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Monor Városi Önkormányzat képviselõ-testülete tisztelettel,hívja és várja Monor lakosságát, a Nemzeti Ünnepünkalkalmából rendezett megemlékezésre2006. március 15-én 10.30 órára
2006. március 15-én 10.30 órára
2006. március 15-én 10.30 órára
2006. március 15-én 10.30 órára
2006. március 15-én 10.30 óráraa Ka Ka Ka Ka Kossuth szoborhoz.ossuth szoborhoz.ossuth szoborhoz.ossuth szoborhoz.ossuth szoborhoz.Ünnepi mûsort a Jászai Mari Általános Iskola diákjai adnak.Ünnepi beszédet mond: Pogácsás Tibor polgármester
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Nemrégiben még Pitti Katalin méltatta a
Strázsa hasábjain Jókai Annát, mint korunk egyik
meghatározó gondolkodóját, az írónõ máris
ellátogatott városunkba, hogy találkozzon a
monori olvasóközönséggel. Az evangélikus
egyház Téli beszélgetések címû rendezvényének
keretében bárki személyesen is szót válthatott a
kortárs próza egyik olyan személyiségével,
akinek nevét a legnagyobb magyar írók között
említik. Jákob lajtorjája, A mérleg nyelve, Ne
féljetek – csak néhány cím a legismertebb mûvei
közül.

Kedves Írónõ, volt-e már Monoron?
Igen, úgy emlékszem, hogy évekkel ezelõtt

voltam már itt.
Milyen benyomása alakult ki a helyiekrõl?
Ez egy összeszokott, nagyon lelkes közönség.

Tele volt a templom, figyelmesek voltak, nagy-
nagy szeretetrõl tettek tanúbizonyságot. Nyilván
ma azok jöttek el, akik kíváncsiak voltak rám. Õk
befogadóak voltak, rengetegen kértek aláírást, és
nagyon köszönték, hogy eljöttem.

Az elõadásában fontos szerepe volt annak a
gondolatnak, hogy mindannyiunknak van egy
feladata itt, a Földön. Önnek mi a feladata?

Azt hiszem az, hogy amit kaptam - ha kaptam,
- a tehetséget, saját akaraterõmmel, szorgal-
mammal továbbfejlesszem és továbbadjam. Hogy
a legtökéletesebb módon ki tudjam fejezni azt,
amit a világról gondolok, vagy tudok. Én az olyan
emberekben hiszek, akik ha valamit magas fokon
mûvelnek, azt az életükkel is igazolni tudják. A
másik feladat tehát az, hogy a saját hivatásomat
és emberi lényemet összhangba hozzam. Erre
teszek kísérletet.

Íróként az egyik fõ kérdés, amivel foglalkozik
az, hogy honnan jövünk, és merre megyünk. Ön
szerint az emberiség és Magyarország ma hol
tart?

A harmadik évezred egy nagyon fontos
idõpont az emberiség életében, mert amit eddig

az emberek esetleg csak a szívükbõl bontakoz-
tattak ki, mások viszont az eszük által fedeztek
fel, azt most össze kell kapcsolni. Tehát én azt
gondolom, hogy egy olyan világot kell teremteni,
ahol a szívnek és észnek az összhangja megvaló-
sul, a tudománynak és a hitéletnek az egysége
természetessé válik. A hitnek egy új, karizma-
tikus megélésére van szükség, Magyarországnak
pedig arra, hogy az erkölcsi normákhoz sokkal
jobban igazodjon, mint eddig. Nem kell feltétlenül
átvennünk azt, hogy mindent a pénz diktál.

Azt írja, hogy a világ, amit élünk, önmagában
egy látszatvilág, ezért meg kell keresnünk
mögötte a lényeget. Ön mit talált e mögött a világ
mögött?

Mi az egész univerzumnak a polgárai vagyunk,
és az emberi élet materiális leképzõdése mögött
van egy szellemi valóság. Aki engem ismer, vagy
olvasott tõlem, az tudja: meg vagyok gyõzõdve
arról, hogy az egyes emberi élet nem ér véget a
biológiai halállal. Tehát a látszat mögött, amiben
itt élünk, hatalmas út rajzolódik ki, és az esszen-
cia, ami az emberben a legértékesebb, az tovább él.

Írásainak másik központi gondolata, hogy
mindenkiben létezik egy Isten alakú hiány, melyet
semmi más, csakis Isten tud betölteni. A 21.
század embere mennyire képes megtalálni az
Egyetlent, aki betölti a benne tátongó ûrt?
Egyáltalán miben, hol keresi?

Mindig, minden század embere ugyanúgy
kutatta, de egyre nehezebbé válik a dolog.
Ugyanis az emberek azt gondolják: minél többet
tudunk, minél többet fedezünk fel a világból, annál
nagyobb az esélye annak, hogy betölthetjük
hiányérzeteinket. De kiderül, hogy az Isten alakú
hiányt csakis az Úrral lehet betölteni. Ez olyan,
mint egy kirakós játék: akármit belegyömöszölsz,
kiesik a másik oldalon, és ott marad újra a lyuk.
Tehát pontosan azt kell beletenned, ami az
életednek a célja és értelme. (folytatjuk)

Péter Renáta

Jókai Anna Monoron
„Ahol a szívnek és észnek az összhangja megvalósul”

Ülésezett a képviselõ-testület
Elfogadta a képviselõ-testület Monor
Város 2007. évi költségvetését.
Módosították a szabályozási tervrõl
szóló rendeletet.

A KÖVÁL ZRT tájékoztatója
A vízszolgáltatásról, a csatornaszolgál-
tatásról és a lakossági hulladékszállí-
tásról.

2007. április 21-én lomtalanítás
lesz Monoron.

Eboltás
Minden három hónaposnál idõsebb eb
veszettség elleni védõoltása kötelezõ!

Kékhírek
Terror gyerekcipõben, kabátkodás
Béláéknál, egy másodperc

Beíratás
Az iskolai, óvodai beíratások idõpontja,
és az óvodák nyári szünete.

Pályázati kiírások
A bizottságok rendelkezési alapjaira,
valamint az alapítványok részére.

Intézményvezetõi pályázatok
Három intézmény élére lehet pályázni.

Monori sport hírek
Labdarúgás, kosárlabda, amerikai foci.
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folyamat volt, hiszen a beérkezett kérelmeket a
képviselõ-testület megtárgyalta, egyeztette, majd
a szakhatósági véleményeket, hozzájárulásokat
is ki kellett kérni.

BESZÁMOLÓK, TÁJÉKOZTATÓK

A KÖVÁL Zrt. még decemberben beszámolt
a belsõ piac üzemeltetésérõl. Akkor úgy tûnt,
hogy az elvárhatónál nagyobb lesz a veszteség,
ezért a képviselõ-testület újabb tájékoztatást kért
az üzemeltetõtõl. Ebbõl a tájékoztatóból kiderült,
hogy a vártnál sokkal kisebb lett a veszteség, és
várhatóan a 2007. évben, köszönhetõen a díjátala-
kításnak, már nyereséggel is tudnak számolni.

Az MSE is beszámolt az elmúlt évi tevékeny-
ségérõl, és a 2007. évi költségvetési tervezetét
is bemutatta. A bizottsági üléseken az MSE
elnöke elmondta, hogy a labdarúgó szakosztály
mûködésénél lát gondot. Tudomásul vették, hogy
az önkormányzat kevesebb pénzt tud juttatni, de
igyekezni fognak minél több pályázati pénzt
szerezni, és keresik a szponzorálási lehetõ-
ségeket is.

Elfogadta a képviselõ-testület a Közmûve-
lõdési és Oktatásügyi, a Sport és Egyesületi,
valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottság
pályázati kiírásait a rendelkezési alapjaikra,
valamint az alapítványok számára. A pályázat
teljes szövegét lapunkban, valamint a www.monor.hu
honlapunkon is olvashatják. Innen az adatlap is
letölthetõ.

Megállapították az iskolai, óvodai beíratások
idõpontját, valamint az óvodák nyári szünetének
idejét is.

Pályázatot írt ki a képviselõ-testület a Kos-
suth Lajos Óvoda, a TESZ-VESZ Óvoda, valamint
az Ökumenikus Általános Iskola vezetõi
álláshelyére. Az intézményvezetõk megbízatása
öt évre szól, és a három intézménynél ez az
idõszak most járt le.

A továbbiakban lakás- és egyéb ingatlan-
ügyeket tárgyaltak meg.

A zárt ülés keretében, a beérkezett javaslatok
alapján döntöttek a MONORÉRT EMLÉK-
PLAKETT és KITÜNTETÉSEK adományo-
zásáról. A személyekrõl márciusi számunkban
tájékoztatjuk olvasóinkat.

Monor Városi Önkormányzat
Képviselõ-testülete megalkotta és

kihirdeti az alábbi rendeleteit:
2/2007. (II. 28.) számú: Monor Városi
Önkormányzat 2006. évi költségvetésérõl és
szerkezeti rendjérõl szóló – 12/2006. (V. 30.),
19/2006. (VII. 27.), 23/2006. (IX. 30.), 26/2006.
(XI. 30.) számú rendelettel módosított – 5/
2006. (II. 28.) számú alaprendelet módosí-
tásáról.
3/2007. (II. 28.) számú: Az Önkormányzat
2007. évi költségvetésérõl.
4/2007. (II. 28.) számú: Monor Város Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 11/2004. (IV. 27.)
számú helyi rendelet módosításáról.

A nyilvános ülések jegyzõkönyvei, valamint
a rendeletek teljes szövege a Városi Könyvtárban

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-TESTÜLETTESTÜLETTESTÜLETTESTÜLETTESTÜLET
Monor Városi Önkormányzat Képviselõ-

testülete 2007. február 15-én 14,00 órai kezdettel
tartotta soros nyilvános, és egyetlen napirenddel
zárt ülését.

INTERPELLÁCIÓK

Szabó László az írásban beadott interpel-
lációját szóban is elmondta, amely a Nemzetõr
utca parkolási gondjáról szólt. Az ott parkoló autók
gondot okoznak az iskolába érkezõ gyermekek
számára. A földhivatalt és a megyei földhivatalt
is megkeresték. Azt a választ kapták, hogy a
parkoló kialakítása folyamatban van. Elmondták
azt is, hogy az önkormányzat feladata ennek az
utcának a forgalmát valamilyen módon szabá-
lyozni.

Varga Jenõt a 2. sz. Lakásszövetkezet
elnöke és tagjai a takarékpénztár építkezése miatt
keresték meg azzal, hogy a nehéz gépkocsik kárt
okoznak az épületben. Felhívta továbbá a
figyelmet, hogy a József Attila utca 53. sz. ingatlan
elõtt lévõ aknafedél éjszakánként hangosan
zörög, ha gépkocsi megy át rajta. Kéri,
amennyiben lehet, tegyék rendbe.

