farkas Richárd,
Kavalecz Márk, Molnár Ákos, Medgyes Zoltán,
Magyar Bence, Bencsik Roland. A torna legjobb
kapusa a monori Kovács Gergõ lett, míg a
gólkirályi címrõl egy hajszállal, illetve gólocskával
lemaradt Magyar Bence.
Az 99-es korosztály dec. 2-3-án TÉLAPÓ KUPA
- HUSZTI PÉTER EMLÉKTORNA 2006
DEBRECEN VÁROS NAGYDÍJÁN vett részt, és
az elõkelõ második helyet érte el. A tornán
résztvevõ csapatok két csoportba voltak osztva.
A csoport: Tápiószecsõ, Monor, Újpest. Loki
focisuli, Hajdúböszörmény, B csoport: Kolozsvár,
Csepel-halászi, Nyírsuli Nyíregyháza, Olasz
focisuli-Angyalföld, Honvéd olasz focisuli.
Eredményeink: Szombaton: Monor-Újpest 2:1,
Monor-Loki focisuli 1:1, Monor-Tápiószecsõ 2:1.
A Hajdúböszörmény nem jelent meg.
Ezzel az eredménnyel csoportelsõk lettünk.
Vasárnap: A döntõbe jutásért Nyírsuli Nyíregy-
háza-Monor 0-0, hétméteresekkel 3:4. Döntõ:
Tápíószecsõ-Monor 3-1. A tornán résztvevõk
névsora (Sándor Pali bácsi tanítványai): Rissai
Gábor, Krajcz István, Erdélyi Botond, Sztahó
Ádám, Murárik Máté, Demeter Alex, Németh
Balázs, Durázi Dániel. Részt vett még Kelemen
Tamás, de belázasodott, és így haza kellett
menniük, így érte is játszottak a társai.
Kosárlabda:
Rangadót bukott, de így is elsõ helyen áll a Monor
SE. Pest megye nõi bajnokság, 4. forduló
Monor SE- Hernád 59-73 (14-20, 9-12, 12-24, 19-
17) Monor, 70 nézõ, vezette: Mádi Miklós.
Monor: Rácz Hanna 2, Németh Ágnes 18, Kovács
Bernadett, Visinka Mariann 8, Mészáros Andrea
8. Cserék: Kocsis Klára, Jámborné K. Ilona 4, Baki
Beáta 12/3, Kovács Katalin 2, Magócsi Katalin,
Kocsis Ágnes 5/3, Szvitek Lászlóné. Edzõ:
Kecsmarik András. A magassági fõlényben játszó
Hernád okos, taktikus játékkal magabiztos
gyõzelmet aratott.
Pest megye, nõi kosárlabda-eredmény 5. forduló:
Monor SE- Monor JAG: 81-25(18-10, 20-4, 16-9,

