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A monori székhelyû
Polgári Védelmi Kiren-
deltség, ebben az évben
is meghirdette a kataszt-
rófavédelmi ifjúsági
versenyt. A rendez-
vényre Monoron, a
Kossuth Lajos Általános
Iskolában került sor. A
verseny mottója: „Vi-
gyázz a környezetedre,
ügyelj a veszélyekre”
jelmondat volt. A diákok
elméleti és gyakorlati
állomásokon adtak
számot tudásukról, és
arról, hogy mennyire
ismerik a körülöttük
lévõ veszélyeket. A
gyakorlati állomásokon
olyan szimulált
veszélyhelyzeteket kellett megoldaniuk, amely
az életben is elõfordulhat velük. Közlekedési
baleset, földrengés, veszélyes anyaggal szennye-
zett útvonalon való áthaladás, áramkimaradás,

belvízi elöntés, helytelen táplálkozás, fertõzések,
kirándulás közben baleset, kullancs eltávolítása,
szabályos tûzrakás, mind-mind valós élethely-
zetek, amelyeknek gyermekeink ki vannak téve.
A versenyzõk kedvenc állomása az volt, amikor
csecsemõt kellett labirintusból kimenteniük,
továbbá amikor szennyezett tavon kellett
átkelniük, majd a tóról „le kellett halászniuk” a
szemetet, és szelektálva gyûjtõbe kellett
helyezniük. A biztonság komplex fogalom, és
ennek szellemében a verseny szervezésében a
polgári védelmen kívül részt vettek a lakosság
biztonságáért, egészségéért tevékenykedõ más
szervezetek is, mint az ÁNTSZ, a tûzoltóság, a
rendõrség, a környezet-védelem, a cserkészek,
a mûvelõdési otthon, a mentõszolgálat. A
polgármesterek, a megyei és országos szerve-
zetek vezetõi is megtisztelték jelenlétükkel a
rendezvényt. A verseny ne jöhetett volna létre a
segítõ, támogatók nélkül, akik között több

vállalkozó is volt. Ezúton fejezem ki köszönetemet
nekik. A versenyen jó eredménnyel szerepeltek
a Kossuth Lajos Általános Iskola, a Jászai Mari
Általános Iskola, és a Szterényi József Szakközép
és Szakiskola tanulói, akik sok díjjal, és ajándékkal
gazdagabban térhettek haza. Köszönet illeti
felkészítõiket: Horváth Ferencnét, Leé
Erzsébetet és Wohner Istvánt akik fáradságot nem
kímélve tanították meg a diákokat a fenti hasznos
ismeretekre.

Ezek a gyerekek ettõl fogva környezet- és
veszélytudatosabban élnek mint társaik, veszély
esetén, képesek lesznek önmagukat, és
környezetüket sikerrel menteni a bajból. Nekünk
felnõtteknek kötelességünk, hogy a jövõben is

felhívjuk gyerekeink figyelmét a veszélyekre, és
megadjuk nekik a lehetõséget arra, hogy
megtanulhassák az ön- és mások mentésének
titkait. A polgári védelem teszi ezt a jövõben is,
de munkánk csak akkor lesz eredményes, ha
ebben a fontos kérdésben az iskolák és a szülõk
együttmûködnek velünk. Fogjunk össze a
gyerekeink biztonságáért!

Dr. Hornyacsek Júlia p. v.  százados
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A Polgári Védelem hírei Ülésezett a képviselõ-testület
Áprilisiban megállapították az új lakbéreket,
valamint a bérleti, és haszonbérleti formában
hasznosított ingatlanok bérleti díjait.
Beszámolt a rendõrkapitány és az Uszoda
KHT ügyvezetõje.
Májusban a tûzoltóparancsnok számolt be a
testületnek, és tájékoztatót adott a Máltai
Szeretetszolgálat a Tabán integrációs program
jelenlegi állásáról.

Felejtsd el arcom romló földi mását
Pontosan 100 éve született Dsida Jenõ.
2006-ban volt a legeredményesebb a

Pest megyei rendõrség
Interjú Ignácz Istvánnal a Pest Megyei
rendõrfõkapitánnyal.

A víz szalad, a kõ marad
Beszélgetés Virág András orgonamûvésszel,
aki Monoron a katolikus templomban adott
koncertet.

Megalakult a Pest Megyei
Fogyatékosügyi Tanács.

Sinkovicz László, a szociális ügyekért felelõs
megyei alelnök, kihangsúlyozta: személy
szerint õ maga, és a hivatal is maximálisan
arra törekszik, hogy mind szélesebb körben
kiszolgálják a fogyatékkal élõket.

A Nagycsaládos Egyesületek Pest
Megyei Régiójának találkozója

Monoron, színvonalas programmal zajlott le
az esemény.

Tájékoztató
a társadalombiztosítási eljárásokról.

APEH tájékoztató
A júniusi adózási határidõkrõl.

Pályázati eredmények
A Közmûvelõdési és Oktatásügyi, a Sport és
Egyesületi, valamint a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság rendelkezési alapjára
beérkezett pályázatok elbírálásáról, valamint
az alapítványi pályázatokról.