Rajki László a kerékpár utak elkészítését,
és folyamatos kiépítését nyugtázta örömmel, de
kérte, hogy ahol lehet, ott a járdát is tegyék
rendbe, mint például a Balassi utca és a pékség
melletti a zebránál. Esõs idõben nem lehet rajta
közlekedni. Ha kisebb munkáról van szó, azt
végezzék el, ha nagyobb munkáról, akkor
tervezzék be a költségvetésbe.

Pogácsás Tibor polgármester válasz: Szabó
László képviselõ úr interpellációs kérdését a
Nemzetõr utca forgalmi rendjével kapcsolatosan,
javasolta, hogy vegye napirendre és tárgyalja meg
a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizott-
ság, mivel ebben átruházott hatáskörben a
bizottság dönthet.

Varga Jenõ képviselõ úr felvetésével kapcso-
latban több beadvány érkezett. Ezeknek a
felülvizsgálata folyamatban van. Képviselõ úr
írásban kap tájékoztatást az eredményrõl.

A József Attila u. 53. sz. alatti ingatlan elõtti
aknát a munkatársakkal megvizsgáltatja.

Rajki László képviselõ úr kérésébre kéri a
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizott-
ságot, hogy amikor a járdák rendbetételérõl dönt,
vegye figyelembe ezt is.

RENDELETEK

Elsõként módosította a testület a 2006. évi
költségvetést, majd elfogadták a 2007. évi
költségvetési rendeletet. Már többször írtunk
arról, hogy a rendelet elõkészítésénél már lát-
szott, hogy a városi intézményeknél is „megszo-
rító” intézkedéseket kell hozni a gazdálkodásban.
Pogácsás Tibor polgármester elmondta, hogy a
jelenlegi költségvetési hiány magas ugyan, de jó
gazdálkodással, odafigyeléssel lehet kezelni,
viszont ekkora hiánynál a likviditás már gondot
jelent, ezért szükséges a folyószámla hitelkeretet
megemelni. Ezt a képviselõ-testület el is fogadta.

Elfogadták a város szabályozási tervérõl szóló
helyi rendelet módosítását. Ez is egy hosszabb

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 figye-
lemmel 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
következõ soros nyilvános ülését 2007.
március 8-án 14,00 órai kezdettel tartja

a Városházán.
Tervezett napirendi pontjai:

1.) Interpellációk.
2.) Javaslat az önkormányzat 2006. évi költ-
ségvetési rendeletének szükséges módosí-
tására
3.) A Képviselõ-testület Szervezeti és Mûkö-
dési szabályzatának felülvizsgálata
4.) A temetõkrõl szóló helyi rendelet megal-
kotása
5.) A Szabályozási Terv és a Helyi Építési
Szabályzatról szóló 11/2004. (IV. 20.) számú
helyi rendelet módosítása.
6.) Gyermekvédelmi támogatásokról szóló
helyi rendelet módosítása
7.) A személyes gondoskodást nyújtó ellá-
tásról szóló helyi rendelet felülvizsgálata
8.) Az Önkormányzat Gazdasági Programjának
elfogadása
9.) Beszámoló a Tesz- Vesz Óvoda elmúlt öt
évének munkájáról
10.) Beszámoló a Kossuth Óvoda elmúlt öt
évének munkájáról
11.) Az önkormányzati intézmények 2007. évi
tervszerû karbantartási munkáinak felmérése,
elõkészítése
12.) Monori Májusi Napok programjának jóvá-
hagyása
13.) Gyermekek napközbeni ellátása a nyári
idõszakban
14.) A parlagfû-irtással kapcsolatos teendõk
elõkészítése
15.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
16.) Polgármesteri jelentés a két ülés közötti
fontosabb eseményekrõl és intézkedésekrõl,
valamint a lejárt határidejû testületi határo-
zatok végrehajtásáról.

Az Ökumenikus Általános Iskola Szülõi
Munkaközössége és nevelõtestülete
köszönetét fejezi ki azoknak a támoga-
tóknak, (közel 30) akik felajánlásokat
tettek a Szülõk – Nevelõk Báljára, mely
2007. február 10-én került megren-
dezésre. A bevételbõl az Iskolaszék a
diákokat támogatja.

Tóth Ágnes
igazgató

KÖSZÖNETKÖSZÖNETKÖSZÖNETKÖSZÖNETKÖSZÖNET
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Január 20-án délelõtt tartotta évértékelõ
közgyûlését a Monori Polgárõr Egyesület. A
rendezvényen meghívottként részt vett
Pogácsás Tibor polgármester, Kelemen József,
a Monori Rendõrkapitányság vezetõje, Biácsi
Antal, a Közrendvédelmi osztály vezetõje,
Petrovics Zsolt, a Bûnügyi osztály vezetõje és
Szõnyi Sándor, az önkormányzat Közbiztonsági
Bizottságának elnöke.

A közgyûlést Nagy Zoltán szolgálatvezetõ
nyitotta meg, köszöntötte a meghívottakat és
polgárõr társait, akik teljes létszámban
megjelentek. Megválasztottak két jegyzõkönyv
hitelesítõt, majd elfogadták a beterjesztett
napirendet.

Elõször Háry József elnök ismertette a
Monorierdõ leválása utáni helyzetet, valamint azt,
hogy egy Suzuki járõrautót, 2 db URH-rádiót, 10
fõ részére formaruhákat, 15 db polgárõr feliratos
pólót, és 10 db polgárõr feliratos láthatósági
mellényt adtak át a monorierdõi csoport részére.
A korábbi 74 fõs létszámból 41 vált ki, így a
monori egyesület létszáma 33-ra csökkent.
Ezután Horváth Ádám személyében, egyhangú
szavazással, új tagot vettek fel, aki a próbaidõ alatt
23 szolgálatot teljesített 2006-ban, és bizonyította
alkalmasságát. A következõ napirendi pontban az
egyesület pénzügyi beszámolóját ismertette
részletesen Háry József. 2005-rõl az áthozat
156.215 Ft, a 2006. évi bevétel 2.847.133 Ft, a
kiadások összege 2.213.815 Ft. 2007-re 789.533
Ft-ot hoztak át.

A bevételeket a monori önkormányzat, BM-
pályázat, alapítványi támogatás és banki kamat
biztosította. A kiadási tételek mûködési költsé-
gekbõl (pl. járõrautó biztosítása, üzemanyag,
jármû karbantartás és munkaruha vásárlás)
adódtak. Ezeken kívül általános fenntartási
költségek és egyéb kiadások merültek fel. A
pénzügyi beszámolót a közgyûlés egyhangúlag
elfogadta. A következõ részben megszavazták,
hogy az egyesület kiemelten közhasznú szer-
vezet legyen, mert jogszabályi változás követ-
kezett be.

Az ötödik napirendi pontban az egyesület
2006. évi tevékenységét ismertette Háry József
elnök. A múlt év során rendkívüli esemény,
baleset és tag kizárás nem történt. A pályázati
pénzbõl technikai eszközöket vásároltak. Monor
területén egy VW Golf gépkocsival, esetenként
saját kocsival látták el a járõrszolgálatot, és
alkalomszerûen 6-8 fõvel nappali és éjszakai
gyalogos szolgálatokat is végeztek a Strázsa-
hegyen. A temetõk környékén figyelõ szolgála-
tokat szerveztek a színesfém lopások megszün-
tetése érdekében. Kérésre útbiztosítást végeztek
iskolai futóversenyek,  és a Strázsahegyi Tekerõ
idején. Halottak napján, és 4 nappal elõtte a
monorierdõi polgárõrökkel közös szolgálatot
láttak el a temetõk környékén parkoló autók
figyelésére, illetve a temetõi bûncselekmények
megelõzése érdekében. Az õszi fõvárosi zavar-
gások idején az elvezényelt rendõri állomány
miatt megerõsített szolgálatokat adtak.

2006-ban az Országos Polgárõr Szövetség 15
éves fennállása alkalmából az 5-10-15 éves tagok
elismerõ oklevelet vettek át Pogácsás Tibor
polgármestertõl. A Monori Rendõrkapitánysággal
hosszú ideje jó a szakmai és személyi kapcsolat,
erre a jövõben is számítanak. Megköszönte a
tagság ellenszolgáltatás nélkül teljesített,
önfeláldozó munkáját, és kérte, hogy további

összefogással még hatékonyabb munkát végez-
hessenek. 2007-ben is a lakosság nyugalmáért
és a közrend, közbiztonság javításáért kívánnak
tevékenykedni, politikamentesen. Külön
köszönet illeti Méhész János és munkatársainak
segítségét a szolgálati autó soron kívüli javítá-
sáért, és Rábai Gábor pék mestert, aki a
rendezvényekhez a süteményt biztosította.

Nagy Zoltán szolgálatvezetõ a járõrszol-
gálatokkal kapcsolatos beszámolóját ismertette.
A múlt év során egy fõ kivált, egy fõt pedig
felvettek, a szétválás után a taglétszám 33 fõ lett.
Monor területén 266 nap szolgálatot adtak napi
6-7 órában, összesen 1700 órát teljesítettek.
Havonta átlag 20 fõ volt szolgálatban gépjármûvel
vagy gyalogosan a Strázsa-hegyen. A múlt évben
a rendõrséggel közös járõrözés nem volt.
Kiemelte a legtöbb szolgálatot végzõket (Stark
Emil 58, Babinszki János és Dudás Zoltán 49-49
szolgálat), akik szerény ajándékban részesültek.

A négy éves ciklus lejártával sor került a
vezetõség újjáválasztására. Három korábbi veze-
tõségi tag lemondása miatt Babinszki Jánost,
Boch Jánost és Stark Emilt választották meg.
Ezek után a meghívott vendégek szólaltak fel.

Pogácsás Tibor polgármester gratulált a
megyei kitüntetéshez, majd részletesen szólt a
város várható költségvetési helyzetérõl.
Elmondta, hogy a polgárõrök szervezete is
kevesebb támogatásra számíthat, mert a város is
jóval kevesebb bevételre, állami támogatásra
számíthat. Ismertette az önkormányzat 2007. évi
fejlesztési terveit, végül köszönetét fejezte ki a
szervezet vezetõségének és tagságának a végzett
munkáért.

