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A képviselõ-testület ebben az évben is
ünnepi testületi ülésen megemlékezett az 1848-
49-es forradalom és szabadságharcról, és Monor
várossá alapításáról. Minden évben ezen a napon
köszöni meg a testület azoknak az embereknek
a munkáját, akik hosszú éveken át dolgoztak a
városért.

Monoron 40 évvel ezelõtt alakult meg az
önálló Zeneiskola, mostani nevén Monori
Alapfokú Mûvészeti Oktatási Intézmény. Az
intézmény egyik, ma már az egyetlen aktív alapító
tagja, Szentmihályi Gyula tanár úr.

Monori és Monor környéki gyerekek egész
sorát ismertette meg a zenével, a hegedülés
rejtelmeivel, a szolfézs órákon pedig a
zenetudomány alapjaival. A tanítást hosszú idõn
át – a Postás, majd a MATÁV Szimfónikus
Zenekar tagjaként – zenekari munkája mellett is
lelkiismeretesen végezte. El sem tudta volna
képzelni, hogy ne tanítson. Sokszor elmehetett
volna máshova tanítani, de eszébe sem jutott.

Szerette a Budai Imréné igazgató és Budai Imre
tanár kollégája által megteremtett környezetet,
és úgy érezte, itt a helye. Az utazás sem vette el
a kedvét Monortól. Ma is aktívan dolgozik, de
nem csak saját tanszakán belül, hanem a
kamarazene tanításban és a zenekar munkájában
is aktívan részt vesz.

Sikeres tanítványai közül néhányan: Fekete
Zoltán hegedûmûvész, a Budapesti Fesztivál
Zenekar tagja, Dr. Péter Szabolcs kutatóorvos,
és az utóbbi idõk többszörös KI MIT TUD
helyezettje és gyõztese, Kiss Béla, aki 2006.
tavaszán az országos Bartók Béla Hegedûduó
Versenyen II. helyezést ért el.

A városban mindenki számára ismert az
úgynevezett Telepi Vöröskereszt szervezet aktív
munkája. A szervezetet vezetik és a munkát
kitartó lelkesedéssel szervezik:

Sinkovicz Lászlóné és id. Sinkovicz László.
A jelenleg már

nyugdíjas házaspár
eddigi munkájával és
társadalmi tevékeny-
ségével nagy ismert-
séget, megbecsülést
és tiszteletet vívott
ki városunk lakosainak
körében, különösen a
telepi részen, ahol
jelenleg is élnek.
Munkájukat és társa-
dalmi tevékenysé-

güket a mások tisztelete, megbecsülése,
szeretete jellemzi. (folytatás a 3. oldalon)

KITÜNTETETTEKKITÜNTETETTEKKITÜNTETETTEKKITÜNTETETTEKKITÜNTETETTEK
Kampfl János, Sinkovicz Lászlóné, id. Sinkovicz László, Szentmihályi Gyula

Pogácsás Tibor polgármester

Ülésezett a képviselõ-testület
Két óvodai intézmény számolt be az eltelt öt
év munkájáról.
Folytatódik a kerékpárutak építése.
Esõbeállók épülnek a buszmegállóknál.
Megújul a városközpont.

Értesítés
Minden hónap elsõ hétfõi munkanapján
letisztítják a városban a hirdetõtáblákat.

Jókai Anna Monoron
A februári számunkban megjelent riport
folytatása.

Mesés képek kiállítása
Koday László festõmûvész újabb kiállítása
Budapesten.

A vizitdíjról
Hova mehetünk orvosi beutaló nélkül? Mikor
nem kell vizitdíjat fizetni? Mikor lehet a
vizitdíjat visszaigényelni?

Kékhírek
Utózönge, építõ jelleg, gyorshírek.

Rendõrségi tájékoztató
Februárban megnõtt a Monori Rendõrkapi-
tányság illetékességi területén a vagyon
elleni bûncselekmények száma.

Pályázatok
Gazdasági vezetõi, valamint 1 fõ titkárnõi-
ügyintézõ állásra a Monor és Térsége Több-
célú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Munkaszervezeténél.

Borzsák Endre Hagyományõrzõ
Egyesület

E néven alakult húsz alapító taggal március
5-én új civil szervezet városunkban.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat új

szolgáltatásai
Szenvedélybetegeket segítõ, valamint gond-
viselés háza támogató szolgálat mûködik
Monoron a Könyvtár épületében.

Gázárak és a perpetum mobile
Hogyan csökkenthetjük a gázfûtés költségeit?

Monori sporthírek
Ismét lesz Strázsahegyi tekerõ.

Úszás eredmények
Monori mûvészek kiállítása

Monori alkotók mûvei is szerepeltek azon a
kiállításon, melyet januárban nyitottak meg
az üllõi könyvtárban.
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-TESTÜLETTESTÜLETTESTÜLETTESTÜLETTESTÜLET
Március 8-án 14,00 órakor kezdõdött Monor

Városi Önkormányzat Képviselõ-testületének
ülése.

INTERPELLÁCIÓK

Írásban nem érkezett interpelláció, szóban
kettõ hangzott el.

Varga Jenõ, a polgármesterhez intézett
kérdést, hogy a városi médiumok - a Gemini TV
és a Strázsa újság - sorsa mikor lesz rendezve.

Molnár Zsolt kérte, hogy a Kistói úton és
az Ipar utcában a Szterényi József Szakközép-
iskolánál tegyék rendbe az árkot.

Pogácsás Tibor válaszában elmondta, hogy
a Gemini TV és a Strázsa újság ügyével kapcso-
latos döntésekre majd az áprilisi ülésen kerül sor,
akkora készítenek elõterjesztést.

A csapadékvíz elvezetés ügyét feljegyezték,
megvizsgálják, és ha szükséges elõterjesztést
készítnek a megoldásra és visszatérnek rá.

RENDELETEK

Módosították a 2006. évi költségvetést, a
legutóbbi módosítás óta hozott határozatok,
elõirányzat változások miatt.

Elfogadták a Szervezeti és Mûködési
szabályzat, a szociális rászorultságtól függõ
pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló,
valamint a szociális igazgatás helyi szabályairól
szóló rendeletek módosítását. A két utóbbi
rendeletbe a törvényi változások beépítése
történt meg.

BESZÁMOLÓK, TÁJÉKOZTATÓK

Beszámolt a TESZ-VESZ és a Kossuth Óvoda
vezetõje az elmúlt öt évének munkájáról. Mivel
a vezetõk megbízatása lejárt, minden ciklus
végén számot adnak a munkáról.

Ebben az évben is igyekszik az önkormányzat
megszervezni a nyári szünetben a gyermekek
napközbeni ellátását. Ebben nagy segítséget
nyújtanak az egyházak, és a civil szervezetek. A
Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolta,
hogy az Igazgatók Tanácsa koordinálja a városban
ezt a munkát, hogy a nyári szünetben ne legyen
ellátatlan, csellengõ gyermek.

Elõkészítõ anyagot fogadtak el a parlagfû-
irtással kapcsolatos teendõk elvégzésére. A
munka két részbõl áll, egyrészt az önkormányzat
által finanszírozott munkák, valamint a kötelezõ
védekezés elrendelésébõl, ami a jegyzõ feladata.

A tervek szerint folytatódik a kerékpárutak
építése. A Kossuth Lajos utcában a Mátyás király
utca és a Vásártér közötti, valamint az Ady Endre
utcában a Madách utca és a Kazinczy utca közötti
szakaszra már elkészültek a tervek, ezért itt az
építési munkákra írtak ki közbeszerzési
pályázatot. A Kistói útra még nincsenek tervek,
a közbeszerzési eljárást a tervezésre írta ki a
képviselõ-testület.

Már az elmúlt ciklusban is több interpelláció
hangzott el a buszmegállóknál esõbeállók építését
szorgalmazva. Az önkormányzatnak nincs rá
pénze, befektetõ egészen eddig nem jelentkezett,

hogy felvállalná a feladatot, egészen mostanáig.
A képviselõ-testület elfogadta azt a szerzõdés-
tervezetet, amely szerint 10 db esõbeállót épít
egy Kft, cserébe a felépítményen létesítendõ
hirdetõfelületek hasznosításáért.

Az önkormányzat tervei szerint folytatódik a
városközponti részének felújítása. A pályázati
kiírásra egy ajánlat érkezett, melyet a képviselõ-
testület elfogadott, és megbízta a polgármestert
és a jegyzõt folytasson tárgyalásokat a
befektetõvel a szerzõdés pontos kidolgozására.
Ha megszületik a megállapodás, két-három éven
belül igazán szép központja lesz városunknak.

Felülvizsgálták a nem lakás céljára szolgáló
önkormányzati tulajdonban lévõ helyiségek
bérleti díját. A testület a KSH által megadott 2006.
évi inflációs ráta mértékével, egységes 3,9%-kal
emelte meg az összegeket.

Hosszabb napirend volt a Monor-Monorierdõ
szétválásával kapcsolatos kérdések megtár-
gyalása. A két település képviselõ-testületének
álláspontja a terület- és vagyonmegosztására
vonatkozóan nem közelítenek egymáshoz. A
közeljövõben együttes testületi ülésen fognak
tárgyalni errõl.

Monor Városi Önkormányzat
Képviselõ-testülete megalkotta és

kihirdeti az alábbi rendeleteit:
5/2007. (III. 31.) számú, az önkormányzat
2006. évi költségvetési rendeletének újabb
módosítása.
6/2007. (III. 31.) számú, a képviselõ-
testület Szervezeti és Mûködési Szabály-
zatának módosítása.
7/2007. (III. 31.) számú, a szociális rászo-
rultságtól függõ pénzbeli és természetbeli
ellátásokról szóló17/2003. (VII. 28.) számú
helyi rendelet módosítása.
8/2007. (III. 31.) számú, a szociális igaz-
gatás helyi szabályairól szóló 10/2000. (IV.
25.) számú helyi rendelet módosítása.

A nyilvános ülések jegyzõkönyvei, valamint
a rendeletek teljes szövege a Városi Könyvtárban
az érdeklõdõk rendelkezésére áll. A képviselõ-
testület nyilvános ülésérõl a GEMINI TV minden
esetben felvételt készít, amelyet, az ülést követõ
szombaton a PÁTRIA TV csatornáján figye-
lemmel kísérhetnek. Bõvült a tájékoztatási
lehetõségünk, így a rendeletek egységes szerke-
zetbe foglalt szövege már olvasható és letölthetõ

a www.monor.hu honlapról. Itt egyéb fontos
felhívásról, tájékoztatásról is értesülhetnek.