Felhívás
A Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában
ügyfélhívó rendszer került bevezetésre.

Monori sport
Kézilabda, labdarúgás, Taekwon-do ered-
mények.

A XIII. Borversenyrõl
A „Monor Város Bora címet ebben az évben
Bodor János Rajnai rizling bora nyerte el.

Követendõ példa
Márciusban a pincék között szemetet szedtek
önkéntesek.

Éremesõ Szerbiában
Remekeltek az elsõ nemzetközi versenyen
úszóink.
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Április 12-én hosszú ülés elé nézett Monor

Város Képviselõ-testülete, hiszen a nyílt ülésen
32, a zárt ülésen pedig 6 napirend várt döntésre.
Már a bizottsági ülések is hosszúra nyúltak a
testület ülését megelõzõen.

INTERPELLÁCIÓK

Szõnyi Sándor képviselõ: a Balassi lakópark
környékén a járdák helyzetével kapcsolatban már
többször interpellált. A Zólyom utcában a járda
azért ment tönkre, mert a lakópark hátsó épületeit
a Zólyom utcán keresztül közelí-tették meg az
építkezések alatt, volt engedélyük rá, de nem
hozták helyre.

A Klapka utca és Balassi utca sarkán pedig
felbontották a járdát, ennek sem történt meg a
kijavítása. Kéri, hogy polgármester úr intézkedjen
ez ügyben.

A Strázsahegyen lévõ 30 négyszögöles pince
körüli területek bekerítésével a szabályozási terv
nem foglalkozik, sokan viszont elkerítik a saját
részüket. Kéri, hogy próbálják meg rendezni ezt
a problémát.

Juhász László képviselõ: a brabander árok
a Kossuth Lajos utca – Kisfaludy utca közötti
szakaszon az árok szerepét nem tölti be. Sokan
betöltötték, de azért olyanok is akadnak, akik
rendben tartják. Kéri, hogy vizsgálják ki ezt a
helyzetet, lehetõség szerint állítsák helyre az árok
funkcióját.

Pogácsás Tibor polgármester: Szõnyi
Sándor képviselõ úrnak a járdákkal kapcsolatos
interpellációjára írásban fognak válaszolni. Javasolja,
hogy a Városfejlesztési és Környezet-védelmi
Bizottság tûzze napirendre. A következõ
hónapban kerül a szabályozási terv módosítása a
képviselõ-testület elé. Az ezzel kapcsolatos
javaslatokat a képviselõ úr tegye meg.

Juhász László képviselõ úr írásban fog választ
kapni a felmerült kérdésére.

RENDELETEK

Összesen négy rendeletet tárgyalt meg a
testület. Elfogadták az önkormányzat 2006. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót, zárszámadást.

Módosították a vagyongazdálkodásról szóló
rendelet mellékletét, amely tulajdonképpen a
törzsvagyon átvezetése, naprakész állapotba
hozása.

Szintén módosították az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére,
cseréjére, valamint elidegenítésére vonatkozó
szabályokról szóló rendeletet, a lakbérek 10%-
kal történõ emelését fogadták el.

A jármûvek elhelyezésének helyi szabályairól
szóló rendelet annyiban változott, hogy az új

építkezések során az építkezések megkez-désekor
a parkolóhely megváltási díj 25%-át kell csak
megfizetni és nem a teljes összeget. A fennmaradó
75% pedig a használatbavételi engedély kiadása
elõtt esedékes.

BESZÁMOLÓK, TÁJÉKOZTATÓK

Az Ökumenikus Általános Iskola igazgatója
beszámolt az elmúlt öt évben végzett munkájáról.
Szóbeli kiegészítésében kiemelte, hogy az iskola
idén ünnepli fennállásának 100 éves évfordulóját,
hiszen az épületben azóta folyik oktatás. Egy másik
évfordulót is ünnepelnek ezzel párhuzamosan,
hiszen mint ökumenikus jellegû általános iskola,
15 éve mûködnek.

A rendõrkapitányság minden évben beszámol
a képviselõ-testület elõtt. Az írásos anyagot
kiegészítve elmondta a kapitányságvezetõ, hogy az
elmúlt évek során a kapitányság illetékességi
területe folyamatosan változott, a lakosság száma
meghaladja a 120 ezer fõt. A lakásbetöréseket
sikerült 25%-kal csökkenteni, de a felderítési
mutatók is emelkedtek. Gondot okoz a felderíté-
seknél például, hogy be kell bizonyítani egy
bejelentett gépkocsi lopásnál, hogy valóban lopás
történt vagy sem.

Megköszönte az önkormányzatnak és a
képviselõ-testületnek az eddig nyújtott támo-
gatást, amivel igyekeztek jól sáfárkodni. Kérdésre
elmondta, hogy tervezik a Strázsa-hegyen körzeti
megbízott alkalmazását, de addig is a lovas járõrök
rendszeresen megjelennek a pincék között.

Jelentést fogadtak el az önkormányzat 2006.
évi belsõ ellenõrzési feladatainak ellátásáról, és az
eseti munkacsoport javaslata alapján elbírálták az
alapítványi támogatásokra beérkezett pályá-
zatokat.