Biácsi Antal a rendõrség részérõl adott rövid
tájékoztatást. 2006-ban csökkent a területen a

bûncselekmények száma, különösen a lakás-
betörések és az erõszakos bûncselekmények
kategóriájában. A közlekedési balesetek is
csökkentek a fokozott közúti ellenõrzések
hatására, bár az új 4.sz. fõút  gyömrõi kereszte-
zõdésében megnõtt a balesetveszély. A rendõrség
anyagi helyzete is szûkös, a létszám gyarapítására
évek óta nem kaptak engedélyt. A kapitányság
tevékenységét statisztikával is bemutatta.
Decemberben együttmûködés jött létre a Pest
Megyei Rendõrkapitányság és a Pest Megyei
Polgárõr Szövetség között, amely tovább javít-
hatja a két szervezet munkájának eredmé-
nyességét. Megköszönte a vezetõség és a tagság
áldozatos és becsületes munkáját.

Szõnyi Sándor, az önkormányzat
Közbiztonsági Bizottságának elnöke szintén
köszönetet mondott a polgárõrök tevékeny-
ségéért. Felhívta a figyelmet a személyi jövede-
lemadó 1 %-ának felajánlására, amely kiegé-
szítheti a csökkenõ önkormányzati támogatást.

Kelemen József rendõrkapitány megkö-
szönte a polgárõrök együttmûködését, és ígérte,
hogy a kapcsolatok további javításáért mindent
megtesznek. Kérte, hogy a menetközben adódó
gondokat idõben jelezzék feléjük. Elmondta, hogy
a rendõrség szûkös anyagi helyzete ellenére
eredményes munkát végeztek, hiszen a bûnügyi
statisztika több területen jelentõs mértékben
javult. A rendõrségi létszámhelyzet miatt a
közeljövõben komoly kihívás elé néznek, mivel
sokan kérik nyugdíjazásukat, emiatt az utánpótlás
nehéz lesz.

Végül néhány kérdés és válasz hangzott el,
ezzel a közgyûlés hivatalosan befejezõdött. Ebéd
elõtt még sor került a rendõrök – polgárõrök
közötti asztalifoci mérkõzésre is. A babos
csülökpörkölt egyhangú elégedettséget váltott ki
a jelenlévõkben. A rendezvény baráti beszélge-
téssel fejezõdött be.

Németh László

A POLGÁRÕRÖK KÖZGA POLGÁRÕRÖK KÖZGA POLGÁRÕRÖK KÖZGA POLGÁRÕRÖK KÖZGA POLGÁRÕRÖK KÖZGYÛLÉSEYÛLÉSEYÛLÉSEYÛLÉSEYÛLÉSE

A Szterényi József Szakközépiskola és
Szakiskola 2007/2008. tanévben is indít
érettségivel záruló esti tagozatú képzést
felnõtteknek. Jelentkezés: 2200 Monor, Ipar u.
2. Tel.: 29/413-822.

Kérjük a gazdálkodó szervezeteket, hogy
szakképzési hozzájárulásukkal támogassák a
Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola
tanmûhelyeinek építését. Elérhetõség: 29/412-
756, szterenyi@szterenyi.hu.

A Szterényi József Szakközépiskola és
Szakiskola 2007/2008. tanévben érettségizettek
részére felvételt hirdet: gazdasági informatikus,
mechanikai mûszerész valamint marketing és
reklámügyintézõ szakokra.

A 10. évfolyam elvégzése után élelmiszer és
vegyiárú eladó, pincér, bútorasztalos és
villanyszerelõ szakokra. Jelentkezési határidõ:
2007. 06. 18.

KÖZLEMÉNYEKKÖZLEMÉNYEKKÖZLEMÉNYEKKÖZLEMÉNYEKKÖZLEMÉNYEK

Az 1998-ban alakult Monori Cukorbetegek Egyesülete
a korábbiakhoz hasonlóan eredményesen zárta a 2006-
os évet is.  A legfontosabbnak most is azt tartották,
hogy tovább bõvítsék ismereteinket a cukorbetegsé-
gekrõl, annak szövõdményeirõl, a megelõzés lehetõsé-
geirõl. Ebben nagy segítségünkre van Dr. Kiss Éva
belgyógyász-diabetológus szakorvos, aki hasznos
elõadásokat tart arról, hogyan lehet ezzel a betegséggel
is tartalmas és hosszú életet élni.
Minden alkalommal mérnek vérnyomást és vércukor-
szintet, de többször volt már koleszterin, testtömeg-
index és csontritkulás ellenõrzés is. Az összejövetelek
családiasak, jó hangulatúak, kellemes beszélgetések,
ünnepi szórakoztató programok színesítik azokat. A
szponzoroknak köszönhetõen minden alkalommal
egészséges és ízletes uzsonna is kerül az sztalokra.
Sok új információt kapunk a betegséggel kapcsolatban,
de ezen túlmenõen szinte észrevétlenül erõsítik
bennünk az emberi összetartozás érzését, és megtanu-
lunk figyelmi egymásra.
Az egyesület vezetõje Jámbor Miklósné Jutka, aki
szervez, segít, tájékoztat, támogatókat keres sorstársai
érdekében. Lelkesedésének köszönhetõen már több
mint 240 tagja van a csapatnak. Köszönet önzetlen
munkájáért, valamint a monori szakrendelõ dolgozóinak
is, akik a méréseket végzik minden alkalommal.
Köszönjük az elmúlt év támogatásait, ezek oktatató
programokra lettek befektetve.
Amennyiben lehetõségük van rá, saját, vagy hozzátar-
tozójuk adójának 1%-ával támogassák egyesületünket,
hogy a jövõben is közös erõvel léphessünk fel a cukor-
betegséggel szemben. Az egyesület elérhetõsége:

„KÖZÖS ÚT” CBE, 2200 Monor, Jósika u. 21.
Adószám: 18680566-1-13, számlaszám: 65100015-
10019339. Az egyesület szeretettel vár mindenkit tagjai
közé, nemcsak a már kialakult betegségben
szenvedõket, hanem azokat is, akik már a megelõzés
idõszakában is minél többet szeretnének tudni errõl,
és közben még jól is szeretnék érezni magukat.
Jó egészséget mindenkinek!

Fekete Jánosné

A MONORI CUKORBETEGEK EGYESÜLETÉRÕL
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Vízszolgáltatás:
Felhívjuk a tisztelt vezetékes ivóvíz szolgál-

tatást igénybe vevõ lakosság figyelmét, hogy
amennyiben az ingatlanon saját vízellátó rend-
szert is mûködtetnek, annak a vezetékes vízellátó
rendszerrel nem lehet összeköttetése semmilyen
mûszaki megoldással. Ha a saját vízellátó rend-
szer vízhasználatából is keletkezik szennyvíz, úgy
azután is csatornadíjat kell fizetni.

A 38/1995. /IV.5./ Korm. sz. rendelet  24.§.
(5) bekezdése szerint:

„Aki az ingatlanon keletkezett szennyvizet a
szennyvízelvezetõmûbe mérés nélkül vezeti  és
a vizet nem, vagy nem csak közmûves vízellá-
táshoz csatlakozva, hanem saját vízmûbõl, vagy
más vezetékes megoldással szerzi be, a
beszerzett valamennyi vízmennyiség mérésére
hiteles vízmérõt mûködtetni, a mért mennyi-
ségekrõl a szolgáltatót tájékoztatni köteles. A
mért mennyiséget a szolgáltató jogosult
ellenõrizni.”

Ezúton is kérünk minden saját vízellátó
rendszerrel is rendelkezõ vízfogyasztót, hogy
amennyiben eddig nem tette meg, a vezetékes
és a saját vízellátó rendszerek teljes szétvá-
lasztását sürgõsen tegye meg, és ha saját vízellátó
rendszerbõl is képzõdik szennyvize, akkor a saját
rendszerre is olyan vízmérõt kell felszerelni,
amely a szolgáltató szempontjából kifogás alá nem
esik, hitelesített és a  szolgáltató által leplombált.
A folyamatos szolgáltatói ellenõrzések során
feltárt szabálytalanságok súlyától függõen a
KÖVÁL Zrt  az elmaradt csatornadíj visszame-
nõleges megfizetésére kötelezi a csatornahasz-
nálót, és szabálysértési eljárást kezdeményez.

A KÖVÁL Zrt ismételten tájékoztatja Monor
város lakosságát, hogy a 38/1995. (IV. 5.)
módosított Korm. rendelet 1. sz. melléklete
értelmében lehetõség nyílik a locsolásra használt
víz elkülönített mérésére.

„Az elkülönítetten mért locsolási célú víz-
használatot szolgáló mellékvízmérõ telepítéséhez
szükséges kérelem és a részletszabályokat
tartalmazó megállapodás mellékletei:

1. Mûszaki leírás
amely tartalmazza a kérelmezõ, a tervezõ,  a

kivitelezõ azonosítására alkalmas adatait, a
beépítésre kerülõ mérõ berendezés típusát, fõbb
jellemzõi.

2. Tervrajzok
a) az ingatlan érintett házi ivóvízhálózatát,

ezek tartozékait feltüntetõ vázrajz, a mérõbe-
építés helyének megjelölésével,

b) a tervezett mérõbeépítés szerelési rajzai.
A locsolási célú mellékvízmérõ telepítése

során nem követelmény az önálló vízmérõakna
kialakítása. A vízmérõ állagának megóvása és a
fagyvédelem biztosítása a fogyasztó köteles-
sége.”

A mellékvízmérõ szolgáltatói hozzájá-
rulásához szükséges terv 38/1995. (IV. 5.) Korm.
sz. rendelet 5. §. (4) bekezdés értelmében:

Vízgazdálkodási épületgépészeti szakértõi,
illetve tervezõi engedéllyel rendelkezõ személy
által készített terv lehet.

Locsolási mellékvímérõ telepítésére kérel-
met csak az a fogyasztó adhat be aki:
Nem részesül locsolási kedvezményben.

Nem rendelkezik saját vízvételi lehetõséggel
(ásott vagy fúrt kút)
A kérelem beadásának helye: 2200 Monor
Kossuth L. u. 147.
Szóbeli tájékoztatás kérhetõ Jurcsik Miklós
vízmûrészleg vezetõtõl a 29/412-372 telefonon.

Csatornaszolgáltatás:
Ezúton is felhívjuk azon talajterhelést

megvalósító ingatlantulajdonosok figyelmét, akik
a mûszaki lehetõség ellenére nem kötöttek rá a
csatornahálózatra, hogy a talajterhelési díjat
évenként emelkedõ mértékben,  adók módjára
továbbra is meg kell fizetniük. A 2006-ban
befizetett  50%  helyett, 2007. évben 75%-a,
2008.évben 90%-a,  2009. évtõl 100%-a a
számított díjnak.

A talajterhelési díj  bevallása, illetve az elõleg
megfizetése céljából kapott útmutató a
megfizetés mértékét és annak számítási módját
részletesen tartalmazza. Az ezzel kapcsolatos
ügyintézést Monor Város Polgármesteri Hivatala
végzi.