27-2) Monor, 50 nézõ, vezette: Mádi és Miklósi.
Monor SE: Kocsis Klára 2, Jámborné K. Ilona 4,
Német Ágnes 25, Baki Beáta 18, Mészáros
Andrea 10. Cserék: Balku Zsoltné, Magócsiné
Katalin 2, Rácz Hanna 20/9. Edzõ: Kecsmarik
András.
Monor JAG: Juhász Judit 5, Burján Nóra 5, Simon
Nóra 6, Dako Szilvia 2, Kovács Dóra 6. Cserék:
Pokornyi Vivien 1, Róth Szilvia, Kontyi Elvira,
Kovács Melinda , Pogácsás Réka, Nagymarosi
Judit. Edzõ: Veres László. A Monor SE számára
gyõzelem volt ezen a napon csak elfogadható. A
kõkemény védekezése ellen többször is képtelen
volt pontot szerezni a gimnázium, így alakult ki a
fölényes MSE gyõzelem. Veres Lászlónak
azonban mindkét szeme nevethetett, hiszen
tanítványai remekül helytálltak, míg volt
tanítványai bizonyítottak, hogy remek munkát
végez, és a fiatalok nevelésével is jól segíti a
Monor SE munkáját.
Kosárlabda: NBII, Férfiak, A-csoport: 8., elõzõ
forduló: Közgáz- Monori SE: 109:75, a meccsre
rányomta a bélyegét, hogy szerdán késõ délután
játszottak a csapatok, és az esélyesebb hazaiak
így fõlényesen nyertek. 9. forduló: Monori SE-
Salgótarjáni Beszterce KK: 111:106. Már nagyon
kellett csapatunknak a gyõzelem, amely az
izgalmas és látványos összecsapáson sikerült is.
10. forduló: Monor SE- Bp. Honvéd 86-82, 11
.forduló: Monor SE- Cegléd KK 88-93. Monor
ezzel a 10. helyen áll 4 gyõzelem, 6 vereséggel
és egy elmaradt mérkõzéssel. Az összesített
dobólistán 10 forduló után a 4. helyen áll Burján
Imre 200, míg a 7. Csuba Attlia 190 ponttal.
Gyerekmérkõzés fiúk. 2006. 12. 10 Monor SE-
Zuglói Sasok 55-40 Varga Z 11/9, Zachár, Bokros
17/3, Ellenpacher M. 9, Ellenpacher B. 2,
Horváth, Bihari 7, Kapás 2, Kurucz, Zsíros,
Melis2. Budaörsi DSE- Monor SE 40-73Varga
Zoltán 22/12, Zachár 1, Bokros 10, Ellenpacher
M. 17/3, Ellenpacher B. 2, Horváth 8, Bihari 5,
Kapás 2, Kurucz 4, Zsíros, Melis2. Varga Zoltán a
két mérkõzésen 7 triplát dobot, amely ebben a
korcsoportban fantasztikus! Ezzel a csapat fel-
került az A csoportba!

A sportrovatot összeállította :
Szedlák Csilla és Szalai Zsolt.

Gyermek és Serdülõ
Magyar Bajnokság
Békéscsaba 2006.

november 18.
Országos bajnokságról
lévén szó, elmondhatjuk,
hogy nagy érdeklõdés
övezte a versenyt.
E rendezvény többek
között jó alkalom arra,
hogy a klubvezetõk
felmérjék, megismerjék
a jövõ generációjának  ,

felkészültségét, elszántságát és verseny-
szellemét, valamint megismerjék más klubok
tehetségeit. Büszkén állíthatom, hogy a jövõ
monori taekwondosai mint azt az elért
eredmények is bizonyítják ( három Magyar
Bajnoki cím, kettõ ezüst és kettõ bronz
érem)az ország élmezõnyéhez tartoznak.
Külön öröm számunkra, hogy mind az öt nevezett
versenyzõ dobogós helyen végzett, ketten -
Korsós Ádám és Lódi Levente - kétszer is
dobogóra állhattak.

 Itt szeretném megemlíteni, hogy  Rigó Pál  I.Dan-
os mesterünk elsõ ízben mutatkozott bírói
szerepkörben, mely feladatot a látottak és a
visszajelzések alapján hibátlanul ellátott.
Eredmények:
Gyerek lány küzdelem:
 -41kg : Bakács Cintia    II. helyezés
Gyerek fiú formagyakorlat:
 8-7-6 Gup: Korsós Ádám   Magyar Bajnok
5-4-3 Gup: Lódi Levente   III. helyezés
Gyerek fiú küzdelem:
-28kg : Korsós Ádám    II. helyezés
+46kg: Lódi Levente   Magyar Bajnok
Serdülõ fiú küzdelem:
-35kg: Szabó Zsolt    III. helyezés
-45kg: Csipesz Sándor  Magyar Bajnok
E versennyel a taekwon-do szakosztály ezévi
versenysorozata befejezõdött, és megkezdjük ill.
folytatjuk az övvizsgákra való felkészülést.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden szülõ
és szurkoló lelkes támogatását akik a
versenyekre elkísértek minket, és jelenlétükkel
a szakosztályt és csapatunkat erõsítették.
Köszönjük ! Lódi István szakosztály elnök
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Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
Monori Önkormányzat
Hivatali helységében

minden hétfõn 08.00-10.00 óráig az
Áldozatvédelmi Iroda
ügyfélszolgálatot tart.

Az áldozatvédelmi elõadó, Bán Imre
várja az érintetteket!

Bizonyára Ön is szeretné a közelgõ ünnepe-
ket szerettei körében gondtalanul eltölteni
anélkül, hogy az ünnepség fényét beárnyékolnák
vállalkozása gondjai, megoldásra váró feladatai.