Módosították a haszonbérleti, valamint a
bérleti formában hasznosított ingatlanok bérleti
díját. A kertmûvelésû ingatlanok díja 6,50
Ft/m2/év, a szántó mûvelési ágú ingatlanoké
pedig 3 Ft/m2/év. A bérleti formában
hasznosított ingatlanok bérleti díját pedig a
KSH által megállapított 3,9%-os inflációs
ráta mértékével emelték meg.

Döntött a képviselõ-testület, hogy ebben az
évben a város összes önkormányzati kezelésben
lévõ aszfaltos útjának kátyúzását öntött aszfalttal
végzi el. Új utcák aszfaltozását csak ennek a
munkának elvégzése után tervezik, illetve
pályázati pénzekbõl.

A továbbiakban lakás- és egyéb ingatlan-
ügyeket tárgyaltak meg, majd a zárt ülés kereté-
ben megválasztották a Monori Városi Bíróság népi
ülnökeit, és odaítélték a Monor Város
Neveléséért, Oktatásáért és Közmûvelõdéséért
Díjat.

Monor Városi Önkormányzat Képviselõ-
testülete megalkotta és kihirdeti az alábbi

rendeleteit:
9/2007. (IV. 30.) számú: Monor Városi

Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásáról.
Zárszámadás.

10/2007. (IV. 30.) számú: Monor Város
Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdál-
kodás szabályairól szóló 24/1999. sz. helyi rendelet
módosítása.

11/2007. (IV. 30.) számú: Az önkormányzat
tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére,
cseréjére, valamint elidegenítésére vonatkozó
szabályokról szóló 15/1996. sz. helyi rendelet
módosítása.

12/2007. (IV. 30.) számú: A jármûvek
elhelyezésének helyi szabályairól szóló 25/2004.
sz. 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 figyelem-
mel kísérhetnek. Bõvült a tájékoztatási lehetõ-
ségünk, így a rendeletek egységes szerkezetbe
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. május 10-én
14,00 órai kezdettel tartja a Városházán.

Tervezett napirendi pontjai:
1.) Interpellációk.
2.) Javaslat az Önkormányzat 2007. évi költség-
vetési rendeletének módosítására.
3.) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámoló.
4.) Beszámoló a Monor Városi Önkormányzat
Hivatásos Tûzoltó-parancsnokság 2006. évi
tevékenységérõl.
5.) Polgármesteri beszámoló az egyes önkor-
mányzati társulások 2006. évi tevékenységérõl,
pénzügyi helyzetérõl, a társulási cél megvalósu-
lásáról, a kistérségi fejlesztési tanács munkájáról
illetve az egyes önkormányzati társulások társulási
tanácsi tagjainak beszámolója a társulási tanácsban
2006-ben végzett tevékenységükrõl (a helyi
önkormányzatok társulásairól és együtt-
mûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 6.
§, 10. § (5), a települési önkormányzatok többcélú
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
törvény 6. § (3) bekezdése és a terület-fejlesztésrõl
és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény
10/F.  § (4) bekezdése szerint).
6.) Beszámoló a Monor Uszoda Kht. 2006. évi
gazdálkodásáról (a gazdasági társaságokról szóló
1997. évi CXLIV. törvény 172. § (1) bekezdés
szerint)
7.) Tájékoztató a 2006. évben benyújtott
pályázatokról.
9.) Döntés „Az Év Bora Monoron” cím
adományázásáról
10.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
11.) Polgármesteri jelentés a két ülés közötti
fontosabb eseményekrõl és intézkedésekrõl,
valamint a lejárt határidejû testületi határozatok
végrehajtásáról.

Összeállította: Nagy Lajosné

Komfortfokozat I. övezet II. övezet III. övezet
Összkomfortos 423 Ft/m2/hó 396 Ft/m2/hó 352 Ft/m2/hó
Komfortos 352 Ft/m2/hó 319 Ft/m2/hó 280 Ft/m2/hó
Félkomfortos 253 Ft/m2/hó 209 Ft/m2/hó 165 Ft/m2/hó
Komfort nélküli 165 Ft/m2/hó 143 Ft/m2/hó 121 Ft/m2/hó
Szükséglakás 121 Ft/m2/hó 121 Ft/m2/hó

AZ ÚJ LAKBÉREK A KÖVETKEZÕK LESZNEK MÁJUS 1-JÉTÕL:
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Monor Város Képviselõ-testülete soros

ülését május 10-én 14,00 órai kezdettel tartotta
meg. Az ülés fontosabb interpellációi, és döntései
röviden a következõk voltak.

INTERPELLÁCIÓK

Husz Enikõ Judit képviselõ: a Kossuth
Óvodából több szülõ és óvónõ jelezte, hogy az
udvaron található 9 db fa közül 3 nyárfa allergiát
okoz, ezért most a tavaszi idõszakban nagyon sok
óvónõ és gyermek is szenved az allergiás
reakciótól, az összes ilyen asztmatikus tünettel.
Javasolja ennek a 3 nyárfának a kivágását, különös
tekintettel arra, hogy az udvaron marad még 6
fa, ami árnyékot tud biztosítani.