Felhívjuk  továbbá a csatornahasználók
figyelmét, hogy a szennyvízzel csatornaidegen
anyagot (konyhai hulladék, toll, állat feldolgo-
zásából eredõ hulladék, gyerekjáték, pelenka,
nem papíralapú higiéniai termékek, stb.)  ne
engedjenek a közcsatornába,  mert az általában

TÁJÉKTÁJÉKTÁJÉKTÁJÉKTÁJÉKOZTOZTOZTOZTOZTAAAAATÓTÓTÓTÓTÓ
dugulást, a vákuumos rendszereken pedig a
vákuumszelep fennakadását okozhatja. Ugyan-
ilyen problémát okozhat a csatornahálózatba
bevezetett csapadékvíz és talajvíz is. A vákuumos
rendszer különösen kényes a túlterhelésre, és
kritikus esetben egész településrészeken
szünetelhet a csatornaszolgáltatás, elsõsorban a
fegyelmezetlen csatornahasználat miatt.

A kibocsátó személyére visszavezethetõ és
visszatérõ problémák esetén a hibaelhárítás
költségeit kénytelenek leszünk a hibát okozó
szolgáltatást igénybevevõre terhelni, illegális és
szabálytalan csatornahasználat esetén pedig  ezen
túl szabálysértései eljárást kezdeményezni.

A csatornaszolgáltatással kapcsolatos  pa-
naszbejelentéseket és a rákötésekkel kapcsolatos
egyeztetéseket személyesen a Monor, Jókai úti
szennyvíztisztító telepen, telefonon pedig a 29/
412-264 számon tehetik meg.

Lakossági hulladékszállítás:
A KÖVÁL Zrt tájékoztatja a Tisztelt

Lakosságot, hogy  2007. március 15. csütörtök
helyett  március 16-án pénteken,  2007. május 1.
kedd helyett április 30-án hétfõn,  2007. május
28.  hétfõ (pünkösd) helyett 2007 május  25-én
pénteken  szállítja el a lakossági  kommunális
szilárd hulladékot. Kérjük, hogy a hulladékot
ennek megfelelõen, reggel 7,00 óráig  tegyék ki.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2007. április 21-én (szombaton)
Monor és Monorierdõ területén lomtalanítást végzünk.

Kérjük, hogy feleslegessé vált lomjaikat a forgalmat nem akadályozó módon reggel 7,00 óráig
tegyék ki ingatlanjaik elé. A reggel 7,00 óra után kitett lomokért a szállítójármû csak a kapacitástól
függõen tud visszamenni.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy  lomtalanításkor nem tehetõ ki veszélyes hulladék
(pl: festék, olaj, ezek göngyölegei,  tehergépjármû és traktorgumi, állati ürülék, gyógyszerek,
vegyszerek, akkumulátorok, elemek, stb.).
A lomtalanításkor ugyancsak nem kerül elszállításra a 3 m-nél hosszabb és az összességében 1
m3-t meghaladó mennyiség, valamint az ipari és nagyüzemi tevékenység hulladéka. Ez esetben
az elszállításról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni saját költségén. E célra egyik
megoldásként bérelhet részvénytársaságunktól is konténert.

KÖVÁL Zrt

LOMTLOMTLOMTLOMTLOMTALANÍTÁSALANÍTÁSALANÍTÁSALANÍTÁSALANÍTÁS

EBOLEBOLEBOLEBOLEBOLTÁSTÁSTÁSTÁSTÁS
Értesítjük a lakosságot, hogy az ebek 2007. évi
veszettség elleni védõoltása a következõk szerint
lesz végrehajtva:

március 9. péntek
13,00 – 16,00 Gazdakör

március 10. szombat
9,00 – 12,00 Deák F. utca 12.

március 13. kedd
9,00 – 12,00 Vásártér

13,00 – 16,00 Attila utca 3.
március 14. szerda

9,00 – 12,00 Deák F. utca 12.
13,00 – 16,00 Deák F. utca 12.

március 16. péntek
9,00 – 12,00 Deák F. utca 12.

13,00 – 16,00 Deák F. utca 12.
március 17. szombat

9,00 – 12,00 Deák F. utca 12.

Dr. Bíró Péter Gábor rendelõjében,
Monor, Ady E. u. 27:

március 3. szombat 10,00 – 12,00
március 9. péntek 16,00 – 18,00
március 10. szombat 10,00 – 12,00
március 23. péntek 16,00 – 18,00
március 24. szombat 10,00 – 12,00
március 30. péntek 16,00 – 18,00

A 20/2001. FVM rendelet szerint valamennyi,
három hónaposnál idõsebb eb veszettség elleni
oltása kötelezõ. Az oltással egyidejûleg kötele-
zõen végre kell hajtani az ebek féreghajtószerrel
való kezelését is. A veszettség elleni oltás elmu-
lasztása esetén el kell rendelni az oltatlan eb
állami kártalanítás nélküli leölését.

Az oltás és a féregtelenítés együttes díja
elõvezetett ebenként 2.800 Ft.
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KÉKHÍREKKÉKHÍREKKÉKHÍREKKÉKHÍREKKÉKHÍREK
Terror gyerekcipõben
Minden kezdet nehéz, szól a banális frázis,

amely, mint minden banális frázis nagy igazság-
tartalommal bír. Az elsõ lépések, az elsõ szavak,
de még az elsõ tejbegríz behabzsolása is újdonság
az ember életében, hát még az, amikor elõször
kerül szembe a törvényekkel és válik kvázi
„bûnözõvé”. A többség általában teszem azt, egy
radír vagy egy ceruza elcsenésével kezdi
pályafutását, és nem is általános, hogy tovább
megy ezen az úton, de van, aki egyre többet akar,
és rákap az ízére. Kivételesnek számít, ha egy
gyerek nem a kisebb lebukási veszéllyel járó
lopással kezdi karrierjét, hanem egybõl magasabb
kategóriát választ. Mai korunknak sajnos egyik
jellemzõje az egyre inkább elterjedõ gátlás-
talanság. Ennek okát már keresték a televízióban,
a hiányos nevelési módszerekben, a videojáté-
kokban, nekem nem tisztem az okok felkutatása,
mindenki a maga szempontjából magyarázza a
tényt. Azt a tényt, hogy habár a gyerekek mindig
is kegyetlenebbek tudtak lenni a felnõtteknél,
manapság ez méginkább szembetûnik. Pedagó-
gusok panaszolták, hogy vannak gyerekek, akik
egyszerûen kezelhetetlenek, és a fegyelmezési
eszközök köre hihetetlenül szûk. Biztos van, aki
nosztalgiával gondol a Mikola-féle körmösre,
bevallom, egy-két káosz jellegû iskolai ünnep-
ségen túlesett felnõttként bennem is felmerült
ez a lehetõség, de nem tudnám megmondani,
hogy valóban ez-e a megoldás. Tény, hogy tanárok
hagyják ott néha sírva az órát, mert nem tudják
elviselni a gyerekek minõsíthetetlen viselke-
dését. Tény, hogy tudomásom van arról, hogy
gyerekek szántszándékkal alázták meg tanára-
ikat, akik azon igyekeznek, hogy a késõbbi
“mocsok” kemény élethez szükséges tudást
beléjük nyüstöljék. Ha pedig már a tanárokat sem
kímélik, ne is csodálkozzunk, ha egymással még
aljasabbak tudnak lenni. Mindig, minden
iskolában megtalálhatók voltak az erõsek és a
gyengék, nem volt ez régen se másként, a termé-
szet itt is ugyanúgy mûködik, mint az erdõben.
Vannak ragadozók és vannak prédák, bármilyen
civilizált sémákat is próbálunk ráhúzni magunkra,
bár itt az a különbség, hogy a ragadozási attitûd
egyes megnyilvánulásait a hatályos törvények
szankcionálják, legalábbis 14 éves kor felett.
Merthogy büntetni hazánkban csak a 14. életévét
betöltött természetes személyt lehet. Akirõl
szólunk, az tavaly november végén élhette meg
azt a számára szomorú napot, mivel az innen
eredeztethetõ balhéiért már bíróság elõtt kell
számot adnia. Az egyik monori iskola nyolcadikos
diákja a történet fõszereplõje. Õ, aki úgy alakította
iskolai életét, hogy a kisebbek, gyengébbek némi
hathatós rábeszélés után kiegészítsék zseb-
pénzét. A hathatósság megnyilvánult verésben,
fenyegetésben, és a kicsik félelmükben fizettek.
Loptak otthonról, hogy a kizsarolt pénzt oda
tudják adni, vagy csak kevéske pénzüket csúsz-
tatták át a majd 180 centis srác zsebébe. Zsenge
korú ragadozónk néha csak kedvtelésbõl is meg-
megvert néhány gyereket, de ezt tekintsük
pusztán gyakorlásnak, ami gyerekek közt sûrûn
elõfordul. Az már kevésbé tolerálható, hogy egy
esetben letépte egy diák arcáról a méregdrága
szemüveget és kidobta a szemétbe, de a listát

felesleges tovább sorolni. Már a szülök is felfi-
gyeltek rá, és megesett, hogy az egyik megzsarolt
gyerek otthon elmesélte, hogy pénzt kell neki
vinni, mert különben megveri, ekkor a szülõk
még a pénz sorozatszámait is felírták és figyelték
a srácot. Aztán egy nap az iskola közönsége
döbbenten figyelte, hogy a nagyra nõtt gyerek
egy késsel rohangál fel-alá a folyosón, életve-
szélybe sodorva bárkit, aki elé került. Ekkor
kihívták a rendõröket, akik elkezdték felgön-
gyölíteni az események szálait. Nagyjából tíz
olyan bûncselekményt találtak, melyekért már
felelnie kell a kamasznak, aki mindent tagadott,
még a legnyilvánvalóbb tényeket is. Az eljárás
folyik, még pszichológust is bevontak az ügybe,
a fiú ma már magántanuló, mert egy iskola sem
volt hajlandó a diákjai közé venni. Az ügy végére
egy érdekesség még elfér, ugyanis antihõsünk a
közelmúltban diszkóban szerette volna csillog-
tatni tánctudását, de valahogy összeakadt néhány
olyan sráccal, akik ezt az elhatározást nem támo-
gatták és ezt nyomatékosan a tudomására is
hozták. Mitagadás, elverték, mint jég a határt.
Az önérzetében és testi valójában sértett fiú
azonnal a rendõrségre ment és feljelentette õket.
Ez viszont már egy másik eljárás.