Monor Városi Önkormányzat
következõ soros nyilvános ülését

2007. április 12-én 14,00 órai
kezdettel tartja a Városházán.
Tervezett napirendi pontjai:

1.) Interpellációk.
2.) Beszámoló az önkormányzat 2006. évi
gazdálkodásáról. (Zárszámadás, auditálás.)
3.) Beszámoló az Ökumenikus Általános
Iskola elmúlt öt évének munkájáról
4.) Összesített közbeszerzési terv elfogadása
a 2007. évre
5.) Az Önkormányzat 2006. évi belsõ ellenõr-
zéseinek éves ellenõrzési jelentése (a
költség-vetési szervek belsõ ellenõrzésérõl
szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet 31.
§-a szerint).
6.) Az önkormányzati költségvetési szervek
2006. évi belsõ ellenõrzési jelentései alapján
készített éves összefoglaló ellenõrzési
jelentés (a költségvetési szervek belsõ
ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.)
Korm. rendelet 31. §-a szerint).
7.) Beszámoló a Monori Rendõrkapitányság
2006. évi tevékenységérõl.
8.) Alapítványi pályázatok elbírálása
9.) Téli útüzemeltetés tapasztalatai.
10.) Nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérleti díjának felülvizsgálata
11.) Haszonbérleti formában hasznosított
ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálata.
12.) Bérleti formában hasznosított ingatla-
nok bérleti díjának felülvizsgálata.
13.) Út és járda felújítás, építés, belvíz-
elvezetés, kerékpárutak.
14.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
15.) Monor Város Szabályozási Tervérõl és
Helyi Építési szabályzatáról szóló 11/2004.
sz. helyi rendelet 2007. évi módosításához
érkezett kérelmek megtárgyalása
16.) Polgármesteri jelentés a két ülés közötti
fontosabb eseményekrõl és intézkedésekrõl,
valamint a lejárt határidejû testületi
határozatok végrehajtásáról.

Zárt ülés keretében:
1.) Javaslat a Nevelési, Oktatási és Közmû-
velõdési Díjak adományozására.

Összeállította: Nagy Lajosné

Mint köztudott, a városban több helyen van hirdetõfelület kialakítva, ahová bárki kiteheti
a hirdetéseit, viszont arra már senki nem figyelt oda, hogy azt le is vegye onnan, ha
már okafogyottá vált, vagy ha betelt a hirdetõfelület. Ezen kíván változtatni a
Polgármesteri Hivatal, hiszen sokaknak szemet szúrt a hirdetõfelületek rendetlensége,
ezért a jövõben minden hónap elsõ hétfõi munkanapján, a hirdetõfelületeken
található összes hirdetést a közterület-felügyelõk leszedik.
Kérjük, hogy a hirdetéseik kiragasztásánál vegyék ezt figyelembe, mert azt a
közterület-felügyelõk nem tudják figyelemmel kísérni, hogy mikor lett kitéve.

ÉRÉRÉRÉRÉRTESÍTÉSTESÍTÉSTESÍTÉSTESÍTÉSTESÍTÉS
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1972 óta tevékenykednek a Telepi Vörös-
kereszt szervezetében, ahol fáradtságot nem
ismerve szervezik a véradásokat, idõsek és anyák
napját, de a körzeti vöröskereszt munkájába is
besegítenek. Segítséget nyújtanak az idõs,
egyedül élõ emberek gondozásában, karácsonykor
pedig 150 idõs betegeknek szervezik meg az
ajándékozását, személyesen viszik el a
csomagokat. A képviselõ-testület döntése alapján
megosztva részesültek az önkormányzat
elismerésében.

A következõ kitüntetett nevét szintén
mindenki ismeri a városban.

Kampfl János vállalkozó, kõfaragó mester
édesapja és nagyapja
munkáját folytatja. A
vállalkozást 1906-
ban alapították, és
ennek a mester-
ségnek a tiszteletét
nevelték már
kisgyermekkora óta
Kampfl Jánosba is.

Az általános és
középiskoláit Mono-
ron végezte, majd az
ELTE Állam és
Jogtudományi Karán
tanult. Az egyetem

harmadik évében családi okok miatt a
tanulmányait abba kellett hagynia.

Kõfaragó mestervizsgát tett, és pár éven

belül a kis üzlet jelentõs vállalkozássá nõtte ki
magát. Feleségével közösen megalapították a
Hungránit Bt-t, amelynek fõ tevékenysége a
sírkõkészítés, valamint külföldi nyersanyagok
beszerzése és forgalmazása. Szakmai tevékeny-
sége Monoron köztiszteletnek örvend.

Számos olyan munkája látható a városban,
amelyért vagy egyáltalán nem fogadott el anyagi
ellenszolgáltatást, vagy csak az anyagköltséget
számlázta ki. Ilyen az édesapja által készített
Trianoni emlékmû, az 1848/49-es emlékmû, és
az I. világháborús emlékmû rendbehozatala, a
Rákóczi emlékmû gránit oszlopai, a Kossuth
Óvoda mészkõ ivókútja, a temetõi síremlékek

helyreállítása, a római katolikus templom kültéri
lépcsõi, és több emléktábla a református nagy-
templomban.

Munkája mellett számos közéleti tevé-
kenységet is vállal, mint a Monori Ipartestületi
tagság, a Kõfaragók és Mûkõkészítõ Vállalkozók

Országos Ipartestületének elnökségi tagsága, a
Kõfaragók és Mûkõkészítõkért Alapítvány
kuratóriumi tagsága, a monori József Attila
Gimnázium Oláh István Alapítványának és a
monori Tervtanács Bizottsági tagsága, és alapító
tagja a Hegyessy Lions Clubnak.

Gratulálunk a kitüntetetteknek, munká-
jukhoz további erõt, egészséget és kitartást
kívánunk!

A megemlékezés szokás szerint a Kossuth-
szobornál folytatódott. A napsütéses idõben
sokan voltak kíváncsiak az ünnepségre.
Színvonalas mûsorral készültek a Jászai Mari
Általános Iskola tanulói, majd a Monori Strázsák
Néptáncegyüttes fergetes táncában gyönyör-
ködhettek a részt vevõk. Pogácsás Tibor
polgármester méltatta az ünnepet és bemutatta
a Monorért Emlékplakettel kitüntetetteket. Az
ünnepség a koszorúzással fejezõdött be.

Összeállította: Nagy Lajosné
Fotók: Fekete Benõ

SZÍNVONALAS ÜNNEPSÉG VOLT

- Azt nyilatkozta valahol, hogy az Ima Magyar-
országért címû mûvét felsõ sugallatra írta.
Hogyan kell ezt érteni?
Leültem, és tulajdonképpen nem fogtam föl, hogy
mit írok. Amikor már készen volt, akkor olvastam
el, és utána már tudatosan javítottam bele.
- Ezek szerint azok közé az írók közé tartozik,
aki utólag  még sokáig javítja, tökéletesíti a
mûvét?
Igen, ez így van.
- Azt olvastam, hogy nagyon szigorú rend szerint,
mindig délelõtt ír.
Egyszerûen azért, mert amikor elkezdtem írni,
akkor még általános iskolában dolgoztam. Akkor
értem rá, amikor délután tanítottam, a gyerekeim
pedig délelõtt iskolában voltak. Este pedig,
amikor a saját gyermekeimet hazahoztam, olyan
fáradt voltam, hogy nem volt már erõm az
alkotáshoz. Ezen kívül én alvás után vagyok a
legfrissebb. Nem is tudnám elképzelni azt, hogy
délután vagy este dolgozzak.
- Akárcsak Németh László, íróként Ön is
megmaradt pedagógusnak.
Igen, sokat megyek iskolákba, rendhagyó
irodalomórákra.
- Mi a véleménye a mai oktatásról?
Nagyon rossz véleményem van, de nem magáról
a tanári munkáról, mert azt tanára válogatja: egyik
jó, a másik rosszabb. Hanem az az oktatási és
nevelési elképzelés, ami most divatba jött, inkább
káros, mint jó.

- Íróként mindent elért, amit itt Magyarországon
elérhet: rengeteg díjat kapott, az Írószövetség
elnöke volt, mai napig könyvei jelennek meg.
Milyen célokat tûz még ki maga elé?
Semmiképpen sem olyat, amit az anyagi világban
el lehet érni. Nincs ilyen vágyam. Gyerekeimet
fölneveltem, unokáim vannak. Amit esténként
elimádkozom az, hogy ami ebben az életben
nekem rendeltetett, azt a legutolsó fokig betel-
jesíthessem. Én egy befejezett életre vágyom,
hogy amikor el kell mennem, azt mondhassam,
hogy én mindent megtettem.
- De van egyáltalán olyan pillanat az ember
életében, amikor azt mondhatja: mindent
befejeztem, ami rám bízatott?
Azt hiszem, én ezt akkor fogom mondani, amikor
az egészségem megrokkan. Azonban addig, amíg
egészséges vagyok, és tele vagyok energiával,
mindig teszek valamit. Örömmel mondhatom,
hogy most gépelem az utolsó tíz oldalt a legújabb
munkámból. Sikerült végre valami olyat
megírnom, amire nagyon régóta készültem. A
címe: Godot megjött. Arról beszél, hogy milyen
tehetetlenek vagyunk mi, emberek még akkor
is, amikor megjön egy isteni erõ, mert nem tudjuk
méltóképpen fogadni. Furcsa mû, kritikus, biztos,
hogy sokan megharagszanak érte, de azt
remélem, hogy azért szeretni is fogják.
- Köszönöm a beszélgetést, nagyon sok erõt
kívánok a további munkához.

Péter Renáta

JÓKJÓKJÓKJÓKJÓKAI ANNA MONORONAI ANNA MONORONAI ANNA MONORONAI ANNA MONORONAI ANNA MONORON
„Ahol a szívnek és észnek az összhangja megvalósul”

(A februári számunkban megjelent riport folytatása.)

Február 15-én 17 órakor nyílt meg
Koday László festõmûvész újabb kiállítása
Budapesten. A tárlatot a József Attila
Mûvészeti Centrum Alapítvány és a Szegfû
Klub rendezte.

Az érdeklõdõket – akik között sok
monori és monorierdõi volt – dr. Gál Zoltán,
választókörzetünk országgyûlési képviselõje
köszöntötte. Ezután Baranyi Ferenc költõ
mondta el két költeményét. A kiállítást
Feledy Balázs mûvészeti író nyitotta meg
szakavatott mûelemzésével. Méltatta Koday
László életútját és mûvészetének fejlõdését,
külön kiemelve a sajátos témaválasztást és
az egyedi színvilágot.

A monori mûvész által kiállított negyven
kép nagyobb része olajfestmény, de több
akvarellje is helyet kapott a falakon. A
megnyitó után süteményekkel és üdítõvel
kínálták a megjelenteket illetve baráti
beszélgetésekre került sor.

Koday László festményeit az érdeklõdõk
március 13-ig tekinthetik meg,
munkanapokon 9 – 17 óra között.  A
kiállítóhely címe: Budapest, VIII. ker.
Köztársaság tér 26.

Németh László

MESÉS KÉPEKMESÉS KÉPEKMESÉS KÉPEKMESÉS KÉPEKMESÉS KÉPEK
KIÁLLÍTÁSKIÁLLÍTÁSKIÁLLÍTÁSKIÁLLÍTÁSKIÁLLÍTÁSAAAAA
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Az erre vonatkozó rendelkezések alapján több
mint 50 szakrendelés igénybevételéhez szüksé-
ges beutaló.

2007. január 1-tõl - a sürgõsségi ellátást nem
igénylõ esetekben - orvosi beutaló nélkül is
igénybe lehet venni a szakorvosi rendelõinté-
zetekben a bõrgyógyászati, nõgyógyászati,
urológiai, pszichiátriai és szenvedély-beteg, fül-
orr-gégészeti, szemészeti, általános sebészeti és
baleseti sebészeti, valamint az onkológiai
szakellátást.