Dr. Zsombok László képviselõ: a felszíni
csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban inter-
pellál. A 90-es évek végéig nem igazán
foglalkozott senki a városi felszíni csapadékvíz
elvezetési problémákkal. Az elmúlt hónapokban
a város megkezdte a munkákat, egyfajta terv-
szerû karbantartó munkálatot indított el.
Kitakarításra került a Nyugati-övcsatorna teljes
szakasza. A Strázsa-hegyen épült utak gyor-
sabban tönkremennek, mivel a víz ott zúdul le a
város felé. A Székely Bertalan utca 5-7, 6-8 számú
ingatlanok elõtt már egy közepes esõzés után is
jelentõs mennyiségû víz marad meg. Örömmel
vette azt, hogy az illetékes szakbizottság napi-
rendre tûzte ezt a kérdést. Kéri, hogy a felszíni
csapadékvíz elvezetése továbbra is folytatódjon,
az idõközben felmerült problémákat is
megnyugtatóan rendezni szükséges.

Varga Jenõ képviselõ: megkérdezi, hogy
miért nem jelent meg a Strázsa újság a szokott
idõben, hiszen ebben vannak a város
rendezvényei?

Pogácsás Tibor polgármester: Husz Enikõ
Judit képviselõnek az óvodai nyárfákkal
kapcsolatos kérésére írásban fognak válaszolni.

Dr. Zsombok László képviselõ úr felszíni
csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos
interpellációjára szintén írásban fog választ kapni.

Varga Jenõ képviselõ úrnak válaszolva el-
mondja, hogy a Strázsa újságot gépkocsival együtt
ellopták, az újranyomtatása folyamatban van.

RENDELETEK

Ezen az ülésen egyetlen rendeletet alkotott
a testület, az önkormányzat 2007. évi költség-
vetésének módosítását. Ez ilyenkor szokásos, az
eddig hozott határozatok kerültek beépítésre.

BESZÁMOLÓK, TÁJÉKOZTATÓK

A tûzoltók tevékenységérõl lapunkban is
rendszeresen olvashatnak, de minden évben
Székely Attila parancsnok a képviselõ-testület
elõtt is beszámol. Szóbeli kiegészítésében
elsõsorban az anyagi nehézségeket emelte ki,
valamint a laktanya elavultságát.

A képviselõ-testület elfogadta a gyermek-
jóléti és gyermekvédelmi beszámolót is.

Az Uszoda KHT vezetõje, Varga Károly a
pénzügyi beszámolót kiegészítve elmondta, hogy

tervezik újabb beruházások megvalósítását az
uszodába, hogy még több vendéget tudjanak
idecsábítani. Az uszoda sportcélú kihasználtsága
szinte százszázalékos, a vendégek létszámát kell
növelni. A képviselõ-testület elismerte Varga
Károly eddigi tevékenységét.

Tájékoztatót fogadtak el a 2006. évben
benyújtott pályázatokról. Pogácsás Tibor szóbeli
kiegészítésében kiemelte, hogy összességében
eredményesen használta ki a város a pályázati
lehetõségeket, figyelembe kell azonban venni,
hogy az önrészt minden esetben biztosítani kell,
és az újabb pályázati kiírásoknál ez emelkedik.

Döntött a testület „Az Év Bora Monoron”
cím adományozásáról. Ebben az évben a 2007. évi
borversenyen elért eredménye alapján Bodor
János Rajnai rizling bora kapta meg a kitüntetõ
címet. Az Orbán napi ünnepség keretében adta át
polgármesterünk a borásznak.

Hosszú napirend volt a Szabályozási Terv és
Helyi Építési Szabályzat 2007. évi módosítására
irányuló kérelmek elbírálása, hiszen az év során
több mint 30 módosítási kérelem érkezett be. Az
érintettek írásban kapnak értesítést a határo-
zatokról.

Írásban és szóban is tájékoztatót adott a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat a Tabán integ-rációs
program jelenlegi állásáról. Aki rendsze-resen jár
a környéken,  annak szembetûnõ a változás, de
még mindig van mit tenni. Ez egy hosszú folyamat,
de némi eredmény már most is látható.

A továbbiakban lakás-, és ingatlanügyeket
tárgyakat tárgyaltak meg.

Monor Városi Önkormányzat
Képviselõ-testület megalkotta és kihirdeti

az alábbi rendeletét:
13/2007. (V. 31.) számú: Monor Városi

Önkormányzat 2007. évi költségvetési rendele-
tének módosítása.

A nyilvános ülések jegyzõkönyvei, valamint a
rendeletek teljes szövege a Városi Könyvtárban
az érdeklõdõk rendelkezésére áll. A képviselõ-
testület nyilvános ülésérõl a GEMINI TV minden
esetben felvételt készít, amelyet, az ülést követõ

szombaton a PÁTRIA TV csatornáján figyelemmel
kísérhetnek. Bõvült a tájékoztatási lehetõségünk,
így a rendeletek egységes szerkezetbe foglalt
szövege, a nyilvános ülések teljes jegyzõkönyve,
valamint a testületi határozatok már olvashatók
és letölthetõk, a www.monor.hu honlapról. Itt
egyéb fontos felhívásról, tájékoztatásról is
értesülhetnek.