Kabátkodás Béláéknál
Bár az áldásos emberi tevékenység miatt

lassan kiszámíthatatlanná váló klíma elég enyhe
telet hozott, de azért mégse járhat az ember
ingujjban az utcán, szükség van némi felsõru-
házatra, hogy csökkentsük hõveszteségünket.
Mielõtt azt hinnék, hogy a divatrovatot olvassák,
elmondom, hogy a történetben szereplõ kabát
nem neves divatcég terméke. Egyszerû, kopott
kabát az, amely miatt több pofon is elcsattant. Két
Béla nevû férfi ballagott némi gondolkodás után
cseppet bizonytalan léptekkel hazafelé a kocsmá-
ból február elején egy éjjel. Talán beszélgettek is
valamirõl, de egyikük egy hirtelen ötlettõl vezé-
relve az ismerõse kabátjára terelte a szót, majd
megkérte, hogy adja már kölcsön egy kicsit,
felpróbálja, hogy neki hogy áll. A kabáttulajdonos
Béla nem ellenkezett és így realizálták a rögtön-
zött divatbemutatót. A másik Béla illegette magát
újdonsült szerzeményében  és úgy tûnt, nagyon
megkedvelte a ruhadarabot, mert mikor a tulaj
visszakérte, õ elzárkózott a visszirányú tranzak-
ció eszközlésétõl, vagyis esze ágában se volt
levenni a kabátot. Megértjük a tulajdonos érzé-
seit, hiszen sokan kötõdünk egyes tárgyainkhoz,
bizonyára nem csak a hideg miatt, hanem néhány
kellemes emlék is fûzõdhetett hozzá. Kezdte
kissé nyomatékosabban kérni a kabátot, de ezzel
csak azt érte el, hogy az új tulaj agresszívvé vált.
Többször orrba vágta a megdöbbent Bélát, majd
faképnél és kabát nélkül hagyta. A kabát-ügy a
rendõrségen folytatódott, ahol iktatószámot
kapott, majd megmozdult az apparátus és
felkutatta a rablóvá avanzsált férfit.

Egy másodperc
Ennyin múlhat sokszor egy ember élete, és

ez ugyan ismét egy gyakori szófordulat, mégis
maradéktalanul igaz. Mindenki közlekedik, ki így,
ki úgy, egyre több a jármû, egyre figyelmet-
lenebbek az emberek, gyakoribbak a balesetek,
még a kijelölt gyalogátkelõk környékén is, pedig
itt igazából még jobban kellene figyelnünk

egymásra. Ha pedig még ezt fokozni lehet, úgy
vegyük szemügyre az iskolák környékén lévõ
zebrákat, ahol jó ideje reggelenként sûrûn
találkozhatunk rendõri jelenléttel is. Február
második napján történt, a város legforgalmasabb
utcáján, az Ady úton az ökumenikus iskolánál,
hogy egy hétéves kisfiú biciklijével hazafelé
tartott. A zsaruk ilyenkor már nincsenek itt, nem
is lehet elvárni, hogy egész nap ott álljanak, a
KRESZ rendelkezési elég egyértelmûek ezekre
a közlekedési szituációkra, vagyis a zebrán átkelõ
gyalogosnak elsõbbsége van. A gépkocsikat
felnõttek vezetik, a zebrán viszont sokszor hét-
éves kisfiúk kelnek át, akik nem tudják felmérni
sem a közeledõ jármû sebességét, sem a veszély
nagyságát. Egy gépkocsivezetõ látta, hogy a srác
át fog kelni a zebrán, ezért lassított és megállt. A
kisfiú megnyugodva elindult, de nem vette észre,
hogy az ellenkezõ irányból egy másik kocsi
érkezik, melynek vezetõje viszont nem adta meg
az elsõbbséget. Egy másodperc alatt történt
minden. Fékcsikorgás és csattanás. A gyerek
elzuhant, a résztvevõk döbbent rémülettel
szaladtak hozzá, de szerencsére nem történt
semmi komoly, néhány apró sérülésen kívül.
Késõbb a mentõsök elõbb a rendelõbe vitték,
majd a sérülések ellátása után haza a családjához.
Nincs tragédia, de csak a vakszerencsén múlt.
Mikor ez az esemény a tudomásomra jutott,
megint felidéztem azt, ami velem történt néhány
hete. A Kossuth utcán jöttem a központ felé egy
reggel, és mikor a Bocskai és Kossuth utca
keresztezõdésében láttam, hogy a zebránál több
gyerek készül átkelni az iskola oldalára, akkor
megálltam, hogy a srácok átmehessenek. Aztán
az idõ lelassult, mert észrevettem, hogy a
szembejövõ kisteherautó viszont még csak nem
is lassít. Egy tízévesforma fiú engem nézett és
lelépett a járdáról, egyenesen a szembe jövõ kocsi
elé. A kocsi talán 20 centivel az orra elõtt zúgott
el, de ekkor már a srác mögött álló kislány húzta
is vissza a társát a járdára, mert a kisteherautó
mögött érkezõ személykocsit vezetõ nõ ugyan-
olyan sebességgel, lassítás nélkül keresztezte az
átkelõhelyet. Nem tartott ez egész tovább két
másodpercnél, de nekem tényleg óráknak tûnt.
Ezután a csoport gyerek átsietett a zebrán a
sulihoz, de engem azóta se hagy nyugodni egy
gondolat. Mi lett volna, ha a teherautó átgázol a
kissrácon és meghal. Úgy kellett volna leélnem
a maradék életem, hogy ha én nem állok meg,
hanem én is szabálytalankodok, akkor nem
sodrom veszélybe a gyereket, aki megvárta volna,
míg se közel, se távol nincs jármû, és bizton-
ságban átmehet. Talán kár ezen rágódni, mert
nem történt baj, de az Ady úton ez kis híján
bekövetkezett. Írhatnék tanulságot, de minek?
Szabálytalan autósok továbbra is lassítás nélkül
fognak átsuhanni a zebrákon és néha a gyalogo-
sokon is. Ilyen a világ, tisztelt olvasók.

Sipos Tamás

Monor Városi Önkormányzat képviselõ-
testülete az általános iskolai és óvodai beíra-
tások idõpontját az alábbiak szerint határozza
meg:

2007. március 26. hétfõ: 8.00 - 12.00
2007. március 27. kedd: 12.00 - 18.00
2007. március 28. szerda: 8.00 - 18.00

BEÍRATÁS
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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 Kft.
OKÉV szám: 13-0794-04

M, A, B kategóriás vezetõi tanfolyamot indít:
2007. március 28-án és április 4-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!

 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.

BURJÁN   PÉTER
Szerkezetlakatos

Tel: 06-30-302-4388
gépkocsi beállók, ablakrácsok, ajtók, elõtetõk, kapuk, korlátok, kerítések

KOVÁCSOLTVASBÓL IS!
Kedvezõ áron! Rövid határidõvel!
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APRÓHIRDETÉSEK
Németh András kõmûves vállalkozó vállal kõmûves, burkoló,
tetõfedõmunkákat.
Tel.: 06-20-4534-831
Monor, Szélmalom u. 169.

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

***
Bármilyen kõmûves munkát vállalok, korrekt áron garanciával.
Telefon: 06-30-449-7783, 06-30-290-1180.

Monoron kitûnõ helyen, a 4-es fõúttól
20 m-re, össz-közmûves 2 és félszobás családi
ház, 1.400 m2 osztható saroktelekkel, 10 MFt

készpénz + 4 MFt hitelátvállalással eladó!
Telefon: 06-30-299-0376

Monor Városi Önkormányzat képviselõtestülete a
fenntartásában mûködõ óvodák nyári zárásának rendjét az

alábbiak szerint határozza meg:
Napsugár Óvoda: június 25.- július 20
Szivárvány Óvoda: július 23.-augusztus 20.
Petõfi Óvoda: június 18.-július 13.
Kossuth Lajos Óvoda: július 1.-július 27.
TESZ-VESZ Óvoda: július 23.-augusztus 20

ÓVÓVÓVÓVÓVODÁK ZÁRÁSODÁK ZÁRÁSODÁK ZÁRÁSODÁK ZÁRÁSODÁK ZÁRÁSAAAAA
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Monor Városi Önkormányzat Képviselõ-
testülete a 2/2006. (I. 19.) számú
önkormányzati rendelet alapján

pályázatot hirdet alapítványok és
közalapítványok számára.

1.) A pályázat három (A, B, C) komponensû,
amely területek lefedik a Közmûvelõdési és
Oktatásügyi Bizottság, a Sport és Egyesületi
Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi
Bizottság feladatkörébe tartozó támogatási
célokat.

A.) komponens:
Közmûvelõdési, közgyûjteményi, mûvészeti
célok, különösen: a közösségi kulturális hagyo-
mányok és értékek ápolása, a lakosság
életmódjának javítását szolgáló kulturális célok
megvalósítása, a mûvészeti alkotómunka feltéte-
leinek javítása, mûvészeti értékek létrehozásának
és megõrzésének elõsegítése, nyári táborok
támogatása, városi szintû tantárgyi (történelmi,
helytörténeti, stb.) versenyek támogatása.

B.) komponens:
Azok a kezdeményezések, amelyekre a lakossági
szükségletek kielégítése érdekében kerül sor,
vagy értékhordozó, közösségteremtõ funkcióval
bírnak, különösen:
- kulturális, közmûvelõdési, mûvészeti tevé-
kenység, vagy ezeket szolgáló rendezvények,
- sporttevékenység, kiemelten a fiatal korosztály
sportolási lehetõségeinek támogatása,
- vallási jellegû tevékenység, mely a fiatalok
színvonalas szabadidõs tevékenységét, kulturális
fejlõdését, vagy értékmentést képvisel,
- közbiztonság, közlekedésbiztonság javítását
célzó tevékenység,
- idõsek tartalmas idõtöltését célzó tevékenység,
- fogyatékosok, sérültek, tartósan betegek életét
segítõ tevékenység,
- városszépítés, környezetvédelem, mûemlék-
védelem,
- helytörténeti kutatás, helyismeret, érték-
mentés,
- az önkormányzat feladatkörébe tartozó egyéb,
a közösség érdekében kifejtett tevékenység.

C.) komponens:
Szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi
célok.

2.) A pályázat benyújtása
A pályázaton olyan alapítvány vagy közalapítvány
(a továbbiakban: alapítvány) indulhat, amely a
pályázati kiírás valamelyik komponense szerinti
területen, közérdekû célból igényel olyan
indokolt anyagi támogatást, amelyet Monor város
közigazgatási területén belül kíván felhasználni.
Egy pályázó egy komponensre (egy témára)
nyújthat be pályázatot. Amennyiben az alapítvány
több pályázatot nyújt be, mindegyik pályázata
érvénytelenné válik.
A pályázatot kizárólag a Polgármesteri Hivatalban
(emelet, 114. számú iroda) beszerezhetõ, vagy a
www.monor.hu honlapról letölthetõ, hiánytalanul
kitöltött, a kötelezõ mellékletekkel ellátott pályá-
zati ûrlappal együtt lehet érvényesen benyújtani.