Az elsõ alkalommal beutalás alapján igénybe
vett bõr- és nemibeteg-gondozó, tüdõgondozó és
onkológiai gondozó, valamint kúraszerû ellátás
keretében a gondozásba vett biztosítottak részére
sem kell már a következõ megjelenésekhez
beutaló.

A különbözõ szakellátásokra a biztosított
személyt a háziorvos, házi gyermekorvos, szak-
konzílium céljából a fogorvos, egyéb szakellátó
orvos, vagy a fekvõbeteg gyógyintézetek orvosa
utalhatja be.

A sürgõsségi ellátásra nem vonatkozik a
beutalási elõírás. Ha például valaki súlyos
balesetet, háztartási balesetet szenved, azonnal
jár a sürgõsségi ellátás. Ugyanez vonatkozik az
életveszélyes állapotokra (pl.: infarktus,
agyvérzés), vagy nagy fájdalommal járó heves
görcsökre is (pl.:vese, epe).

Alkalmanként 300 forintos vizitdíj fizetése
mellett vehetõk igénybe:

háziorvosi, fogászati ellátás, járóbeteg
szakellátás, orvosi rehabilitációs ellátás.

Emelt összegû 600 forintos vizitdíjat kell
alkalmanként fizetni:

- Amennyiben a csak beutalóval igénybe
vehetõ szakellátást a biztosított, saját kezdemé-
nyezésére a háziorvos kikerülésével, beutaló
nélkül vesz igénybe.

- Saját kezdeményezésre nem annál a
háziorvosnál veszi igénybe, aki területi ellátásra
kötelezett, illetve akihez bejelentkezett.

- Nem annál a járóbeteg-szakellátónál veszi
igénybe, mint ahová a beutalója szól.

Ha a biztosított ügyeleti ellátást vesz
igénybe, és azt nem indokolja sürgõs szük-
ség, a vizitdíj összege 1.000 forint alkal-
manként.

A vizitdíjat a szolgáltatás igénybevétele
elõtt kell befizetni.

A vizitdíjat minden alkalommal be kell fizetni.
Amennyiben a biztosított külön a háziorvosi
alapellátásért (beleértve a fogászati alapellátást)
20 alapellátási (nem emelt összegû) vizitdíjat és
a szakorvosi ellátásért 20 (nem emelt összegû)
szakellátási vizitdíjat fizetett, a 21., illetve az
összes további vizitdíjat visszaigényelheti az
illetékes jegyzõtõl.
Vizitdíj illetve napidíj megfizetése nélkül

igénybe vehetõ ellátások:
Alanyi jogon mentesülnek a 18 év alattiak.
Nem kell vizitdíjat fizetni tartós orvosi

kezelés (rosszindulatú daganatos megbetege-
désekben szenvedõ betegek oki és tüneti
kezelése, vesebetegek dialízis kezelése és az
azzal összefüggõ vizsgálatok, a véralvadás

rendszerének veleszületett betegségeiben
szenvedõk ellátása, véralvadással összefüggõ
vizsgálatok, cukorbetegség kezelése, szerv- és
szövetátültetésre várók, valamint szerv- és
szövetátültetésen átesettek gondozása, HIV
fertõzés és AIDS betegség kezelés, skizofrénia,
súlyos depresszió, stb.) miatt.

Ugyancsak nem kell vizitdíjat vagy
kórházi napidíjat fizetni: kötelezõ járványügyi
intézkedés, katasztrófa-egészségügyi ellátás,
népegészségügyi célú, célzott szûrõvizsgálat,
terhesgondozás, szülés, szülészeti ellátás és
gyermekágyas anya gondozása, sürgõsségi vagy
kötelezõ gyógykezelés.

Ha ugyanazon szolgáltatónál egy napon több
járóbeteg-szakellátást vesz igénybe valaki, a
vizitdíjat csak egyszer kell megfizetni.

Nem számít külön alkalomnak, ezért
nem kezelésenként kell fizetni injekciós,
infúziós kúráért, kötözésért, gyógytorna keze-
lésért, fizikotherápiás kezelésért, amennyiben
azt nem az orvos végzi.

Az egészségügyi szolgáltató saját sza-

HOVA MEHETÜNK ORVOSI BEUTALÓ NÉLKÜL? MIKOR NEM KELL
VIZITDÍJAT FIZETNI?

bályzatában határozza meg a vizitdíj befi-
zetésének módját, amely történhet: készpénz,
vizitbérlet, automatán keresztüli befizetés,
egészségpénztári kártyával, készpénz-helyette-
sítõ eszközzel (bankkártya).

A vizitdíjról, a kórházi napidíjról kiállí-
tott nyugtának, illetve számlának tartal-
maznia kell legalább:
- annak megjelölését, hogy az adott bizonylat
nyugtának vagy számlának minõsül,
- az egészségügyi szolgáltató megnevezését,
címét,
- az egészségügyi szolgáltatást igénybevevõ
nevét és TAJ számát,
- a megfizetett összeget,
- a befizetés alábbi jogcímének megjelölését:
háziorvosi vizitdíj (ideértve a fogorvosi
alapellátásért fizetett vizitdíjat), vagy szakorvosi
vizitdíj, vagy kórházi napidíj,
- a fizetés módját,
- a teljesítés idõpontját,
- a számla, illetve nyugta sorszámát.

Az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevõ személy, adott naptári évben általa igénybe
vett háziorvosi, illetve járóbeteg-szakellátásért a 20 alkalom feletti ellátások után fizetett
vizitdíjak összegét az illetékes jegyzõtõl - a jogszabályban meghatározottak szerint –
visszaigényelheti.

A kifizetés történhet utalással vagy készpénzben, helyben.

Tájékoztató a vizitdíj visszaigénylésével kapcsolatban

A 2006. évi CXV. Tv. –nyel módosított 1997. évi LXXXIII. Tv. l8/A (14)  bekezdés alapján
amennyiben a biztosított nyugtával illetõleg számlával igazolja, hogy az adott naptári évben
általa igénybevett háziorvosi ellátásért (ideértve a fogászati alapellátást is) illetve járóbeteg-
szakellátásért vizitdíjat legalább már 20-20 alkalommal fizetett, a 20. alkalom feletti ellátások
után fizetett vizitdíjak összegét az illetékes jegyzõtõl a külön jogszabályban meghatározottak
szerint visszaigényelheti.

Kérelem elõterjesztése:

A visszatérítésre vonatkozó kérelmet a lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási helye
szerint illetékes jegyzõnél lehet elõterjeszteni, legkésõbb a tárgyévet  követõ 60  napon belül.

Csatolandó mellékletek:

a.) az adott naptári évben igénybe vett ellátásokért fizetett vizitdíjakról kiállított, vizitdíj-
visszaigénylésre feljogosító nyugtát, illetve számlát,

b.) a visszaigényelt vizitdíjak befizetését igazoló nyugtát, illetve számlát.
A kérelemben meg kell jelölni, hogy a visszatérítést postai úton vagy személyes átvétel

útján igényli.
Amennyiben személyes átvétel útján igényli az ügyfél a visszatérítést, Monor Város

Polgármesteri Hivatalában az alábbiak szerint alakul a helye, ideje és módja:
Minden hónap elsõ hétfõi napján, az ügyfélfogadás rendjével azonos idõben - 13,00

-18,00 óra között - a Pénztárban, az ügyfél által személyesen elõterjesztett kérelem
tárgyában, ha az ügyfél kérelmének teljes egészében helyt ad a jegyzõ  – azonnal
dönt, és gondoskodik a visszaigényelt összeg készpénzben történõ azonnali
kifizetésérõl, amennyiben az ügyfél a fellebbezési jogáról lemondott.

A kérelmet  a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodáján kell elõterjeszteni.

MIKOR LEHET A VIZITDÍJAT
VISSZAIGÉNYELI?
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KÉKHÍREKKÉKHÍREKKÉKHÍREKKÉKHÍREKKÉKHÍREK
Utózönge

A legutóbbi számunkban beszámoltunk egy
kamaszról, aki nemrég töltötte be a 14 életévét,
vagyis már büntetõjogi szempontból felelõs
azokért a tettekért, amelyekkel gyanúsítják. Egy
kedves ismerõsöm, aki olvasta a cikket és család-
védelemmel foglalkozik, megrótt azért, hogy nem
tártam fel az okokat, amelyek a srácot ebbe az
irányba vezették. Valóban nem kerestem okokat,
valóban nem kezdtem el a vájkálást a fiú családi
életében és nem állítottam pellengérre se a
szülõket, se az iskolát. Lehetne beszélni a
pedagógusok felelõsségérõl, akik nem figyeltek
jobban a jelekre és lehetne keresni a szülõk
felelõsségét, akik szintén nem vették észre, hogy
valami nagyon nagy baj készülõdik. Bár tanultam
pszichológiát, nincs se jogom, se kompetenciám,
hogy kvázi anamnézist állítsak fel az ügyben, vagy
szakkifejezésekkel terheljem Önöket. Az a
kisgyerek pedig, akinek esetleg az életében
helyrehozhatatlan törést okozott az, hogy
megalázták, megverték és elvették a pénzét,
valószínûleg nem is hallott se pszichológiáról, se
válás okozta traumáról. Õ csak azt tudja, hogy
kényszerítették valamire, amit õ nem akart és
fájdalmat okoztak neki. Õ csak azt tudja, hogy félt
és nem akar többet félni, mert az rossz. A
gyerekek még nem bonyolítják túl az életet. Az
eljárás még rendõri szakban van, ezután kerül át
ügyészi, majd bírói szakba, és a végén születik
valamilyen ítélet, de ez csak jogorvoslat lehet,
erkölcsi nem. Aki szülõ, az feltehetõen nem csak
a sértetteket sajnálja, hiszen a gyanúsított is
gyerek még, hiába múlt el 14 éves. Hihetetlen
nehéz lesz kimásznia a gödörbõl, és talán nem is
akar majd, nem tudni. Nehéz lesz befejezni az
iskolát, nehéz lesz esetleg tovább tanulnia,
szakmát találnia, szóval nagy hátránnyal indul,
bárhonnan nézzük. Kívülállóként lehetünk
objektívek, érintettként nem. Kívülállóként
alkothatunk ítéletet, érintettként nem lehetünk
elfogulatlanok. Abban kell bízni, hogy a
megtörténtek nem ismétlõdnek meg, de hát
ahogy a mai társadalmat nézzük, erre nem sok
esély van.