Összeállította: Nagy Lajosné

Monor Városi Önkormányzat
következõ soros nyilvános ülését

2007. június 21-én 14,00 órai
kezdettel tartja a Városházán.
Tervezett napirendi pontjai:

1.) Interpellációk.
2.) Általános iskolák heti óraszámának és
álláskeretének meghatározása.
3.) Augusztus 20-i ünnepség elõkészítése.
4.) Önkormányzati közalapítványok (Segítõ
Támogató Közalapítvány, Monor és Kör-
nyéke Mentés Ügyéért Közalapítvány, Monor
és Környéke Közbiztonságáért Közalapít-
vány) kuratóriumainak beszámolója (a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény
74/G. § (8) bekezdés szerint)
5.) Az intézmények névhasználatának
felülvizsgálata a 31/2005 (XII.22.) OM
rendelet alapján.
6.) A Kossuth Óvoda vezetõi álláshelyére
beérkezett pályázatok elbírálása
7.) A Tesz- Vesz Óvoda vezetõi álláshelyére
beérkezett pályázatok elbírálása
8.) Az Ökumenikus Általános Iskola vezetõi
álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása
9.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
10.) Javaslat a Képviselõ-testület 2007. II.
félévi munkatervének jóváhagyására.
11.) Polgármesteri jelentés a két ülés közötti
fontosabb eseményekrõl és intézkedésekrõl,
valamint a lejárt határidejû testületi határozatok
végrehajtásáról.

Akik rendszeresen figyelemmel kísérik a képviselõ-testület ülésérõl készült
felvételeket, vagy rendelkeznek internettel, és látogatják is a monori honlapot, már
értesülhettek arról, hogy miért is nem jelent meg a Strázsa újság áprilisi száma: ellopták a
gépkocsival együtt, amivel a nyomdából Monorra akarták szállítani. Gyanítom, hogy a
tolvajok célja nem az újság volt, éppen ezért merül fel bennem egy kérdés, vajon hová
tehették azt a rengeteg papírt? Elvitték a MÉH-be, és ott nem tûnt fel senkinek sem, honnan
van a szállításra becsomagolt, friss dátumos újság?

Ezekre a kérdésekre, gondolom, választ nem fogok kapni, de nekem válaszolnom kell
nap, mint nap az érdeklõdõ telefonokra, hol van a Strázsa.

Hirdetõinktõl ezúton is elnézést kérek, hogy rajtunk kívül álló okok miatt nem tudtuk
megjelentetni idõben a hirdetéseiket, természetesen ezt kárpótolni fogjuk.

Mivel az áprilisi számban több írás okafogyottá vált, így a fontosabb cikkeket, hirdetéseket
a májusi számban jelentetjük meg.

Még egyszer elnézést kérek minden olvasónktól, akik hiába várták az áprilisilapot.
Nagy Lajosné

ELLELLELLELLELLOPTÁK A STRÁZSÁT!OPTÁK A STRÁZSÁT!OPTÁK A STRÁZSÁT!OPTÁK A STRÁZSÁT!OPTÁK A STRÁZSÁT!
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Pontosan 100 éve szüle-
tett Dsida Jenõ, a tragikus
sorsú költõ, mûfordító, az
erdélyi magyar irodalom
kiváló képviselõje. A kerek
évfordulók különösen
alkalmasak arra, hogy még
fel nem fedezett, vagy
elfeledett nagyjaink ránk
hagyományozott kincseit
levegyük a könyvespolcról,

és a mûvek (újra)olvasásával adózzunk
emléküknek. Dsida Jenõ – divatos szóhasználattal
élve – nagy karrier elõtt állt: tizenévesen a
kolozsvári Cimbora címû diákújságban
megjelennek elsõ költeményei, huszonegy-
néhány éves, amikor kiadja két verseskötetét,
mely elismerést, népszerûséget hoz számára
Erdélyben és Magyarországon egyaránt.
Mindeközben a legrangosabb erdélyi irodalmi
lapok, a Pásztortûz és a Keleti Újság szerkesztõ
munkatársaként dolgozik, és nem kisebb
emberekkel áll kapcsolatban, mint József Attila,
Babits Mihály vagy Móricz Zsigmond. A
mûvészembereknél oly ritka harmo-nikus családi
élet is megadatott számára, hiszen boldog

házasságban élt elsõ nagy szerelmével, Imbery
Melindával. Akkor kellett végsõ búcsút vennie
az élettõl, amikor a halálhoz még fiatal, de
személyiségében már érett férfiként és befutott
költõként a legnagyobb alkotások megírására
készült. A halál sejtelme egész munkásságát
végigkísérte, hiszen a születésétõl fogva szívbe-
teg férfi tudta, hogy az évek szûken mérettek ki
számára. Ezért is alkotott, élt és szeretett teljes
lényébõl, tehetségébõl és minden erejébõl. Õ
maga ezt így fogalmazza meg: „Hiszek a nõben,
a versben, a szépség és jóság missziójában.”