A pályázathoz csatolni kell:
a.) az alapítvány bírósági bejegyzésrõl szóló
végzés,
b.) az alapítvány alapító okiratát,
b.) a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi
CLVI. törvény (Kht.) hatálya alá tartozó alapítvány
esetében közhasznúsági bejegyzést igazoló
okiratot.

Amennyiben az alapítvány korábban már ré-
szesült önkormányzati támogatásban, a fenti
dokumentumok benyújtása mellõzhetõ abban az
esetben, ha az elõzõ támogatás óta eltelt idõ-
szakban e dokumentumok tartalmát illetõen
változás nem történt. Errõl a pályázónak nyilat-
koznia kell.
A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetõség.
A hiányosan benyújtott pályázat érvénytelennek
minõsül.

Beérkezési határidõ: 2007. március 19.
A pályázatokat a Monor Városi Polgármesteri
Hivatalhoz kell benyújtani, személyesen a Jegyzõi
Iroda 114.-es szobájába vagy a Központi Iktatóba,
postán a 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. címre.
A pályázható legmagasabb támogatási igény:
150.000.- Ft.

3.) A pályázat elbírálása
A pályázatot Monor Város Képviselõ-testülete
bírálja el a 2007. áprilisi soros ülésén
A beérkezett pályázatokat a képviselõ-testületi
döntés elõtt elõzetesen véleményezi a
Közmûvelõdési és Oktatásügyi Bizottság, a Sport
és Egyesületi Bizottság és a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnökeibõl álló eseti
munkacsoport.
A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs
helye.
Nem adható támogatás, ha a pályázó a 2006. évben
kapott pályázati támogatással nem, vagy nem
megfelelõ módon számolt el.
Nem adható támogatás, ha a támogatásban
részesítendõ cél megvalósításához – a támogatás
esetleges összegét is figyelembe véve – a pályázó
nem rendelkezik megfelelõ pénzügyi és egyéb
feltételekkel.
A támogatás felhasználására nyitva álló határidõ
lejártát követõen a fel nem használt támogatás
összegét a pályázó köteles visszafizetni.
A támogatás csak a döntésben meghatározott
célra használható fel. A támogatás eltérõ célra
történõ felhasználása csak akkor lehetséges, ha
ehhez a Képviselõ-testület elõzõleg hozzájárult.
A támogatás felhasználását a Képviselõ-testület
ellenõrzi.
Az elbírálás során elõnyt élveznek azok a
pályázatok, amelyekben a pályázó
- gyermekek számára, legalább egyhetes prog-
ramot szervez, vagy
- egész éven keresztül legalább heti egy alkalom-
mal tartalmas idõtöltést kínál gyermekek
számára.
4.) A támogatás kifizetése, közzététele és

a felhasználás elszámolása
A támogatás kifizetésérõl a Polgármesteri Hivatal
átutalással gondoskodik.
Az alapítvány a támogatás felhasználásáról
köteles elszámolni. Az elszámolási kötelezett-
séget a támogatás összegének felhasználásáról
szóló bizonylatok másolatának benyújtásával és
a megvalósított programról készített írásbeli
beszámolóval kell teljesíteni.

Az elszámolás határideje:
2007. december 31.

A Kht. hatálya alá tartozó, nyertes pályázókkal
az Önkormányzat a Kht. 14. § (2) bekezdése
szerint írásbeli szerzõdést köt.
A támogatottak nevét, a támogatás összegét és
célját az Önkormányzat hivatalos lapjának
legközelebbi számában illetve a Város internetes
honlapján a Képviselõ-testület közzéteszi.

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK Monor Városi Önkormányzat Képviselõ-
testülete a 2/2006. (I.19.) számú
önkormányzati rendelet alapján

pályázatot hirdet.
1.) A pályázat három (A, B, C) komponensû,
amely területek lefedik a Közmûvelõdési és
Oktatásügyi Bizottság, a Sport és Egyesületi
Bizottság, valamint a Szociális és Egészségügyi
Bizottság feladatkörébe tartozó támogatási
célokat.

A.) komponens:
A Közmûvelõdési és Oktatásügyi Bizottság
kerete a közmûvelõdési, közgyûjteményi,
mûvészeti célokra, különösen: a közösségi
kulturális hagyományok és értékek ápolására, a
lakosság életmódjának javítását szolgáló
kulturális célok megvalósítására, a mûvészeti
alkotómunka feltételeinek javítására, mûvészeti
értékek létrehozásának és megõrzésének
elõsegítésére, nyári táborok támogatására, városi
szintû tantárgyi (történelmi, helytörténeti, stb.)
versenyek támogatására fordítható.

B.) komponens:
A Sport és Egyesületi Bizottság kerete támogatja
azokat a kezdeményezéseket, amelyekre a
lakossági szükségletek kielégítése érdekében
kerül sor, vagy értékhordozó, közösségteremtõ
funkcióval bírnak, különösen:
- kulturális, közmûvelõdési, mûvészeti tevé-
kenység, vagy ezeket szolgáló rendezvények,
- sporttevékenység, kiemelten a fiatal korosztály
sportolási lehetõségeinek támogatása,
- vallási jellegû tevékenység, mely a fiatalok
színvonalas szabadidõs tevékenységét, kulturális
fejlõdését, vagy értékmentést képvisel,
- közbiztonság, közlekedésbiztonság javítását
célzó tevékenység,
- idõsek tartalmas idõtöltését célzó tevékenység,
- fogyatékosok, sérültek, tartósan betegek életét
segítõ tevékenység,
- városszépítés, környezetvédelem, mûemlék-
védelem,
- helytörténeti kutatás, helyismeret, érték-
mentés,
- az önkormányzat feladatkörébe tartozó egyéb,
a közösség érdekében kifejtett tevékenység.

C.) komponens:
A Szociális és Egészségügyi Bizottság kerete
szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi
célokra használható fel.

2.) A pályázat benyújtása
(1) A pályázaton indulhat minden olyan jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ
gazdasági társaság, valamint a Ptk. szerinti
gazdálkodó szervezet, (a továbbiakban együtt:
szervezet vagy pályázó) amely a pályázati kiírás
valamelyik komponense szerinti területen,
közérdekû célból igényel olyan indokolt anyagi
támogatást, amelyet Monor város közigazgatási
területén belül kíván felhasználni.
(2) Alapítvány a pályázaton nem indulhat.
(3) Egy szervezet a tárgyévben egy komponensre
(egy bizottsághoz, egy témára) nyújthat be pályá-
zatot. Amennyiben a szervezet több pályázatot
nyújt be, mindegyik pályázata érvénytelenné
válik.
(4) A pályázatot kizárólag a Polgármesteri Hiva-
talban (emelet 114. számú iroda) beszerezhetõ,
vagy a www.monor.hu honlapról letölthetõ,
hiánytalanul kitöltött, a kötelezõ mellékletekkel
ellátott pályázati ûrlappal együtt lehet érvényesen
benyújtani.
(5) A pályázathoz (a jogalanyiságától függõen)
csatolni kell
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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
ügyintézõnél ügyfélfogadási idõben személyesen, vagy munkaidõben telefonon a (29)413-119/158-as melléken.

a.) a szervezet jogalanyiságát bizonyító okiratot,
(bírósági bejegyzésrõl szóló végzés; vállalkozói
engedélyt, (Monor Város Önkormányzata
fenntartásában mûködõ intézmény kivételével)
az alapító okiratot, amelybõl kitûnik a pályázó
szervezet képviseleti jogosultsága.
b.) a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi
CLVI. törvény (Kht.) hatálya alá tartozó a szerve-
zet esetében közhasznúsági bejegyzést igazoló
okiratot.
(6) Amennyiben a szervezet korábban már
részesült támogatásban, a (5) bekezdésben
felsorolt dokumentumok benyújtása mellõzhetõ
abban az esetben, ha az elõzõ támogatás óta eltelt
idõszakban e dokumentumok tartalmát illetõ
változás nem történt. Errõl a pályázónak nyilat-
koznia kell.
(7) Amennyiben a pályázaton gazdálkodási
önállósággal nem rendelkezõ intézmény indul, a
pályázathoz csatolnia kell a pénzeszközeit kezelõ
szerv egyoldalú kötelezettségvállalását arról,
hogy az elnyert összeget maradéktalanul a nyer-
tes intézmény rendelkezésére bocsátja a pályázati
cél megvalósítása érdekében.

(8) A pályázat során hiánypótlásra nincs lehetõ-
ség. A hiányosan benyújtott pályázat érvény-
telennek minõsül.
(9) Beadási határidõ és hely:
Legkésõbb 2007. március 19. Polgármesteri
Hivatal, Jegyzõi Iroda 114. szoba.

3.) A pályázat elbírálása
(1) Az elbírálás határideje: 2007. áprilisi soros ülés
(2) A pályázati döntés ellen jogorvoslatnak nincs
helye.
(3) Nem adható támogatás, ha a pályázó a 2006.
évben kapott pályázati támogatással nem, vagy
nem megfelelõ módon számolt el.
(4) Nem adható támogatás, ha a támogatásban
részesítendõ cél megvalósításához – a támogatás
esetleges összegét is figyelembe véve – a pályázó
nem rendelkezik megfelelõ pénzügyi és egyéb
feltételekkel.
(5) A támogatás felhasználására nyitva álló
határidõ lejártát követõen a fel nem használt
támogatás összegét a pályázó köteles vissza-
fizetni.
(6) A támogatás csak a döntésben meghatározott
célra használható fel. A támogatás eltérõ célra

történõ felhasználása csak akkor lehetséges, ha
ehhez a döntést hozó szerv elõzõleg hozzájárult.
A támogatás felhasználását a komponensek
szerinti bizottság ellenõrzi.
4.) A támogatás kifizetése, közzététele és

a felhasználás elszámolása
(1) A támogatás kifizetésérõl a Polgármesteri
Hivatal átutalással gondoskodik.
(2) A szervezet a támogatás felhasználásáról
köteles elszámolni. Az elszámolási kötele-
zettséget a támogatás összegének felhaszná-
lásáról szóló bizonylatok másolatának benyúj-
tásával és a megvalósított programról készített
írásbeli beszámolóval kell teljesíteni.
(3) Az elszámolás határideje, helye: 2007.
december 31. Polgármesteri Hivatal jegyzõi
iroda
(4) A Kht. hatálya alá tartozó nyertes pályázókkal
az önkormányzat a Kht. 14. § (2) bekezdése
szerint írásbeli szerzõdést köt.
(5) A támogatott nevét, a támogatás összegét és
célját az Önkormányzat hivatalos lapjának
legközelebbi számában illetve a Város internetes
honlapján a bizottságok közzéteszik.