Építõ jelleg
Nem a kritika, mint nagy magyar néphagyo-

mány szerepel a következõ sorokban, hanem egy
másik népi játék, melyet építkezésnek nevezünk.
Akinek volt már része ebben az õrületben, tudja,
hogy az õsz hajszálak száma egyenes
arányosságban áll az építkezés elõrehaladtával.
Hol építõanyag nincs megfelelõ, hogy a mester
nem jön, hol valamit rosszul csináltak, és lehet
elölrõl kezdeni egy szakaszt. Persze mégis a
legalapvetõbb és legfontosabb a pénz, hiszen e
nélkül nincs se alapásás, se költözés. A pénz az,
ami bár megmérgezi életünket, mégse élhetünk
nélküle, és amibõl soha nem elég, bármennyi is
van belõle. Az ember mindig spórolni akar, néha
ez sajnos csak úgy sikerül, hogy mások látják
kárát. Az építõanyag vásárlás nem egyszerû,
hiszen lesni kell az akciókat, egyeztetni kell a
tervezõvel, kivitelezõvel, aztán le kell bonyolítani
a szállítást. Nos, régi, illegális hagyomány, hogy
az építõanyagot nem a gyártótól, hanem azoktól
szerzik be, akik már rendelkeznek vele.
Emlékszem, mikor jó néhány éve egy monori-
erdõi kis házat úgy, ahogy volt, elloptak, vagyis
csak az alap maradt, nem kis megrökönyödésére
a kiérkezõ tulajdonosnak. Építõanyagot loptak,

lopnak és lopni fognak. Tanú erre az az építési
vállalkozás is, amelynek telephelyérõl, a Bajza
utca sarkáról kb. egymillió értékû holmit vittek
el ismeretlenek. Hogy az saját részre kellett, vagy
majd valahol egy most épülõ házba kerül, csak
akkor derül ki, ha a tolvajok kézre kerülnek, de
ez még nem történt meg.

Gyorshírek
Nyilas Misi pakkot kapott. Nos ez igaz, de

nem ide tartozik, bár gyorshírnek valóban jó
lenne. Maradjunk inkább Monoron. Erõs ember
járt nemrégen az egyik nagyáruházunk táján.
Erejét nem verekedésben mutatta ki, talán mert
élõ emberrel nem mert volna kiállni egy
erõpróbára. Õ bátran elkapta az áruház
esõcsatornáját, szigorú arccal letépte a helyérõl,
majd véget vetett a szenvedéseinek azzal, hogy
összegyûrte, mint egy papírvékony sörösdobozt.
Megint lehetne okokat keresni, sõt, mélyen-
szántó társadalmi, politikai vonatkozásokat is
keresni, de ettõl a csatorna még gyûrött marad,
az elkövetõ pedig ismeretlen.

Fura bejelentés érkezett a monori zsarukhoz
egy társszerv, jelesül a Polgári Védelem részérõl.
Nem szokványos az ügy, hiszen nem valószínû,
hogy hazánkban sorozat jelleggel lopnák a
légvédelmi szirénákat. Igen, tisztelt olvasó,
valamelyik állami polgártársunk feltehetõen az
egyetlen olyan személy lett az országban, aki
rendelkezik ilyen eszközzel. Hogy mire használja,
arról még színes fantáziában is csak elmosódott
képek jelennek meg, mindenesetre a Vigadó
tetejére közpénzbõl pótolni kell azt az eszközt,
melyre soha ne legyen szükség.

Esti iskolában járhattak azok, akik
meglátogatták a József Attila Gimnáziumot egy
éjszaka. Nem valószínû, hogy humán vagy reál

tárgyakban akartak ismereteket szerezni a neves
intézményben, jobban érdekelte õket az a néhány
mûszaki cikk, amelyeket magukkal vittek a
távozáskor. Reméljük, hogy az oktatás nem
szenved kárt, és az elvitt holmik nem éppen azon
az órán hiányoznak, amelyen esetleg a tolva-
joknak részt kellene venniük.

Az élet egy halálos betegség, melyet nem
lehet túlélni és gyógyítani. Van, aki az ezzel a
betegséggel járó nehézségeket nem tudja
elviselni, és önszántából kilép belõle. Családi
botrányhoz hívták a monori kék csapat
képviselõit egy délelõtt, ahol a kétségbeesett
háziak elmesélték, hogy a veszekedés során a 22
éves nõ egy késsel a kezében rohant el, és azzal
fenyegetõzött, hogy megöli magát. Hasznos
találmány a mobil telefon, felhívták a feldúlt
hölgyet, aki zaklatottan közölte, hogy megteszi,
amire készül. A zsaruk és a család együtt kereste,
de nem jártak sikerrel, mígnem egy óra múlva
ismét csengett a miniatûr kommunikációs
eszköz. A keresett illetõ volt az, aki most azt
közölte, hogy nagyon rosszul érzi magát azoktól
a gyógyszerektõl, melyeket nagy mennyiségben
szedett be. Most már elárulta, hogy hol van, így
tehát rövidesen kórházba került és életben
maradt. Aki látott már gyomormosást, ne adj
isten, még része is volt benne, nem nagyon
szeretné újra átélni az élményt. Vázlatosan annyi,
hogy leszíjazzák a delikvenst a székbe, letolnak
a torkán egy csövet, majd a gyomrát megtöltik a
mosásra készült folyadékkal. Ami lemegy, az
vissza is jön, ez a világ rendje. Higgyék el, hogy
ami és ahogy visszajön, a tévében csak a 18-as
karika mellett lenne mutatható. Azt javaslom,
hogy mindenki éljen úgy és addig, ahogyan
sikerül. Ne akarja elõbb befejezni, ne szerepeljen
adatként azon a szuicidális statisztikán, amely
szerint Magyarország amúgy is elég elõkelõ
helyen szerepel. Köszönöm figyelmüket.

Sipos Tamás

Februárban, a Monori Rendõrkapitányság
illetékességi területén megnõtt a vagyon elleni
bûncselekmények száma. A cselekmények
zömét az éjszakai órákban követték el. A vagyon
elleni bûncselekményeken belül egységes
tendencia azonban nem figyelhetõ meg.

Üllõn egy alkalommal épülõfélben lévõ
családi házba törtek be. A nyomozás jelenlegi
szakaszában úgy tûnik, hogy ezt a cselekményt
sikerült felderíteni.

Több olyan lopás is történt, amelyeket a
sértettek könnyedén megelõzhettek volna,
ugyanis azért követtek el sérelmükre bûncse-
lekményt, mivel éjszakára nyitott autóban
hagytak értéket, illetve melléképületet nem
zártak be, ezáltal megkönnyítették az elkövetõk
dolgát. A cselekmények csaknem fele megelõz-
hetõ lett volna, ha a tulajdonosok nagyobb
figyelmet fordítanak értékeik minimális
védelmére.

Kérjük tehát a lakosságot, hogy nagyobb
körültekintéssel legyenek értékeik védelme
érdekében.

2007. február 16-án a közlekedésrendészeti
osztály beosztottjai tartottak baleset megelõzési
elõadást a MOL ZRT. Vecsési telephelyén, a MOL
veszélyes árut szállító kb. 50 fõs gépkocsi vezetõi
állománya részére a negyedéves munkabeszá-
molójukon.

Az elõadás témája a baleseteket elõidézõ
okok, továbbá szó volt a balesetek számának
megoszlásáról, valamint a balesetek vizsgálatával
kapcsolatos kérdésekrõl.

2007. február 23-án hatóságunk ún. „ittasos”
közlekedési akciót tartott az illetékességi
területen. Az akcióban részt vevõ személyek
száma 11 fõ közlekedési és 14 fõ közrendvédelmi,
összesen: 25 fõ, valamit 2 fõ polgárõr.

Intézkedések száma: 3 fõ ittas szgk. vezetõ,
valamint 1 fõ ittas kerékpáros elõállítása. Vezetõi
engedély elvétele a helyszínen: 3 fõ+1 fõ egyéb
ok miatt. Egy forgalmi elvétel a helyszínen, 4 fõ
körözött személy elfogása.

Helyszíni bírság 151 fõvel szemben került
kiszabásra, összesen: 1.114.000 Ft értékben,
közlekedési szabálysértések miatt: 10 fõ ellen
történt feljelentés.

FELHÍVÁS!
Nem rendelkezett még adójának egy

százalékáról, akkor tegye meg a
Monor és Környéke Közbiztonságáért

Alapítvány részére!
Hiszen a nyilatkozat kitöltésével Ön is
hozzájárul a szilárdabb közbiztonság

megteremtéséhez!
Adószámunk: 19183440-1-13.

RENDÕRSÉGI TÁJÉKRENDÕRSÉGI TÁJÉKRENDÕRSÉGI TÁJÉKRENDÕRSÉGI TÁJÉKRENDÕRSÉGI TÁJÉKOZTOZTOZTOZTOZTAAAAATÓTÓTÓTÓTÓ
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KÖLYÖK ÁLOM
Minõségi bébi és

gyermek ruházat
a születéstõl 10

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.

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

Üllõi telephelyû cégünk haszongépjármû
részlege az alábbi munkakörökbe keres

munkatársakat:

- autószerelõ
- hidraulika szerelõ
- mechatronikai technikus

Tel.: 20/339-4622, 20/599-7181
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AZ ÖN GYERMEKE OPTIMÁLISAN FEJLÕDIK?
Március 19-én megnyílt az ország 32. GEKKO Képességfejlesztõ

Játszóháza Vecsésen. A „Képességfejlesztõ Játszóház” lényege, hogy a
magasan  kvalifikált, legkülönbözõbb szakmai ismeretekkel rendelkezõ
gyógypedagógusok a gyermek fejlõdését heti 1-2 alkalommal figyelemmel
kísérik, korrigálják, irányított játék során, részletes állapotfelmérés után,
egyénre szabott képességfejlesztõ technikák segítségével. Ez a Játszóház
nem helyettesíti a bölcsõdét, az óvodát, vagy az iskolát hanem kiegészíti azt.
Fõ profilunk a tanulási zavar prevenció, korai fejlesztés, hiszen az ember
egész életét meghatározó alapképességek fejlesztése az agyi érési folyamatok
lezáródásáig, körülbelül hat éves korig a leghatékonyabb. Ezért rendkívül
fontos a szerepe annak, hogy a gyermekekkel 5-6 éves korig olyan szakembe-
reink foglalkozzanak rendszeresen, akik pontosan tudják, hogy mikor milyen
képességeknek kell a felszínre törniük, ezek milyen kapcsolatban állnak
egymással, hogyan fejleszthetõek. Így garantáltan megelõzhetõek a késõbbi
problémák, biztosítható a gyermekek legharmonikusabb fejlõdése.
Kisgyermekkorban történõ fejlesztõmunkával tudjuk igazán megalapozni a
gyermekek jövõjét!

A GEKKO módszer alapja a fokozatosság és a sikerélmény. Az észlelés,
figyelem, emlékezet, gondolkodás, önkiszolgálás, mozgás, beszéd stb. fejlesz-
tése mind egy helyen történik.

A GEKKO módszer fontos eleme az egyedi képességprofilt feltérképezõ
állapotfelmérésen alapuló kiscsoportos foglalkozás. A gyermekek szívesen
vesznek részt a foglalkozásokon, mert a GEKKO-ban pontosan tudjuk, milyen
korban mivel, mennyi ideig, hogyan lehet lekötni figyelmüket, új képességeket
ébreszteni és a meglévõket tornáztatni. Kiváló minõségû képességfejlesztõ
játékok állnak rendelkezésünkre, amelyek valamennyi érzékszervre hatnak,
esztétikusak, a gyermek fejlõdését szolgálják. A foglalkozások 60 percesek
(50 perc a gyermekkel való foglalkozás, 10 perc a szülõ tájékoztatása
gyermekével kapcsolatban és az otthoni foglalkozásokhoz szükséges játékok
forgalmazása).