BÍZZA RÁNK CÉGE TEENDÕIT!
Javítani akar vállalata pénzügyi eredményén?

Új vállalkozást alapít?
Keresse tanácsadó irodánkat, ahol komplex

gazdasági tanácsadással, ügyviteli szoftverekkel
támogatott, átfogó számviteli megoldásokkal
várjuk jelenlegi és leendõ partnereinket.

ALUDJON NYUGODTAN!
Készüljön fel most a munka- és tûzvédelmi

ellenõr váratlan érkezésére! Elõzze meg a
munkahelyi balesetekbõl adódó problémákat!
Szakértõ kollégáink az Ön cége számára is
komplex megoldást kínálnak a munkavédelemi
és a tûzvédelemi elõírások maradéktalan betartá-

sához, a munkahelyi balesetek és tûzesetek
megelõzéséhez.

KEZDJE AZ ÚJ ÉVET
MEGTAKARÍTÁSOKKAL!

Bízza meg irodánkat a bérek számfejtésével,
a munkaügyek intézésével is! Gyõzõdjön meg
szolgáltatásunk gazdaságosságáról! Számoljon
velünk!

ÉS MÉG EGY ÖTLET!
Ajándékozzon honlapot!  Ezt az nPirio

segítségével villámgyorsan, programozás nélkül
teheti meg! Részletekért kattintson honlapunkra,
a www.ecofact.hu címre!

Partnereink egész éves bizalmát megkö-
szönve, minden jelenlegi és leendõ ügyfelünknek
kellemes ünnepeket és együttmûködésünkön
alapuló, sikeres új évet kívánunk!

Idõs kor és anyagi
b i z t o n s á g ?
Mégpedig úgy,
hogy nem kell
megválnunk az
é l e t ü n k
m u n k á j á v a l
megteremtett
otthonunktól?
Valljuk be: nem
k ö n n y û
elképzelni, hogy
ez lehetséges.
Pedig ez a

lehetõség mostantól nagyon sok idõs ember
számára adott. A részletekrõl Hodorics Andrást,
az FHB Életjáradék Zrt. vezérigazgatóját
kérdezzük.

Lakásért életjáradékot eddig is többen
nyújtottak, sõt  önkormányzatok is kínálnak
régóta ilyen szolgáltatást. Mivel tud többet
az FHB?

Nemcsak többet, hanem mást is kínálunk.
Eddig, ha valaki szeretett volna életjáradékot
kapni, akkor azt kellett megnéznie, hogy ki ígér
nagyobb egyösszegû kifizetést, hol magasabb a
rendszeres havi járadék összege, vagy kinél van
több és jobb kiegészítõ szolgáltatás. Egy dolog
volt közös minden  ajánlatban: az idõs emberek-
nek le kellett mondaniuk a lakásukról. Benne
lakhatnak életük végéig, de már nem az õ
tulajdonuk. Sokszor valóban ez a legjobb döntés,
de látni kell: nincs visszaút, ha késõbb meggon-
dolják magukat, vagy pl. igényt tartanának a
lakásra az örökösök.

Az FHB Életjáradék Zrt. itt kínál választási
lehetõséget: az idõs emberek és családtagjaik
eldönthetik, hogy megtartják-e a lakást, vagy
eladják.

Mi van akkor, ha megtartják?
Ebben az esetben is van egyösszegû kezdeti

kifizetés és havi rendszeres járadékszerû juttatás.
Az ügyfelek elhalálozása után a jogerõs

hagyatékátadó végzésben megjelölt örökösök
számára három választási lehetõséget kínál az
FHB:

Az örökösök egy összegben kifizetik a teljes
tartozás összegét és a fedezet (az örökség tárgya)
tehermentesíthetõ.

Az örökösök – új kölcsönszerzõdés kereté-
ben - hiteladóssá válnak, és a fennálló tartozás
összegét az FHB-val való megegyezés szerinti
futamidõ alatt részletekben visszafizetik.

Az örökösök az ingatlan értékesítését
kezdeményezik, majd a befolyó vételárból
kifizetik a fennálló teljes tartozást.