Monor Város Önkormányzata pályázatot
hirdet az alábbi intézményvezetõi

állásokra:
- Ökumenikus Általános Iskola (2200 Monor, Ady
E. u. 48-52.)
- TESZ-VESZ Óvodai Intézmény (2200 Monor,
Katona J. u. 26.)
- Kossuth Lajos Óvodai Intézmény (2200 Monor,
Kossuth L. u. 37.)

Pályázati feltételek:
- a jogszabályokban meghatározott képesítési
feltételek,
- legalább 5 év pedagógus-munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat,
- büntetlen elõélet,
- magyar állampolgárság.

A pályázathoz csatolni szükséges:
- szakmai önéletrajzot,
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot,
a szakmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi

bizonyítványt,
- végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a
pályázat elbírálásában részt vevõk megis-
merhetik. A megbízás 5 évre szól.

A megbízás kezdõ napja:
2007. augusztus 1-je.

A megszûnés idõpontja:
2012. július 31-e.

A munkakört betöltõ jogállására, illetményére és
juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint vezetõi
pótlékát a vonatkozó önkormányzati határozat
alapján állapítják meg.

A pályázat benyújtásának határideje:
az Oktatási Közlönyben történõ megjelenéstõl
számított 30. nap.
A pályázatot zárt borítékban Monor Város polgár-
mesteréhez kell benyújtani (2200 Monor,
Kossuth L. u. 78-80.). Bõvebb felvilágosítás
Monor Város polgármesterétõl kérhetõ a 29/412-
215-ös telefonszámon.

INTÉZMÉNYVEZETÕI PÁLYÁZATOK
Szeretettel várunk minden táncolni és

szórakozni vágyó vendéget, a 80-as, 90-es évek
legnagyobb slágereivel, meglepetésekkel és

ajándékokkal!
Idõpont: 2007 március 31-én 19-óra

Helyszín: Jászai Általános Iskola aulája
Belépõ ára: 1500 Ft.
Elõvételben kapható:

Szivárvány Óvoda – Monor, Toldi u. 5.
tel.: 410-885

Ildi Butik  - Monor, Forrás sor 2.
tel.: 417-473.

Hadák Ági fodrász – Monor, Széchenyi u. 26.
tel.: 415-575.

A zenét szolgáltatja: BY KÓCOS
SZERKESZD TE AZ ESTE ZENÉIT!

Március 25-ig zenei kívánságlista adható le, a
jegyárusító helyeken, vagy a

sivarvanyovi@monornet.hu e-mail címen!
Belépés kizárólag 18 éven felülieknek

Szervezi és rendezi: a monori Szivárvány
Óvoda Szülõi Munkaközössége.
Monor, Toldi u. 5.tel.: 410-885.

OVIBÁLOVIBÁLOVIBÁLOVIBÁLOVIBÁL
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Monoron 4 pár kötött házasságot

Tóth Antalné Tölli Éva, Bori Imre János,
Medgyaszai Miklós

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretõ férjem, fiúnk, édesapánk

Kajos János
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban együtt-
érzésüket fejezték ki.

Felesége, szülei és két fia

Ezúton mondok köszönetet mindazoknak,
akik szeretett feleségem

Zsákovics Gusztávné
temetésén részt vettek, sírjára virágot tettek
és mély fájdalmunkban együttérzésüket
fejezték ki.
Zsákovics Gusztáv és a gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
id. Misányi Istvánt

utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virá-
got helyeztek, és mély fájdalmunkban együtt-
érzésüket fejezték ki.

Felesége, fia és leánya

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
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)
1906. február 28. 1. Napirend. 268-271.oldal
„Kovách Miklós jegyzõ elõterjeszti, hogy a budapestvidéki m.kir. pénzügyigazgatóság megbízásából
Wöhler Erik pü. Igazg. számvizsgáló folyó évi február 23-án a községházánál megjelent s a községnél a
múlt évben befizetett 851 kor. 40 f. adópénznek beszállítását illetve a magas kincstár rendelkezése alá
bocsátani kívánta. A vizsgálatnál jelen volt elõadó jegyzõ, Palcsik János bíró és Széll Imre községi
pénztárnok. Annak beszállítását a képviselõ-testület határozata folytán megtagadták s errõl jegyzõkönyv
vétetett fel. Ugyanebben a jegyzõkönyvben kijelentették, hogy e tárgyban f. évi február 28-án rendkívüli
képviselõ testületi közgyûlés fog tartatni s annak határozatáról a bpestvidéki kir. pénzügyigazgatóság
jelentés útján értesíttetni fog.
Határozat. Az elõterjesztésben hivatkozott jegyzõkönyv egész terjedelmében lett felolvasása után
majdnem másfél órai beható tanácskozás után a képviselõ testület többségének véleménye nem volt
megállapítható. Elnöklõ bíró a névszerinti szavazást elrendelte, és pedig ezen kérdésre, hogy a kik a
községnél lévõ 851 kor 40 fillér adópénznek az állampénztárba leendõ beszállítását óhajtják, igen-nel, a
kik pedig a beszállítást ellenzik, nem-mel fognak szavazni.
Kovách Miklós jegyzõ azon a czímen, hogy ezen kérdésnél a törvény értelmében személyileg érdekelve
van, nem szavazott. Darázsi Sámuel tbíró pedig akkor, a mikor a kgi bíró jelen van, szavazati joggal nem
bír, nem szavazott. Ezek szerint 13 szavazattal 12 szavazat ellenében a képviselõ testület többsége a
község pénztárában lévõ 851 kor 40 fillér állami adópénz az állami pénztárba be nem szállítja s azt a
magas kincstár rendelkezésére nem bocsátja. Ezen határozatot elnöklõ Palcsik János kgi bíró határozatilag
ki is jelentette. Ezen határozatról a budapestvidéki kir. pénzügyigazgatóság jelentés útján értesíttetni
rendeltetik.” (Forrás: Monor község képviselõ-testületi jegyzõkönyvei 1906.)
1906.március 4.
Február 25-én, vasárnap délelõtt értekezletre jött össze Monoron kerületünk választó polgárságának
egy része, hogy megbeszélje a képviselõház erõszakos feloszlatásával beállott új politikai helyzetét. Az
összejövetel titokban lett csak hirdetve, mert attól tartottak az összehívók, hogy a hatalom meg fogja
akadályozni, ha nyilvánosan hívják össze a polgárokat. De így is mintegy 800-an jöttek össze a Gazdakörbe
Monor, Vecsés, Üllõ és Gomba választói közül, kik elõtt Szemere Huba volt képviselõ tartott a mostani
súlyos helyzetet ismertetõ magvas beszédet s tanácsokat adott a hatalom túlkapásai elleni védekezésre,
mit a nagyszámú hallgatóság lelkesedéssel tett magévá és bizalmát és ragaszkodását fejezte ki Szemere
iránt. Megható volt az a jelenet, midõn az értekezlet befejeztével kalaplevéve ezer ajakról szállt föl az
ima: „Isten, áldd meg a magyart”. A jelenvoltak üdvözlõ táviratot küldtek Kossuth Ferencnek és Apponyi
Albert grófnak. (Forrás: Monorkerületi Lapok 1906) (folytatjuk)

N. L.
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Lassan, beindul az élet a pályákon, labdarúgó

csapataink gõzerõvel készülnek a 2007-es tavaszi
megmérettetésekre, bár felnõtt gárdánk még
nem nyert, játéka bíztató, de a „hátsó alakzaton”
van mit javítani!

Labdarúgás
Felnõtt csaptunk edzõ mérkõzései: Lapzárta

elõtti utolsó felkészülési mérkõzés: 2007. február
14. (szerda) 19 óra, Soroksár Tápiószecsõ-Monor:
2-1 (1-0).

Elsõ félidõbeli összeállításunk: Gilan- Kinder,
Kajli, Szõke- Magyar, Halgas- Csikós, Csõke,
Bokros S.- Szluka, Maka. Második 45 perc:
Kalocsai- Magyar, Kajli, Szõke- Kerepeszki, Bán-
Bokros B., Csõke, Halgas- Szluka (Bokros S.),
Maka (Csikós), SE- gólszerzõ: Kerepeszki Zoltán.
További  eredmények: Délegyháza- Monor: 1-1
(1-1) Gólszerzõnk: Halgas, aki 11-esbõl egyen-
lített ki. Monor- Üllõ: 4-4 (1-2), Monor- Vecsés:
3-4 (1-0), Gólszerzõink: Bokros S.(31.p), Maka
(52.p), Halgas (86.p). Honvéd Junior- Monor SE:
3-2 (0-1). Mindkét gólunkat Bokros Sándor
szerezte.

Ifjúságiak: Dánosi terem torna: 2007. február
3. szombat, Dánszentmiklós. A tornán
Ceglédbercel, Monor A Monor B Dánszentmiklós
A Dánszentmiklós B gárdája vett részt. Az
eredmények: Dánszentmiklós A- Monor B: 2-6,
Ceglédbercel-Monor A: 2-3, Dánszentmiklós B–
Monor B: 0-16, Dánszentmiklós A- Ceglédbercel:
2-0, Dánszentmiklós B– Monor A: 1-3,
Ceglédbercel– Monor B: 1-9, Dánszentmiklós A-
Monor A: 0-3, Ceglédbercel– Dánszentmiklós B:
1-3, Monor B– Monor A: 2-2, Dánszentmiklós
A- Dánszentmiklós B: 3-2. A torna végered-
ménye: 1. Monor B: 10 pont, 33- 5 (gólkülönb-
ség), 2. Monor A: 10 pont, 11- 5 3.
Dánszentmiklós A: 6 pont, 7- 11,4. Dánszent-
miklós B: 3 pont, 6- 23, 5. Ceglédbercel: 0 pont,
4-17. Csapattagok: Monor A: Lelkes L., Nagy Sz.,
Vasdinnyei Zs., Horváth B., Kis Á., Németh K.,
Szõke N., Viczkó I. Monor B: Rajna T., Kürtösi
R., Szõke N., Paput N., Simon Zs., Cselõtei E.,
Micsu K. 2007. február 10. (szombat) 11 óra U15:
Üllõ-Monor: 5-3 (3-0). Vezette: Horváth György.
MSE- összeállítás: Tóth Szabolcs- Szûcs Balázs,
Radványi Richárd, Pokornyik Ferenc- Kajli Péter,
Bánszki Viktor- Farkas Zoltán, Barcsai Richárd,
Sirberer Richárd- Glambos Erik, Németh
Nikolász. Cserék: Vékei Gábor, Vékei András,
Kovács Zsolt, Nádosi Gergõ, Bartha Dániel. Mivel
a hazaiaknak nincs teljes 93-as korosztályú
csapata, így 1991-es születésûek alkották az üllõi
csapat gerincét.