Általános információt a www.gekkonet.hu weboldalon, vagy a GEKKO
Vecsés telefonszámain a 06-29-356-654 és a 06-70-329-1407-es számokon
kaphatnak. Telefonon lehetõség van állapotfelmérésre történõ idõpont
egyeztetésre is. A GEKKO Vecsés által ellátott körzet Gyál, Ecser, Maglód,
Péteri, Üllõ, Monor, Vecsés és Pécel által határolt területek.

Amennyiben azt szeretné, hogy gyermekük okos legyen, ne legyenek
beszédhibái, ne legyen esetlen a mozgása, és figyeljen az órán, hozza el
képességfejlesztõ kurzusainkra! Szeretettel várjuk!



MONORI STRÁZSA 2007. március 31.

8

 GAZDASÁGI VEZETÕI ÁLLÁSRA

Pályázati feltételek:
- közgazdasági vagy pénzügyi-számviteli
felsõfokú végzettség
- önkormányzati szakmai gyakorlat (költségvetési
tervezésben szerzett tapasztalat)
- magyar állampolgárság
- büntetlen elõélet

Elõnyt jelent:
- mérlegképes könyvelõi képesítés

A pályázathoz csatolni kell:
- szakmai önéletrajzot
- a végzettségeket igazoló okiratok másolatát
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi
bizonyítványt
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a
pályázat elbírálásában részt vevõk megismerhetik
A kinevezés és bérezés a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. Tv. alapján, 3
hónap próbaidõ kikötésével, határozatlan idõre
történik.

A pályázat benyújtásának határideje:
A megjelenéstõl számított 30. nap, legkésõbb
április 20.

Az állás betölthetõ:
Az elbírálást követõen azonnal.
A pályázatot zárt borítékban a Munkaszervezet
vezetõjéhez címezve, „Gazdasági vezetõ
pályázat” megjelöléssel kell benyújtani.

Monor és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
Munkaszervezete

(2200 Monor, Deák Ferenc u. 12.)

PÁLPÁLPÁLPÁLPÁLYÁZAYÁZAYÁZAYÁZAYÁZATOT HIRDETTOT HIRDETTOT HIRDETTOT HIRDETTOT HIRDET
1 FÕ TITKÁRNÕI-ÜGYINTÉZÕI

ÁLLÁSRA
Feladatok:

- A munkaszervezet-vezetõ munkájának a
segítése
- Telefonok kezelése
- Mindennemû elektronikus munka
- Leíró munkák
- Iktatás, levelezés, postázás, stb.

Elvárások:
- Középfokú végzettség (érettségi)
- Kiváló felhasználói szintû számítógépes
ismeretek (MS Excel, Word, Access)
- Jó kommunikációs készség, megbízhatóság
- Lelkiismeretes munkavégzés, precizitás
- Jó problémamegoldó és kapcsolatteremtõ
képesség
- Szervezõkészség

A jelentkezéshez mellékelni kell:
- Az iskolai végzettséget igazoló okmányok
másolatát
- Részletes önéletrajzot
- Kézzel írott kísérõlevelet

Benyújtási határidõ: 2007. április 20.
Az állás betölthetõ:

Az elbírálást követõen azonnal. Az elbírálás
folyamatosan történik.
A kinevezés és bérezés a Közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXII. Tv. alapján, 3
hónap próbaidõ kikötésével, határozatlan idõre
történik.
Az önéletrajzokat zárt borítékban a Munkaszer-
vezet vezetõjéhez címezve, „Titkárnõi-ügyinté-
zõi állás” megjelöléssel kell benyújtani.

A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás a Munkaszervezet vezetõjétõl,
Fazekas Krisztinától kérhetõ a 29/413-219-es telefon-számon.

E néven alakult húsz alapító taggal március
5-én új civil szervezet városunkban. Az egyesület
célkitûzései az alapszabály szerint a következõk:

A népi hagyományok megismerése, ápolása.
A szellemi és tárgyi néprajzi örökségünk
értékeinek életben tartása és beépítése jelenkori
életviszonyaink közé. Közösségépítés a népi
hagyományok eszközeivel: népdalok, néptáncok,
népszokások. Kapcsolatok létesítése hasonló
profilú szervezetekkel.

Az egyesület célkitûzéseivel, tevékeny-
ségével kapcsolatos rendezvények szervezése,
ilyen rendezvényeken való közremûködés,
elsõsorban Monoron. Kapcsolatok létesítése
olyan vidékekkel, ahol megtalálhatók még a
hagyományos kultúra maradványai. Az ott élõk
segítése annak érdekében, hogy megmaradjanak
a  hagyományos kultúra értékei.

Borzsák Endre monori néprajztudós szellemi
hagyatékának ápolása, életmûvének megisme-
rése és megismertetése a szélesebb nyilvá-
nossággal. Az egyesület tagsága már eddig is
tevékeny-kedett a felsorolt célok szellemében.
Hétfõ esténként összejárnak táncolni, népdalokat
énekelni. Tavaly májusban együttmûködtek a
Mûvelõdési Központtal és a Monori Strázsák
Néptáncegyesülettel a regionális néptánc-
találkozó lebonyolítása során. Közremûködtek a
Vasutas Nyugdíjas Klub karácsonyi rendez-
vényén és a Magyar Kultúra Napja alkalmából
rendezett legutóbbi városi ünnepségen is.

Az alakuló ülésen megválasztott vezetõség:
elnök: Dr. Zöldi Lajos, alelnök: Laza István,
titkár: Tóth Jánosné. Az egyesület székhelye a
Mûvelõdési Központ (Monor, Bocskai u. 1.).
További tájékoztatás: 30-985-8122, 20-912-6186.

Érdeklõdésüket, a fenti tevékenységek és
célok ügyében való részvételüket és együttmû-
ködésüket szeretettel várja a Borzsák Endre
Hagyományõrzõ Egyesület.

BORZSÁK ENDREBORZSÁK ENDREBORZSÁK ENDREBORZSÁK ENDREBORZSÁK ENDRE
Hagyományõrzõ EgyesületHagyományõrzõ EgyesületHagyományõrzõ EgyesületHagyományõrzõ EgyesületHagyományõrzõ Egyesület

KISÁLLAT BÖRZE

Monoron a hagyományos
kisállat börze a következõ

idõpontokban lesz megtartva
2007-ben:

április 1., május 13., augusztus
12., szeptember 9.,

október 14.

Szép jelét adták a monoriak a civil összefogásnak. Bár
még csak három alkalommal került megrendezésre a
monori sportpályán a civil majális, már kialakult
rituáléval zajlik. Reggel megérkeznek a csapatok,
egyesületek, alapítványok, baráti körök. Mindenki
kipakol, sátrat épít, asztalt terít, bográcsot készít, és
készül a fõzõversenyre.
A hivatalos megnyitó után a fõzõversenyben résztvevõ
csapatok jelképesen májusfát állítanak, illetve
kiválasztanak egyet a pályán lévõ nyárfák közül, amire
minden csapat felköti a maga szalagját. Nem sokkal

CIVIL ÉLETCIVIL ÉLETCIVIL ÉLETCIVIL ÉLETCIVIL ÉLET ezután már finom illatok terjednek a levegõben.
Megkezdõdik a szomszédolás – ki mit fõz? – a
kóstolások, a borozgatás megoldja a nyelveket.
2006-ban huszonkét résztvevõ között dõlt el az ízek
versenye, a legtöbben bográcsban fõztek, de volt, aki
agyag edényben, és különösen finom rétes is sült a
szabadtéri kemencében.
A monori civilek példát adnak összefogásból, jó irányt
mutatnak a fiataloknak, békés kikapcsolódást és
szórakozást nyújtanak résztvevõknek és látogatóknak
egyaránt.
Vegyen részt Ön is ebben az évben a Civil Majálison!

DE
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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 Magyar Máltai
Szeretetszolgálat

Gondviselés Háza
Szenvedélybeteg Segítõ Szolgálat

Ha úgy érzi,
- segítségre van szüksége ahhoz, hogy felhagyjon

a szenvedélybetegséggel, de már nincs kitõl
kérnie,

- ha a családi kapcsolatai megromlottak,
- ha családjában szenvedélybeteg él, és segítségre

van szüksége,
- ha beszélgetni szeretne valakivel errõl,
- ha már gyógyult szenvedélybeteg és szeretne

másokat is segíteni a gyógyulásban
keressen fel minket. Forduljon hozzánk bizalom-
mal, van szabadulás a szenvedély rabságából.

Tervezett foglalkozások
Szenvedélybeteg Önsegítõ Csoport

Tanácsadás szenvedélybetegeknek és hozzátar-
tozóiknak.
A család, mint háttér. Együtt, de hogyan? Szerrel,
vagy nélküle? Hogyan segíthetsz, hogyan
segíthetek?

Hozzátartozói csoport
Vele, vagy nélküle? Hogyan másként? Erõ-
források, önállóság, felelõsség magadért. Te
hogyan bírtad ki, mi segített?

Készségfejlesztõ, kézmûves foglalkozás
 A kreativitás felfedezése, fejlesztése. Az alkotás
szabadságának, örömének kibontakozása.

Információs szolgálat
Segítõhelyek, szociális, jogi lehetõségek.

Pszichoterápia
Szakember segítségével.
Az ellátások igénybevételének lehetõségeirõl
érdeklõdjön személyesen vagy telefonon.
A szenvedélybeteg ember a bizalmat, a családi
kötõdéseket, vagy azokat a kapcsolatokat veszíti
el, ami után leginkább vágyakozva elköveti a
hibáit.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Gondviselés Háza Támogató Szolgálat

Ha Ön, vagy családja mozgás-, látás-, hallás és
értelmi fogyatékkal el, autista vagy halmozottan
sérült és
- gondot okoznak a mindennapi teendõk, és

otthonában segítséget igényel,
- szeretne köz-, egészségügyi vagy más intézmé-

nyeket, egyéb helyeket megközelíteni, de
segítség nélkül ez nem megy,

- nincs tisztában az Önre vonatkozó törvényekkel
és jogszabályokkal,

- nem ismeri az érdekvédelmi szervezetek elér-
hetõségét,

- szeretné megbeszélni gondjait az Önhöz, vagy
családtagjához hasonló helyzetben lévõ
emberekkel

- szeretne kulturális és szabadidõs programokban
részt venni, de fogyatékossága gátolja ebben,

- nem talál megfelelõ munkahelyet,
forduljon Szolgálatunkhoz bizalommal, segítünk.

Biztosított szolgáltatások
Személyi segítõ szolgáltatás: a fogyatékos-
sággal élõ személy aktív részvételével segíti a
fogyatékos ember személyi szükségleteinek
(higiénés, életviteli, életfenntartási) kielégítését.

Segítséget nyújt a társadalmi életben való teljes
jogú részvételhez.
Szállító szolgálat: a segítõ szolgáltatásokhoz,
és az alapvetõ szolgáltatásokhoz való hozzájutás
elõsegítése.
Információnyújtás/tanácsadás: a fogyatékos
személy önálló életvezetéséhez szükséges
ügyekben javaslattétel, információs szolgáltatás,
jogi- és pszichológiai segítségnyújtás.