Örökösök hiányában az FHB értékesíti az
ingatlant, és a befolyó vételárból egyenlíti ki a
tartozást.

Itt egy sajátos idõskori jelzálogköl-
csönrõl, ahogy Önök nevezik, idõskori
jelzálogjáradékról van szó. Mekkora a köl-
csön futamideje, s mi van akkor, ha lejár a
futamidõ?

Az Idõskori Jelzálogjáradék lejáratát
kifejezetten arra tekintettel határoztuk meg, hogy
annak eredeti igénybe vevõit  életükben vissza-
fizetési kötelezettség ne terhelje. Az Idõskori
Jelzálogjáradék alapvetõen akkor válik lejárttá, ha
a szerzõdéskötéskori valamennyi kölcsönfelvevõ
elhalálozik. Ennek megfelelõen alapesetben a
kölcsön visszafizetése a lehetséges örökösök által
történik.

Milyen további választási lehetõségei
vannak az ügyfeleknek és az örökösöknek?

Az FHB által megadott keretek között õk
dönthetik el, hogy mekkora legyen a kezdeti
egyösszegû kifizetés, a havi rendszeres járadék

összege és a kifizetés hossza. A kifizetés hossza
egész években határozható meg (1, 2, 10 stb.) és
választható az élethosszig tartó lehetõség is.
Amennyiben az ügyfél nem vette igénybe a szá-
mára adható maximális hitelösszeget, késõbb
kérheti a kölcsönszerzõdés módosítását is, ha
nagyobb összegû havi járadékra van szüksége.
Dönthet úgy az idõs ügyfelünk, hogy kicseréli a
kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlant egy másikra,
s úgy is, hogy elõtörleszti a kölcsönt.

Az Idõskori Jelzálogjáradék esetében
lehetõség van továbbá az ingatlan bérbeadására
is, így további pluszjövedelemhez juthat az ügyfél
a járadék mellett.

Valóban nagyon kedvezõek és rugal-
masak a feltételek, de kinek éri meg mégis
úgy életjáradékhoz jutni, hogy eladja a
lakását a banknak?

Sok olyan élethelyzet van, amikor elõnyösebb
lehet „odaadni” a lakást. Mi a döntést annyiban
tudjuk elõsegíteni, hogy tájékoztatjuk ügyfe-
leinket az összes lehetõségrõl, a döntést pedig
az õ kezükbe adjuk. A Lakásért Életjáradék
szolgáltatásunknál pl. a forgalmi érték 25%-át is
elérheti a kezdeti egyösszegû kifizetés összege,
ami ma nagyon vonzó kínálat a piacon. A havi
rendszeres járadékfizetés mellett mi álljuk a lakás
biztosítását, a felújítással, karbantartással kap-
csolatos költségeket, a társasházi közgyûlés által
megszavazott nagyobb befizetendõ összegeket,
és a késõbb bevezetendõ ingatlanadó miatt sem
kell aggódnia idõs ügyfelünknek, azt is mi fizetjük.

Kik igényelhetik az Idõskori Jelzálog-
járadékot vagy a Lakásért Életjáradékot?

Egyedülállók, házastársak és élettársak
egyaránt igénybe vehetik mindkét szolgálta-
tásunkat. Házastársak és élettársak esetén
mindkét féllel szerzõdést kötünk. Az igénylõk
mindegyikére vonatkozik a korkövetelmény:
nõknél a betöltött 65., férfiaknál a 62. életév.

Milyen lakásra lehet életjáradék szerzõ-
dést kötni?

Fedezetként olyan lakást (vagy lakásokat)
fogadunk el, amely FHB által megállapított
forgalmi értéke meghaladja az 5 millió forintot,
per- és tehermentes, legalább komfortos, és a
járadékot élvezõkön kívül nincs más tulajdonosa.
Ugyanakkor nemcsak lakás lehet a fedezet,
elfogadunk fedezetnek pl. üdülõingatlant is.

Mit tegyen, aki többet szeretne meg-
tudni az FHB Idõskori Jelzálogjáradékról
vagy a Lakásért Életjáradékról?

Az ingyenesen hívható 06-80-322-322-es
telefonszámunkon munkatársaink minden
további kérdésre válaszolnak.

NEM KELL LEMONDANI SEMMIRÕL