U19: Monor- Inter 04: 7-2 (3-0)-2007. február
10.(szombat), 10 óra. Idei elsõ edzõmeccsén jól
debütált U19-es csapatunk. Budapest bajnokság
(BLASZ) felnõtt csapatát látták vendégül, az
Inter04-et. Játékosaink elmondása alapján egy
nagyon szimpatikus csapatot ismerhettek meg a
vendégek személyében, akik sportszerûsége
példaértékû lehet mások számára. A második
félidõ elején sikerült gyorsan duplázni meglévõ
góljaink számát, amire a vendégek egy 11-es és
egy akciógóllal válaszoltak. A végeredményt még
egy hazai találattal állították be Viczkóék.
Összeállításunk: Kovácsi L.(Szõke N),-Lelkes L.,
Rajna T., Viczkó I., Nagy Sz.- Szurok L.(

Vasdinnyei Zs.), Kiss Cs., Micsu K., Simon
Zs.(Horváth G. T.),- Cselõtei E.(Paput N.),
Németh K. Góllövõk: Horváth G. T. (2), Paput N.
(2), Szurok L., Kiss Cs., Cselõtei E.U17: Üllõ-
Monor: 3-1. 2007. február 10.(szombat), 13 óra
Monor: Jansik(Szõke)-Szemõk, Huszár Gergõ,
Czermann Dániel, Farkas Ádám- Kürtösi Richárd,
Magyar Gergõ, Baranyi Péter- Simon Zsolt- Paput
Norbert, Jávorszki László(Fekete Lajos, Paput
Róbert) Sorsolás tervezet: Megtörtént labdarúgó
csapataink tavaszi sorsolásainak egyeztetése,
utánpótlás szinten. Várható kezdések: U19, Pest
Megye, II. osztály, Németh István edzõvel: 2007.
március 3. U17, Pest Megye, II. osztály,Baranyai
György edzõvel: 2007. március 3. U15, Blsz, ’93.
A.csop., Árvai Zoltán edzõvel: 2007. március 17.
U14, Blsz, ’94.A.csop., Csõke István edzõvel:
2007. március 10.

NBIII, Alföld csoport sorsolás tervezetének
megbeszélése 2007. február 22.-én csütörtökön
Békéscsabán lesz, ahol a csapatok vezetõi
egyeztetik az idõpontokat. Ez alapján a bajnokság
2007. március 10-én rajtol,változás lehetséges.
Monor NBIII-as csapat Baját fogadja hazai pályán.

Kosárlabda
Eddig remekelnek Kecsmarik András lányai!

Pest megye nõk: Pest Megye, I. osztály, Nõi
Kosárlabda 8. forduló: Albertirsa SE- Monor SE
53- 93 MSE: Kocsis Klára, Németh Ágnes 21,
Visinka Marianna 17, Mészáros Andre 20,
KOCSIS ÁGNES 15/6. Csere: Rácz Hanna 10/3,
Jámborné K. Ilona -, Baki Beáta 8, Balkuné Volf
Mariann, Magócsiné Katalin 2. Edzõ: Kecsmarik
András. 9. forduló, 2007. február 7.Vác
(Lakóterület) SE- Monor SE: 49-60 MSE: Rácz
Hanna 10, Kocsis Klára, Kovács Bernadett 19,
Németh Ágnes 12, Mészáros Andrea 9. Cserék:
Baki Beáta 10, Magócsiné Katalin, Szvitek
Lászlóné. Edzõ: Kecsmarik András. Remek játék
és élvezetes csata folyt a pályán, mindkét fél
küzdött, de 4 pontnál közelebb nem tudott lopózni
a rengeteg támadó lepattanót gyûjtõ 2. helyen álló
VLSE. A záró negyedet fergetegesen kezdte kék-
fehér gárdánk, Kovács Bernadett tarthatatlan
volt, és így 8 vendégpont után jött csak a válasz a
35. percben pedig már 15 volt a 2 csapat között
Rácz Hanna pontjai után (39-54). A Vác még
ekkor sem adta fel, az egész meccsen jól játszó
Nagy Anita pontjaival azonban csak 9 pontig
tudott felzárkózni. (37. perc 47-56). A

végeredményt a kiválóan irányító Mészáros
Andrea állította be, amely végül magabiztos
vendég gyõzelmet hozott. A két csapat igazi
rangadót játszott, mindkét fél elõtt le a kalappal,
de a monori gyõzelem a látottak alapján
megérdemelt.

Csúcsrangadó, kék-fehér diadal! 10. forduló-
Hernád SE - Monor SE 45-55 (11-15,12-12,8-
24,14-4). Monor SE: Kovács Bernadett 8,
Németh Ágnes 20, Visinka Marianna -, Mészáros
Andrea 18, Kocsis Ágnes 5/3. csere: Rácz Hanna,
Kocsis Klára, Baki Beáta 4, Balkuné Volf Mariann-
. Edzõ: Kecsmarik András. Két hét alatt 2.
rangadóját is megnyerte kosár csaptunk, ezúttal
a pályán még veretlen HSE otthonában
parádéztak Németh Ágnesék.

Csapatunk továbbra is ELSÕ a tabellán! 7
gyõzelem 1 vereség. A bajnokságból a tavalyi
bajnok Gödöllõt kizárták, míg a Monor JAG
visszalépett.

Márciusi bajnoki program: 2007. március 11.
(vasárnap) Szent Pál Akadémia FC- Monor SE
(Bp. XI. Rétköz 39. Mechatronikai SZKI, 2007.
március 26. (hétfõ) Monor SE- Dabas (Monor,
Szterényi Sportcsarnok)

NBII Férfiak: 15. forduló: 12 Karátos Iskola-
Monor SE: 78-92 Monor SE: Burján Imre 26/9,
Gajdos Zoltán 4, Nagy András 5/3, Csuba Attila
22/6, Kovács Péter 31/6. Csere: Stalter Endre-,
Sinka Péter-, Klenczner Gergely-, Pataki Károly
4, Kurucz Károly-. Edzõ: Kecsmarik András

16. forduló:Monor SE- MAFC Martos 90- 105
Monor: Burján Imre 24/6, Csuba Attila 26/6,
Gajdos Zoltán-, Nagy András 4, Kovács Péter 24/
6. Cserék: Klenczner Gergely-, Stalter Endre 4,
Pataki Károly 8/3, Sinka Péter. Megbízott edzõ:
Csuba Attila. Jelenleg Monor a 9. helyen áll, de 2
mérkõzése elmaradt. 9. Monori SE 14 6 8  1173
– 1279.

Amerikai foci: 2007-ben az elsõ amerikai foci-
edzés március elsején lesz. Minden érdeklõdõt
és sportolni vágyót szeretettel várunk! Varanka
Tamás, edzõ. Mindig friss  monori sporthírek:
www.monorse.hu

A sportrovatot összeállította Szedlák
Csilla és Szalai Zsolt

AAAAAUTÓPEST KFTUTÓPEST KFTUTÓPEST KFTUTÓPEST KFTUTÓPEST KFT.....
Monori Autósiskola

OKÉV nyilv. tart. sz.: 01-0253-04
Intézmény akkr. lajtsrom sz.: 0817

tanfolyamot indít
M, A, B, C, D, E kategóriákban

folyamatosan.
Következõ tanfolyam:

2007. 03. 12. és 03. 19. 16,00 óra
Tanfolyam helye: Monor, Bajcsy Zs. u. 6.

- részletfizetés
- számítógépes felkészítés
- korlátlan internetes gyakorlási

lehetõség.

SZEREZZEN ÁLLAMILAG
TÁMOGATOTT PROGRAMBAN
- C (tgk.) + belföldi árufuvarozó
- D (autóbusz) + belföldi személy szállító

kategóriában vezetõi engedélyt.

Jelentkezni lehet a helyszínen, (hétfõ
és szerda 8,00-16,00-ig) vagy

a 20/771-8102, 20/537-4533 telefonon.

KÖSZÖNETKÖSZÖNETKÖSZÖNETKÖSZÖNETKÖSZÖNET
A Jászai Mari téri Óvodás
Gyermekekért Közhasznú

Alapítvány köszöntetet mond
mindazoknak, akik adójuk 1%-át

részére utalták!
Az így befolyt összeg 253.252 Ft,
melyet felszerelések és oktatási
eszközök vásárlására fordítunk.
Köszönjük segítségüket, kérjük

további támogatásukat.
Az Alapítvány Kuratóriuma
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Bizonyára Ön is szeretné vállalkozását gondta-
lanul irányítani, anélkül, hogy mindennapi
tevékenységét beárnyékolnák vállalkozása gond-
jai, megoldásra váró feladatai.
Bízza ránk cége teendõit!
- Javítani akar vállalata pénzügyi eredményén?
Új vállalkozást alapít?
Keresse tanácsadó irodánkat, ahol komplex
gazdasági tanácsadással, számviteli szolgálta-
tásokkal várjuk jelenlegi és leendõ partnereinket.
- Munkáltatója nem vállalja adóbevallása
elkészítését?
Minden gond nélkül megoldotta 2006. évi bevallá-
sainak elektronikus úton történõ elküldését?
Gondjai voltak vele? Ne problémázzon, keressen
meg bennünket! Ha munkáltatója nem készíti el
SZJA-bevallását, ennek elkészítésére is vállal-
kozunk.
- Aludjon nyugodtan!
Készüljön fel most a munka- és tûzvédelmi
ellenõr váratlan érkezésére! Elõzze meg a mun-
kahelyi 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.
- Gondoljon a megtakarításokra!
Bízza meg irodánkat a bérek számfejtésével, a
munkaügyek intézésével is! Gyõzõdjön meg
szolgáltatásunk gazdaságosságáról! Számoljon
velünk!
- És még egy ötlet!
Készítsen honlapot!  Ezt az nPirio, ingyenes
honlapkészítõ és karbantartó rendszer segítsé-
gével villámgyorsan, programozás nélkül teheti
meg! Részletekért kattintson honlapunkra, a
www.ecofact.hu címre!
Forduljon hozzánk bizalommal!

H-2200 Monor, Deák F. u. 10.
Tel.: 06 (29) 613 620

ecofact@ecofact.huwww.ecofact.hu

a  DELFIN SC
tagfelvételt hirdet

edzéseink helyszíne: Monor Városi Uszoda
Jelentkezni lehet:

Dr. Szõke Zsuzsanna vezetõedzõnél
(30) 953-7197

dr.szoke.zsuzsanna@chello.hu
VÁRUNK!!
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