Tervezett szolgáltatások
- közösségi- és csoportfoglalkozások
- sorstárs- elõadássorozat
- szabadidõs programok
- önsegítõ csoport
- hozzátartozói csoport
- gyógytornász

A MÁLA MÁLA MÁLA MÁLA MÁLTTTTTAI SZERETETSZOLGÁLAAI SZERETETSZOLGÁLAAI SZERETETSZOLGÁLAAI SZERETETSZOLGÁLAAI SZERETETSZOLGÁLATTTTT
ÚJ SZOLGÁLÚJ SZOLGÁLÚJ SZOLGÁLÚJ SZOLGÁLÚJ SZOLGÁLTTTTTAAAAATÁSTÁSTÁSTÁSTÁSAIAIAIAIAI

- jelnyelvi tolmács.
Az ellátások igénybevételének lehetõségeirõl
érdeklõdjön személyesen vagy telefonon.

Ellátási területünk:
Csévharaszt, Bénye, Ecser, Gomba, Gyömrõ,
Káva, Maglód, Mende, Monor, Monorierdõ,
Nyáregyháza, Pilis, Péteri Sülysáp és Úri.
A szolgáltatásaink az ellátási területen belül
ingyenesen vehetõk igénybe.

Elérhetõségeink:
2200 Monor, Kossuth Lajos utca 88.

(a Könyvtár épülete a tér felõl).
Tel/fax.: 06-29-413-432

e-mail: tamogato.monor@mmszbp.hu

Nyitva tartás: H- P: 8,00-16,30

Az energiaár emelések, a légkör klimatikus
változása napjaink globalizációjának eredménye.
Ma 1m3 földgáz (fûtõértéke 34,22 MJ/m3

minõségû) gázszolgáltatói ára bruttó 104,3 Ft/ m3,
ha ártámogatásban nem részesül a háztartás.
Ártámogatás sikeres igénylése, elbírálás után a
fenti gázár csökkenését jelentheti 0-30%
mértékben.
Rövid fizikai áttekintés a villanyenergia ár és a
gázenergia ár összehasonlítására. 3,6 MJ=1kWh.
MJ-ban a gázenergiát, kWh-ban a villamos
energiát számlázzák. A gázenergia költségét lásd
fent, a villamosenergia bruttó 27,5 Ft/ kWh-ba
kerül energiaadóval együtt.
Gázenergia ára: bruttó 3,05 Ft/MJ. Átszámítva
kWh-ba: 10,98 Ft/kWh.
Villamosenergia összehasonlítva gázenergiával:
27,5Ft/kWh / 10,98Ft/kWh=2,5
Tehát 2,5-szer több a villamos energia ára a
gázenergiához képest. Ezért érdemes gázerõmû-
vekkel villamos energiát termelni. De nem éri
meg villanyenergiával fûteni, vagy vizet mele-
gíteni se.
Hogyan csökkenthetjük a gázfûtés költségeit?
Pl. ha fafûtéssel rásegítünk a gázfûtésre. A
fatüzelés hasonló költséget eredményez a gázhoz
képest, ha a fát piacon vesszük. De a fûtési ké-
nyelmet –ami a gáztüzeléssel jár- nehezen adjuk
fel, kényelmet a piacon „venni” csak kivételesen
tudunk, ha pl. faelgázosító kazánt veszünk (amire
a borsos ára miatt ma még nincs kereslet).
A nagy durranás, ha a gázzal úgy takarékos-
kodunk, hogy azonos komfort mellett kevesebbet
használunk fel gázból, mint eddig tettük. Ehhez
kisebb fogyasztású (nem Perpetum Mobile)
kondenzációs földgáztüzelésû kazánt kell
alkalmazni.
Közismert, de mégis tisztázni szükséges: az
égéshõ mennyiség (felsõ fûtõérték) és az alsó
fûtõérték hõmennyiség között különbség van. Az
égéshõ a hasznosítható teljes hõmennyiséget
jelenti a „rejtett hõvel” együtt. A rejtett hõ az
égéstermékben mindig jelen lévõ vízgõz
hõtartalma. Itt vagyunk a lényegnél!
Ettõl az égéstermék melege, gõztartalma,
szennyezõ képessége. Ezt kell hasznosítani az

égéstermék hõmennyiségének visszanye-
résével, a vízgõz kondenzáltatásával.
Ezt ismerték fel azon gyártók közel azonos
módon, de nem egy idõben (ahogy a fejlesz-
tésekre fordítható költségeik megengedték), így
a kondenzációs gázkészülékek a piacra kerültek.
Gazdagabb országokban hamarabb, ott jelenleg
az eladások 50% feletti része már ilyen, nálunk
ez még újdonságnak számít. Piaci hirdetése
azonban már nálunk is sok van, de nem mindig a
jó minõségûek. A jó minõségû gázkészülék,
egyben megbízható és kevésbé szervízigényes,
jó anyagminõségekbõl létrehozott, jó elektronikai
színvonalú, ilyen azonban kevés van, ezért
érdemes alaposan tájékozódni, mert ez hosszú
távú beruházás. Tehát a 100% feletti hatásfok
nem a megtévesztés esetét jelenti, hanem ezen
készülékek ezt tudják. Ha ilyen gázkészüléket
veszünk, jó gyártási minõségût, kb. olyan 20-
30%-os gázártámogatáshoz jutunk, mintha
egyébként erre szociális rászorulók lennénk.
Ugyanis a kondenzációs gázfûtõ készülékek
ténylegesen ilyen magas hatásfokkal üzemelnek
(és még egyéb elõnyeik is vannak) a hagyomá-
nyos összes típusú gázkazánhoz képest. Össze-
tett és bonyolult kérdés, de nagyon aktuális.
Érdemes itt szakember véleményét igénybe
venni (kamarai bejegyzéssel), mert a kérdés, úgy
mint a hõszigetelés esete és a szellõzés, páráso-
dás is összetett folyamat, és ezeket együttesen
kell tudni kezelni.
A GMBSZ (Gáz Mûszaki Biztonságtechnikai
Szabályzat) is sokat változott, teljesen megújult
(gondoljunk a sok ismert, vagy nem ismert
balesetre), mert mindenképp az emberi életmi-
nõség a legfontosabb, és az új GMBSZ elsõsorban
ezt biztosítja.
Léteznek ma olyan hidroszabályozású, segéd-
energia nélküli automatikus szabályozású
levegõbevezetõk, amelyek biztosítják a megfelelõ
levegõmennyiséget és minõséget.
Tehát a gázkészülék, a kémény, a szellõzés
összetett mûszaki kérdések kérje szakember
segítségét a megfelelõ gázkészülék kiválasz-
tásában.

Kisvári Pál

GÁZÁRAK ÉS A PERPETUM MOBILE
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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 VI. rész
1906. március 26. Rendkívüli közgyûlés. 282-285.oldal 2. Napirend.
„Olvastatott a budapestvidéki m.kir. pénzügyigazgatóságnak 28967/I. 1906. számú

rendelete, mely szerint a m.kir. pénzügyminiszter úrnak10780/1906.számú rendelete és a
megváltási szerzõdés 9-ik pontja értelmében a beszedett fogyasztási adót 5 nap alatt a monori
m.kir adóhivatalba beszállítani rendeli.

Határozat.
A képviselõ testület ezen fontos ügyet behatóan tárgyalván, miután egyesek a fogyasztási

adónak be nem szállítását indítványozták, Gál Antal községi képviselõ – jó lehet a beszállítás
mellett nyilatkozik, a hozandó határozatban kitüntetni kéri, hogy a felolvasott
pénzügyigazgatósági rendelet, fõleg annak a megváltási szerzõdés 9. pontjára való hivatkozás
tekintessék az erõnek alkalmazásának és a fogyasztási adónak esetleges felmondásából a
lakosságra háramló kellemetlenségek elodázása szempontjából a beszállítást indítványozza.

Balla Jenõ továbbra is az ellenállás megtartását s a beszedett fogyasztási adók be nem
szállítását indítványozza. Miután ezen fontos ügybõl kifolyólag vagyoni felelõsség is származhat
, elnöklõ községi bíró a névszerinti szavazást elrendelte, éspedig akik Balla Jenõ indítványát
elfogadják, nem-mel, akik pedig Gál Antal indítványa mellett szavaznak, igen-nel fognak
szavazni.

A szavazás eredménye: Ezek szerint 17 szavazattal 2 szavazat ellenében, 15 szótöbbséggel
a beszedett fogyasztási adóknak azonnali beszállítását a képviselõ testület elhatározta és ezen
határozatot Palcsik János bíró határozatilag ki is mondotta. A fenti határozatból kifolyólag a
beszedendõ fogyasztási adókból ezentúl az esedékes havi részletek a monori kir. adóhivatalba
szállítandók.” Forrás: Monor községi képviselõ-testületi jegyzõkönyvek, 1906.

1906. április 1. A járási értekezlet.
Múlt számunkban beszámoltunk a Monoron tartott értekezleten hozott határozatairól,

most pedig minden kommentár nélkül közöljük az értekezletrõl felvett jegyzõkönyvet.
„Jegyzõkönyv.
Felvétetett Monoron, 1906.évi március 22-én tartott járási értekezleten. Jelen voltak: A

monori járás képviseletében megjelent Monor, Péteri, Üllõ, Vecsés, Kispest, Maglód, Ecser,
Gyömrõ, Mende, Tárpiósüly, Úri, Gomba, Bénye, Káva, Pilis, Nyáregyháza, Vasad, Alberti,
Irsa és Ceglédbercel községek kiküldött elöljárói és képviselõi, összesen 175-en.

Fromm Antal korelnök az értekezlet nagy számmal egybegyûlt tagjait üdvözölvén,
értekezleti elnök és jegyzõ választásra hívja fel a megjelenteket azon javaslattal, hogy az
értekezlet elnökévé nt. Balla Lajos monori ev.ref. lelkész, vármegyei bizottsági tag, jegyzõjévé
Brandtner Pál kispesti jegyzõ választatnék meg.

Az egyhangúlag elfogadott elnök és jegyzõ helyeiket elfoglalván, elnök a beléje helyezett
bizalmat megköszönve, ismerteti az értekezlet célját, elõre bocsájtva, hogy ezen értekezleten…
(négy sor olvashatatlan) ..községeinknek hasznos szolgálatot tegyünk a nehéz politikai
viszonyok közt mutatkozó azon nagy veszedelmet elhárítandó, hogy az általunk ismert,
köztiszteletben álló, kipróbált hûségû, munkás járási tisztviselõink állásaikat elhagyják, mert
ha megmaradván, a törvényellenes kormány alatt is teljesítenek szolgálatot, tõlük elvárhatjuk,
hogy a törvénytelen rendeletek élét elvegyék, fullánkját megöljék, az õ szolgálatuk továbbra
is a törvényesség keretében kívánván mozogni, személyük kellõ biztosíték arra, hogy
mûködésük soha sem lesz a haza, a vármegye, a járás és a községek ellen való.

Veszedelem érné községeinket, ha a tisztviselõk állásaikat elhagynák, mert téves az a
felfogás, hogy hazafiatlanság a mai viszonyok közt tovább szolgálni, ez ma inkább az adott
helyzetben – hazafiság, mert bûn volna a vármegye, a járás és községek ellen, ha a tisztviselõ
elhagynák állásaikat, ki várhatna és nyerhetne odaadó munkát a kiküldendõ szemenszedett
idegen nátiohoz tartozó kétes existenciáju társadalmi alakoktól.