Költészetében páratlan harmóniával fér meg
egymás mellett a tragikum és az életöröm. A
haláltól való félelem és Trianon tragédiája után
kisebbségi magyarként a magányosság érzése
fordította Isten felé, tovább gazdagítva ezzel a
magyar irodalom vallásos költészetét.

Dsida Jenõ soha nem tartozott azok közé
a határon túli magyar alkotók közé, akiknek
életmûve és személye teljes mértékben egybe-
forr a kisebbségi magyar sorskérdésekkel. Verse-
iben, gondolataiban mégis jelen van az elszakadás,
a magárahagyottság és az áldozatvállalás krisztusi
tragikuma. Ennek legszebb példája a magyarság
zsoltára, az utóbbi idõben méltán gyakran idézett

FELEJTSD EL ARFELEJTSD EL ARFELEJTSD EL ARFELEJTSD EL ARFELEJTSD EL ARCOM ROMLÓ FÖLDI MÁSÁTCOM ROMLÓ FÖLDI MÁSÁTCOM ROMLÓ FÖLDI MÁSÁTCOM ROMLÓ FÖLDI MÁSÁTCOM ROMLÓ FÖLDI MÁSÁT
In memoriam Dsida Jenõ

Psalmus Hungaricus:
„Epévé változzék a víz, mit lenyelek,

ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzó vasszeget

üssenek át,
mikor nem téged emleget!

Húnyjon ki két szemem világa,
mikor nem rád tekint,

népem, te szent, te kárhozott, te drága!”
-tör föl belõle a magyarságra irányuló féltés és a
haza iránti hûség a sodró erejû vers refrénjében.

Miért történhet meg mégis az, hogy egy ilyen
rövid, de önmagában mégis teljes életmû
megalkotása után Dsida Jenõ nevét még mindig
sokan nem ismerik, és az iskolai irodalom-
könyvek sem tesznek róla említést? Talán mert
az ötvenes években Dsida mûveit is, akárcsak
sok más pályatársáét, ideológiai okok miatt
mellõzték, így jó idõre kikerült az irodalmi
párbeszédbõl. Most, századik születésnapja
kitûnõ alkalom arra, hogy a konferenciák, irodalmi
estek, kiállítások és megzenésített Dsida-
versekbõl fölépített koncertek megismer-
tessenek bennünket az elfeledett, ám most
újjászületõben lévõ Dsida Jenõ költészetével.

Péter Renáta

Óvodánkban 2007. március 3-án „Nefelejcs
parti”-t rendeztünk az óvoda dolgozóival és a
szülõi munkaközösség tagjaival, valamint az
óvoda céljaira alapított Nefelejcs Alapítvány
kuratóriumi tagjaival közösen.

A jó hangulatú, családias rendezvény fény-
pontja az óvónõkbõl és dadus nénikbõl alakult
tánccsoport elõadása volt. Somogyi ugrós táncot
adtak elõ, a közönség nagy örömére, melyet Laza
István, a mûvelõdési ház igazgatója tanított be a

„NEFELEJCS P„NEFELEJCS P„NEFELEJCS P„NEFELEJCS P„NEFELEJCS PARARARARARTI” A TESZ-TI” A TESZ-TI” A TESZ-TI” A TESZ-TI” A TESZ-VESZ ÓVVESZ ÓVVESZ ÓVVESZ ÓVVESZ ÓVODÁBANODÁBANODÁBANODÁBANODÁBAN
csoportnak. Ezúton is köszönjük a kitartó, odaadó
munkáját.

Köszönjük még a szülõi munkaközösség
tagjainak a kiváló szervezõ munkáját, a tombola-
tárgyakat felajánló üzlettulajdonosoknak és
vállalkozóknak, a gombai mûvelõdési ház igazga-
tójának, Máté Józsefnének azt, hogy a tánchoz a
népviseleti ruhákat biztosította, a fõzõkonyha
vezetõjének és dolgozóinak a büfében végzett

nem került sor.
Mindezek kapcsán kijelenthetõ, hogy az

alapítvány részérõl sem bevételekre, sem pedig
kiadásokra nem került sor, következésképpen az
alapítvány mûködése kapcsán a tárgyidõszak alatt
semmilyen költség nem merült fel.

Az alapítvány tényleges vagyona összesen
128.642 Ft. Ez az összeg pénzintézeti bankszám-
lán áll az alapítvány rendelkezésére. Miután az
alapítványnak a támogatások, adományok és ezek
felhasználása vonatkozásában nincs a tárgyidõ-
szakra vonatkozóan elszámolnivalója, jelenlegi
vagyonának változását csak a bankszámláján
elhelyezett összeg kamatainak változása jelenti.

A fentiek alapján kijelenthetõ, hogy az
alapítványnak, mint közhasznú szervezetnek a
mûködésérõl, a létesítõ okiratban jelzett – és
fentebb már vázolt- alapítványi célok érdekében
kifejtett konkrét tevékenységrõl, gyakorlati
módszereirõl, megoldásokról a tárgyidõszak alatt
értékelhetõ tevékenysége nem volt.

Dr. Vágó Zsuzsanna
kuratóriumi elnök

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSKÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSKÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSKÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSKÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

munkájukat és a finom pogácsákat, az óvoda
pedagógusainak és alkalmazottainak a
szervezésben végzett, áldozatos munkáját és a
színvonalas táncbemutatót.

Amellett, hogy a résztvevõk Petrik Balázs
zenéjére hajnalig jól mulattak, szép bevételt
fordíthat az alapítvány a Tesz-Vesz Óvoda céljaira.

Seres Istvánné

A „Harcoljunk az életükért” a Magyaror-
szágon nem gyógyítható gyermekek külföldön
történõ gyógyíttatásáért alapítvány a tárgyi
idõszakban történtekrõl az alábbi közhasznúsági
jelentést készítette:

Az alapítvány –mint közhasznú szervezet- a
tárgyidõszak alatt feladatai ellátásához költség-
vetési támogatásban nem részesült, mûködése,
mûködtetése során közpénzt nem használt fel,
céljainak megvalósításához semmilyen külsõ
támogatásban nem részesült, sem financiális
támogatást, sem pedig az alapítványi célok
megvalósulását segítõ, támogató adományokat
nem kapott.

Az alapítvány részérõl az alapító okiratban is
meghatározott célok esetében, mint a gyógyítás-
hoz és annak költségeihez való hozzájárulás, a
gyógyítást segítõ eszközök, mûszerek vásárlása,
gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek vásár-
lása, az egészségmegõrzés, betegség megelõzés,
a gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékeny-
ség, mint alapítványi célok érdekében pénzbeni
és más jellegû szolgáltatások igénybevételére
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Az utóbbi tíz évben, 2006-ban történt a
legkevesebb a bûncselekmény Pest
megyében. Csökkent a rablások és a
vagyon elleni bûncselekmények száma.
Emberölés nem maradt felderítetlenül
az elmúlt évben sem.
 Mely településen követik el a legtöbb

bûncselekményt Pest megyében?
A Budapesthez közeli településeken a legtöbb

a bûnözõ.  Egészen konkrétan Monoron és
Budaörsön.  Az utóbbi településen jelenleg
majdnem félszáz bevásárló központ és logisztikai
központ mûködik. Ezeknek a központoknak
köszönhetõen nekünk 188 településsel kell
számolnunk. Annyi bûncselekmény történik
ugyanis a bevásárlóközpontokban, hogy ez kitesz
egy településre valót.

A Gyálon folyó beruházások hatására hama-
rosan megemelkedik a környéken a bûncselek-
mények száma. A feladataink száma ezért
növekszik, ezzel szemben a létszámunk csökken.
A várható törvénymódosítás kedvezõtlen hatásai
miatt szinte az összes tapasztalt rendõröm a
nyugdíjazásán töri a fejét. Ez duplán fáj nekünk.
Egyrészt kevesebb rendõrünk lesz, másrészt a
fiatalok így nem tudják kitõl megtanulni a szakmát.
Nehéz a fiatal rendõröket a megyében tartani.
Azokból a régiókból, ahol nagy a munkanélküliség,
könnyebb rendõröket toborozni – ám egy idõ után
sokan kérik áthelyezésüket korábbi lakóhelyükre,
mivel ott jobban tudnak élni. Mi pedig mindent
elkövetünk, hogy Pest megyében tartsuk õket.
Törökbálinton és Dunakeszin is olcsó szállást
biztosítunk, hogy ne kelljen albérletet fizetniük.

Hogyan befolyásolják a pénzügyi felté-
telek a munkát?

Erõsen korlátozzák a munkánkat, annyi a
rendõrünk amennyi a költségvetési pénzünk. A
Pest Megyei Rendõr-- fõkapitányság 10 mrd-os
éves költségvetése legnagyobb hányadát -85%-
át- bérköltségekre fordítjuk.  A maradék 15 %-
ból kell kigazdálkodnunk például telefonkölt-
ségeinket, az épületeink felújítását, tisztasági
festését, az autóink karbantartását. Egyébként arra
nagyon büszke vagyok, hogy hamarosan csak olyan
autókkal fogunk járni, amelyek három évesnél
fiatalabbak.

 Biztos van azért olyan tendencia is, ami
elkeseríti.

Igen, sajnos a kábítószerrel való visszaélés
folyamatosan növekszik.   Arra viszont büszke
vagyok, hogy nemrégiben Magyarország legna-
gyobb kábítószergyártó laboratóriumát számoltuk
fel/ találtuk meg egy fóti családi ház pincéjében.
Az elfogott három férfi több százezer veszélyes
tablettát akart legyártani egy olyan kábítószerbõl,
amely veszélyesebb az ecstasynál. Az elõké-szített
mennyiségbõl 90 millió forint értékben kezdhette
volna meg a banda a tabletták nyomását és
forgalomba hozását.  A készítmény akár halált is
okozhatott volna.

Elégedett a megyei rendõrök munká-
jával?