Ezek elõrebocsájtásával, egyéb indokokat fel sem hozva, tisztán a monori járás jól felfogott
érdekében következõ indítványnyal lép az értekezlet elé: „Egyhangú lelkesedéssel hozandó
határozatában mondja ki az értekezlet, miszerint a bekövetkezett .(négy sor olvashatatlan) ..
az alkotmány védelemsáncaiból kivonja, miért is az érintett közigazgatási tisztviselõknek
hivatalos állásaikban való megmaradását csupán addig, míg a kormányhatalom tõlük
törvénytelenrendeletek végrehajtását nem követeli, nem tekinti hazafiatlanságnak, sõt a
fennforgó viszonyok közt hazafias áldozatkészségnek s a járás közössége jóléte azon fokú
biztosítékának, mely a törvénytelen kormány erõszakoskodásait, netáni túlkapásait mérsékelni,
esetleg elhárítani tudja, miért is úgy a vármegye, mint a járás közigazgatási tisztviselõknek
állásaikban való megmaradását nemcsak óhajtja, de a haza, a vármegye, a járás és a községek
érdekében ez idõ szerint szükségesnek tartja.” Forrás: Monorkerületi Lapok, 1906. (A
jegyzõkönyvet következõ számunkban folytatjuk)

N. L.

Monor az eltelt idõszakban 4 pár kötött
házasságot

Kocsis Gáborné Oláh Erzsébet, László Ignác,
Bodor Mihályné Bokros Gizella, Szalai Károly

Állampolgársági esküt tett:
Apa Zoltán, Boros Mária, Csáki Ferenc, Elekes

Judit.

Szeretnénk ezúton mindazoknak, akik édes-
anyánk, nagymamánk, dédnagymamánk

id. Berkes Istvánné sz. Nagy Ilona
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, csok-
rot helyeztek, fájdalmunkban együttérzésüket
fejezték ki.
Külön köszönetet mondunk háziorvosának dr.
Zsédely Ferenc odaadó munkájáért.

A gyászoló család
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Felkészülés és átigazolási eredmények:

(NBIII felnõtt csapat): Távozott: Malik Gábor a
megye II. osztályú Pilis csapatához, Szûcs Lajos
pedig újra Újlengyelben kap játéklehetõséget.

Érkezett: Szõke Tamás Gyömrõrõl, visszatért
az õsszel Ráckevére igazolt Kalocsai Gábor kapus,
és Angliából Fábián Tamás. A keret így 18 fõt
számlál. Sérült viszont Gilan „kapus” Károly és
Magyar Tamás. Elõbbi sérülése nem komoly,
utóbbié annál inkább. 3 héttel a baleset után derült
ki a végsõ diagnózis: részleges belsõ bokaszalag-
szakadás. Rá jó pár hétig nem számíthat még az
edzõnk. Összegezzük a téli bajnokság hiányát
pótló meccseken hogyan szerepeltek Halgasék:
11 edzõmeccsen 1 gyõzelem, 4 döntetlen és 6
vereség a mérleg. NBIII-as Mátra-csoport
terembajnokságán 12 csapatból ezüstérem, és a
gyömrõi emléktornán 4 csapatból aranyérmet
érdemeltek ki a felnõtt csapatunk tagjai.

Varga Károly edzõnk rövid értékelése, és
latolgatása: labdarúgás - NBIII: baj nélkül indult
a tavasz - tavaszi 1 forduló: Monor SE- Baja
Monor, 200 nézõ. MONOR SE: Kalocsai Gábor,
Kinder László, Kajli Zoltán, Boros Gábor (Maka
Sándor a szünetben) Kerepeszki Zoltán, Szõke
Tamás, Halgas István (Bokros Bálint 74. p.),
Csõke István, Bokros Sándor, Csikós Ferenc (Bán
Zsolt 60. p.), Szluka János. Edzõ: Varga Károly.
Gól: Szluka (40p.), Bokros S.(75p.), ill. Reitmann
(84 p.)

Varga Károly: A játékunk mindenképp
hagyott kívánnivalót maga után, jelen
helyzetünkben a három pont begyûjtése volt a
legfontosabb.

Áprilisi mérkõzések: 2007. 03. 31. 16,00 óra
kiskunfélegyházi HTK - Monor SE , 18. forduló:
2007. 04. 07. 16,00 óra 30, Monor SE - Örkény
SE .19. forduló: 2007. 04. 14. 16 óra 30  Algyõ SK
- Monor SE . 20. forduló: 2007. 04. 22. 17,00 óra
Monor SE - Gyula, 21. forduló: 2007. 04. 28. 17,00
óra  Mezõtúr - Monor SE .

 Egyesületünket megkeresték az F.M.
Hungary-tól, akik évek óta összeállítják az EA
gondozásában megjelenõ TCM/Fifa Manager
játékokhoz a magyar adatbázist.

Megkeresésük tárgya az volt, hogy idén
Monor is bekerüljön a már meglévõ csapatok
közé.

A klub logója és meze alapján így már mi is
képviseltetjük magunkat ebben az igen népszerû
játékban.

U19-U17:U19, 14. forduló: Nagykáta - Monor:
1-3, Monor összeállítása: Kovácsi (Szõke)- Kiss,
Viczkó, Blahó, Lelkes- Szurok, Bán- Cselõtei,
Micsu, Németh (Nagy)- Simon.

Gólszerzõink: Simon (2), Bán (11-esbõl) U17:
Nagykáta- Monor: 0-7.

Áprilisi mérkõzések: 19. forduló 2007. 04. 08.
09 és 11 óra Monor SE - Százhalombatta. 20.
forduló: 2007. 04. 14. 10 és 12 óra Taksony SE -
Monor SE. 21. forduló: 2007. 04. 22.  9 és 11 óra.
Monor SE - Paks. 22. forduló: 2007. 04. 28. 11 és
13 óra Tököl - Monor SE .

U11: 2007. 03. 03. U11-es csapatunk Bokros
Róbert edzõ irányításával, Csepelre volt hivatalos,
ahol mûfüves pályán került megrendezésre a
kupa. Csapatunk 6 gárda közül a dobogó harmadik
fokát szerezte meg nagy csatában. Végeredmény:
1. Goldball I. 2. RTK 3. MSE 4. Göd 5. Goldball
II. 6. AC Villám. Dupla öröm, hogy a torna legjobb
kapusának csapatunk hálóõrét, Gál Norbertet
választották meg!

2007. 03. 03 Az U11-es Pest megyei
Válogatott a Ferencvárosnál vendégszerepelt. A
három monori fiatal (Gál Norbert, Kókai Márk,
Szabó Patrik) vezérletével, és Palotai Pál edzõ
irányításával sikerült a válogatottnak az
aranyérem megszerzése.

A torna végeredménye: 1. Pest megyei
Válogatott ‘A 2. FTC ‘B 3. FTC ‘A 4. Pest megyei
Válogatott ‘B 5. Kispest 6. Hegyvidék FC.

Kosárlabda: Nõk: 2007. február 26 Pest
megye Nõk, 11. forduló: Monor SE- Szomor-
Zsámbék SE 82-30 (16- 11, 24-6, 16-10, 26-3)

Monor, 80 nézõ, vezette: Mádi, Bóka. Monor
SE: Kovács Bernadett 13, Németh Ágnes 20,
Visinka Mariann 10, Mészáros Andrea 10, Kocsis
Ágnes 1. csere: Rácz Hanna 8/6, Kocsis Klára 3,
Baki Beáta 8, Magócsiné N. Katalin 7/3, Szvitek
Lászlóné 2. Edzõ: Kecsmarik András. A
mérkõzésen csak az volt a kérdés, mennyivel
nyer a Monor.

12. forduló: Szent Pál Akadémia- Monor SE
67-73 (15-17, 21-21, 14-19, 17-16)

Budapest, XI. kerület, 70 nézõ.
Monor SE: Kocsis Klára, Kovács Bernadett

26, Németh Ágnes 16,Mészáros Andrea 10,
Kocsis Ágnes 5/3. Csere: Rácz Hanna 6, Baki
Beáta 6, Szvitek Lászlóné-, Visinka Marianna 4.
Edzõ: Kecsmarik András. Csúcsrangadó a
javából! A két csapat között a mérkõzés elõtt csak

a  kosárarány döntött az MSE javára, így aki nyer
az, nagy lépést tesz a  bajnoki cím felé. A végig
izgalmas összecsapáson voltminden,  a pesti
szurkolókat, pl. kizavarták a csarnokból, mivel
belekötöttek a monoriakba, mégis  az utolsó
negyed hozta a legtöbb izgalmat. A 33. percben
egyenlített a pályaválasztó (57-57), bár ne tette
volna, mert ez felkeltette az alvó oroszlánt, és
káprázatos hajrába kezdett Monor, és a 38.
percben el is döntötte a mérkõzést. Kovács
Bernadett kosarai után 61-69-re változott az
eredmény, és már az sem számított, hogy õ, aki a
Monor „motorja” volt, kipontozódott. A
végeredményt Mészáros Andrea “csk” állította
be, és kezdetét vette a fiesta a lágymányosi
csarnokban. A tabellán most már magabiztosan
vezet a Monor, bár még Szent Pál ellen otthon is
nyerni kell.

Április mérkõzések: 2007. 04.16 hétfõ 18 óra 20
Monor SE - Szent Pál (bajnoki csúcs rangadó! Tét az
aranyérem). A belépõ ingyenes! Helyszín: Monor,
Szterényi Szakközépiskola. Monor Ipar u. 2. 2007.
04.19 Százhalombatta - Monor SE 18 óra 20.

NBII- férfiak: Eredmények: Monori SE-
BEAC:69-83, Monori SE- ÁFDSE: 74-67, Malév
Humán Rent KS- Monori SE: 83-82,BC Csepel-
Monor SE: 105-88, Corvinus - Monori SE 75:81,
Monori SE - VSTR Hungária 79:110 .

Április mérkõzés: 2007. 04. 07. - szombat 18
óra. Salgótarjáni Városi Sportcsarnok 3100
Salgótarján, Városi Sportcsarnok Salgótarjáni
Beszterce KK - Monori SE.

Szalay Zsolt

A Monor Környéki Strázsa Borrend, Monor
Város Önkormányzata és a Giant-Gyömrõ
Kerékpáros Szakosztálya 2007. május 26-án
rendezi meg a

III. Strázsahegyi Tekerõ Amatõr Terep
Kerékpárversenyt.

A verseny megrendezésével célunk a
tömegsport népszerûsítése, családokat, baráti
társaságokat megmozgató családi sportnap
szervezése.

Úgy gondoljuk, hogy az újonnan kijelölt és
lényegesen hosszabb pálya (nagykör) a
gyakorlott, rendszeresen versenyzõk számára is
vonzó lesz. Több kategóriában indítunk
futamokat, így várjuk az amatõröket és a profi
versenyzõket egyaránt. Az elit kategóriában a

STRÁZSSTRÁZSSTRÁZSSTRÁZSSTRÁZSAHEGAHEGAHEGAHEGAHEGYI TEKERÕYI TEKERÕYI TEKERÕYI TEKERÕYI TEKERÕ
dobogós helyezést elértek a szokásos díjazások
mellett pénzjutalomban is részesülnek.

További célunk a monori Strázsa-hegy és a
pincefalu népszerûsítése, az ott készült kitûnõ
ételek és zamatos borok bemutatása. Szándékunk
az, hogy ezen a napon teljen meg a hegy a monori
és környékbeli emberekkel, az ország különbözõ
területeirõl idelátogató kerékpárosokkal és
családtagjaikkal. Versenyezzünk a mozgás
öröméért és természetesen a versenyen
elnyerhetõ díjakért, majd kóstoljuk meg az ott
készített ételeket, borokat! Szórakozzunk és
élvezzük az Orbán-napi programot!

Információ, nevezés:
www.strazsahegyitekero.hu
Kugel György:06-30-9341-000

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.

***
Eladó Monorierdõn, nyugodt környezetben
150 négyszögöl telek kis házzal. Gáz, villany
van, víz az udvarban. Irányár: 4,5 millió forint.
Érdeklõdni: 06-30-2515-616, 06-30-530-4807.

Számítástechnika
tanfolyamok indulnak 2007
áprilistól minden szinten az

Ökumenikus Általános
Iskolában. Jelentkezési

határidõ: 2007. április 15.
Júniusban kéthetes intenzív

tanfolyam indúl, melyre
jelentkezés 2007. május 15-ig.

Érdeklõdni lehet:
Hangyásné Farkas Ágnes,

06-29-411-373 (este)
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Pest megyei csapatbajnokság
Százhalombatta

Rövid szünet után  elrajtolt a 2007.évi verseny-
szezon úszóinknál. A tavaszi meghívásos
országos versenyekre való felkészülés elsõ
állomása február 11-én Százhalombattán a Pest
megyei csapatbajnokság I. fordulója volt.
A versenyen Csernák Mariann tanítványai teljes
létszámmal képviselték a Monori SE csapatát.
Versenyzõink 8 éremmel térhettek haza.

Eredményeink:
50m gyorsúszás:

1. helyezett Bokros Blanka (2000)
1. helyezett Botka Dóra      (1999)
1. helyezett Bacskai Attila  (1999)

50m hátúszás
2. helyezett Városi Brigitta (1998)

100m gyorsúszás
2. helyezett Városi Brigitta (1998)

100m mellúszás
2. helyezett Ponyi Péter     (1996)

100m mellúszás
3. helyezett Bacskai Csilla (1996)

100m gyorsúszás
3. helyezett Séllei Gergõ   (1995)

4 x 50 m vegyes váltóban az MSE fiú csapata 4.
helyen végzett.  (Bacskai, Ponyi, Séllei, Bokros)

Tavaszváró Országos Meghívásos
Úszóverseny Hódmezõvásárhely

Február 24-én Hódmezõvásárhelyen rendezték

meg  a tavaszváró országos úszóversenyt, 4
ország közel 500 versenyzõje állt rajthoz. Az MSE
Úszószakosztályát 6 fõ képviselte. Versenyzõink
7 éremmel tértek haza (6 ezüst és 1 bronz).

Eredmények:
200 m gyorsúszás

2. helyezett Botka Dóra (1999)
3. helyezett Botka Anita (1999)
2. helyezett Bacskai Attila (1999)

100 m mellúszás
2. helyezett Botka Dóra (1999)

200 m mellúszás
2. helyezett Városi Brigitta (1998)

200 m hátúszás
2. helyezett Városi Brigitta (1998)

200 m pillangó
2. helyezett  Bokros Belián (1998)

Szintén ezen a napon rendezték meg Székes-
fehérváron a B kategóriás diákolimpiai úszó-
verseny országos döntõjét, ahol Séllei Gergõ az
MSE úszója 100 m- es gyorsúszásban 3. helyezést
ért el.

Pest megyei úszódiákolimpia
 A monoriak négy  bajnoki címet szereztek a Pest
Megyei döntõn!
Január 6-án rendezték meg a 2006/2007 – es
tanév  úszó diákolimpia Pest Megyei elõdöntõjét.
A rendezvénynek Százhalombatta Szabadidõ-
központ Sport Uszodája adott otthont.
A megyei úszóverseny döntõjében Monor várost

ÚSZÁS EREDMÉNYEKÚSZÁS EREDMÉNYEKÚSZÁS EREDMÉNYEKÚSZÁS EREDMÉNYEKÚSZÁS EREDMÉNYEK
a Jászai Mari, a Kossuth Lajos és az Ökumenikus
Általános Iskola képviselte.
Városunk tanulói szép eredményeket értek el, a
népes mezõnyben szinte valamennyi tanulónk-
nak sikerült a dobogóra állni.
A tanulók 4 korcsoportban, illetve a felsõ tagoza-
tosok  A és B kategóriában mérhették össze
képességeiket.
Az I-es korcsoportban: Mellúszás:

1. helyezés: Városi Brigitta (Jászai)
1. helyezés: Bokros Belián  (Kossuth)
3. helyezés: Botka Dóra  (Jászai)

Hátúszás:
2. helyezés   Városi Brigitta (Jászai)
2. helyezés    Bacskai Attila (Ökumenikus)

Gyorsúszás:
2. helyezés    Botka Dóra (Jászai)

A II-es korcsoportban: Mellúszás:
2. helyezés Ponyi Péter (Ökumenikus)

A III- as korcsoport B kategóriában: Gyorsúszás:
1. helyezés Séllei Gergõ (Ökumenikus)

Hátúszás:
1. helyezés Séllei Gergõ (Ökumenikus)

A IV-es korcsoport B kategoriában: Mellúszás
2. helyezés Városi Virág (Jászai)

Hátúszás :
2. helyezés Dzsupin Klaudia (Jászai)

Városi Brigitta, Bokros Belián és Séllei Gergõ a
Pest Megye Bajnoka címet elnyerve  képvisel-
hetik iskolájukat és egyben Pest megyét is  az
Országos Diákolimpiai Döntõkben.
Versenyzõinknek gratulálunk és további sikeres
felkészülést, valamint versenyzést kívánunk!

Monori alkotók mûvei is szerepeltek azon a
kiállításon, melyet januárban nyitottak meg az
üllõi könyvtárban.

A tárlatot a Monor és Vidéke Alapítvány
kezdeményezte és valósította meg. Az esemény
nem gyökerek nélküli, hiszen az Alapítvány köré
egy olyan alkotói gárda csoportosul, akik képzõ-
és iparmûvészeti, irodalmi, kulturális tevékeny-
ségükkel kiemelkednek a városban és
környékén. Létjogosultságukat az is igazolja,
hogy immár hatodik éve jelenik meg antológiájuk,
melyek az elkészült munkák gyöngyszemeit
tartalmazzák. A kiállítás sokszínûségét jelzi, hogy
huszonnégy alkotónak a legkülönfélébb techni-
kákkal készült mûvét láthatjuk: kisplasztikát,
kerámiát, üvegfestést, grafikát, akvarellt,
festményeket, foltvarrást. A bemutató második
állomása Pilis, ahol a Közösségi Ház ad helyet az
alkotásoknak. A részletekrõl Darázsi Erzsébet
fõszervezõ tájékoztatta a Strázsát:

„2006. augusztus 20-án egynapos kiállításra
hívta meg a Monor és Vidéke Alapítvány alkotóit

az Ûllõi Mecénás Mûvészeti Kör. Itt nagyon nagy
sikert arattak a munkák, ezért megbeszéltük a
klub vezetõjével, Melczer Erzsébettel, hogy
õsszel egy nagyobb lélegzetû, hosszabb nyitva
tartású bemutatót fogunk szervezni. Erre sajnos
a halálesetek miatt – a város polgármestere és
Melczer Erzsébet is elment tõlünk – csak késve
került sor. A mostani tárlat érdekessége, hogy
nincs köztük üllõi alkotó: Monorról, Budapestrõl,
Gyömrõrõl,Gyálról, Diósdról, Pilisrõl, Monori-
erdõrõl és Nyáregyházáról hozták el a mûvészek
legjobb munkáikat.

A Monor és Vidéke Alapítvány ezt követõ
szervezése az Alkotói antológia nyolcadik
kötetének összeállítása, melynek bemutatóját
április 6-ára tervezzük. Nagy örömömre szolgál,
hogy a társaság „mobil”, tehát nincs egy begyö-
pösödött csoport, hanem mindig felbukkannak
újabb és újabb alkotók. Az antológiába tehát még
jelentkezhet amatõr és profi egyaránt, az, aki
irodalmi, képzõ- vagy iparmûvészeti munkáját
szeretné nagyobb közönség elé tárni.”

Péter Renáta

MONORI MÛVÉSZEK KIÁLLÍTÁSMONORI MÛVÉSZEK KIÁLLÍTÁSMONORI MÛVÉSZEK KIÁLLÍTÁSMONORI MÛVÉSZEK KIÁLLÍTÁSMONORI MÛVÉSZEK KIÁLLÍTÁSAAAAA
A monori Nyugdíjas Klub a hagyományokhoz

híven idén március 8-án is megtartotta nõnapi
megemlékezését. A rendezvényre az MSE
éttermében került sor. A klub szépkorú tagjai
szép számban foglaltak helyet a megterített
asztaloknál.

Elõször Hoffmann Miklós köszöntötte
kedves szavakkal a megjelent hölgyeket, majd a
hagyománynak megfelelõen minden hölgyet egy-
egy cserép ciklámennel ajándékoztak meg.
Ugyancsak virággal köszöntötték az aktuális
névnaposokat. Ezután Kereki Imréné klubelnök
az unokája által készített díszes és névre szóló
könyvjelzõket adott át a hölgyeknek.

Az ajándékozást az ízletes és bõséges vacsora
követte, illetve az otthon készített sós és édes
süteményekkel kínálták egymást a tagok.
Élõzene mellett késõ estig folyt a jókedvû beszél-
getés és - természetesen – a tánc. Ez a rendez-
vény is jól példázza a klub tagjainak barátságát
és összetartozását.

Németh László

A Nyugdíjas Klub NÕNAPJA
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A köztársasági elnök a bírósági ülnökök megválasztását
2007. március 5. napja és április 22. napjáig terjedõ
idõtartamra tûzte ki. A Monori Városi Bíróság ülnökeit
Monor Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
választja meg. Ülnököket a bíróság illetékességi
területén lakóhellyel és választójoggal rendelkezõ
magyar állampolgárok és a bíróság illetékességi
területén mûködõ társadalmi szervezetek is jelöl-

A bírósági ülnökök
választása!

hetnek.  Ülnök az a személy lehet, aki büntetlen elõ-
életû, a 30. életévét betöltötte, de a 70. életévét még
nem érte el, magyar állampolgár és választójoga van.
A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A
jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát
is. A jelöléseket a Monor Városi Polgármesteri Hivatal
2007. április 2-ig fogadja. A jelöléshez szükséges
dokumentumok (tájékoztató, jelölési nyilatkozat,
ülnökjelölti elfogadó nyilatkozat) a Hivatalban
rendelkezésre állnak, de letölthetõk Monor Város
honlapjáról (www.monor.hu) is.