Évente mintegy harminc emberölés történik
a megyénkben. A gyilkosokat elõbb- vagy utóbb,
de mindig elfogjuk, azaz 100%- os a felderítési

arányunk
Évrõl- évre folyamatosan csökken a bankok

elleni támadások száma.
Amikor a Pest megyei rendõrség élére

kerültem 2000-ben, akkor Budapest után nálunk
követték el a legtöbb bûncselekményt. Ma pedig
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RENDÕRSÉGRENDÕRSÉGRENDÕRSÉGRENDÕRSÉGRENDÕRSÉG

Interjú Ignácz Istvánnal, a Pest Megyei Rendõr-fõkapitánnyal

DR. IGNÁCZ ISTVÁN
Pest megyei rendõrfõkapitány

1955-ben született a Borsod megyei
Rásonysápberencsen.

Családjában az összes férfi rendõr volt.
Mezõgazdasági szakközépiskolában érettsé-
gizett, majd a Rendõrtiszti Fõiskolán folytatta a
tanulmányait. A diploma megszerzése után
nyomozó lett Borsod megyében. A tanulásról
azonban nem tett le, harminchat éves, amikor
átveszi jogi diplomáját.

Dolgozott az Országos Rendõr-fõkapi-
tányság Bûnügyi Fõigazgatójaként, volt
megbízott Országos Rendõrfõkapitány, vezette a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendõr-
fõkapitányságot, jelenleg pedig a Pest megyei rendõrség elsõ embere.

Munkája mellett a tudományos életben is aktívan részt vesz. Elõadásokat tart a Miskolci
Egyetemen és a Nyíregyházi Fõiskolán, valamint a Rendõrtiszti Fõiskola Kriminalisztikai
tanácsadója.

Nõs, egy huszonhat éves hadnagy és egy huszonnyolc éves fõhadnagy fia van, akik a Nemzeti
Nyomozó Irodánál dolgoznak. Elmondása szerint felesége örül annak, hogy a fiúk követik a családi
hagyományt.

ott tartunk, hogy továbbra is másodikok vagyunk,
csak más szempont alapján.  A legkevesebb
bûncselekmény elkövetése kategóriában a
képzeletbeli dobogón ezüstérmet kapnánk. A Pest
megyében élõk biztonságban érezhetik magukat,
és a visszajelzések szerint szeretnek is bennünket.

Virág András tevékenységét mind itthon, mind
külföldön elismeréssel emlegeti a szakma és a
közönség. A Strázsának a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat koncertje után sikerült õt mikrofonvégre
kapnia. Orgonáról, zenérõl, nehézségekrõl és
maradásról beszélgettünk.

Egy orgonamûvésznek különösen nehéz dolga
van, hiszen nem viheti magával a saját hangszerét,
neki kell alkalmazkodnia a helyi adottságokhoz.
Mi a véleménye a monori katolikus templom
orgonájáról?

A katolikus templom orgonája bizony már
megérett egy felújításra. Úgy hallottam, hogy
majdnem száz éves, szépen kiszolgálta az idejét,
most már megérdemelne egy nagy rekonstruk-
ciót. Ha megcsinálnák, akkor bizony egy komoly
koncertorgona lehetne, ami hûen szolgálná a város
közösségének kulturális fejlõdését.

Honnan a zene szeretete?
Ez egy családi hagyomány. Már az én dédapám

orgonista-kántortanító volt, majd a nagyapám
folytatta a hivatást. Az édesapám is orgonamûvész-
karnagy, tõle kezdtem ezt a hangszert tanulni, és õ
adta át a Belvárosi Fõplébániatemplom karnagy-
ságát. Sõt, a huszonkét éves András Gábor fiam is
orgonista, tehát tulajdonképpen õ az ötödik
generációs mûvész a Virág vonalon.

Mennyi dolga van manapság egy orgonamû-
vésznek Magyarországon?

Én szeretnék sok mindent megcsinálni,
valószínûleg sûrû is lesz az elkövetkezõ idõszak.
De sajnos itthon, ebben a világban még fél évre
sem lehet elõre tervezni. A magyarországi fellépé-
sek teljesen lógnak a levegõben, általában egy-két

hónappal elõtte szoktak szólni, hogy „lesz valami”.
Néhány külföldi koncertem már le van kötve
2007-re, de itthon a helyzet nagyon bizonytalan.

Miben különbözik a külföldi fellépés a
hazaitól?

Azt kell, hogy mondjam, külföldön sokkal
nagyobb becsülete, tisztelete van a mûvészeknek
a hivatalos szervezõk részérõl. Ezért amikor az
ember egy jól megszervezett helyre kimegy,
semmi miatt nem kell aggódnia. Külföldön más a
hozzáállás az egész mûvészeti tevékenységhez,
mint olyanhoz. Most egyre inkább azt érezzük –
és azért beszélek királyi többesben, mert több
kollégával beszélgettünk errõl, – hogy amit csiná-
lunk, egyre kevésbé fontos, mert a pénz, rohanás,
gyilkolás, öldöklés, a pozícióharcok mind-mind
elviszik az energiát, figyelmet. Pedig az emberek
mentális állapota sajnos olyan, hogy mindinkább
nagyobb szükség lenne arra, amit mi csinálunk,
holott egyre kevesebb támogatást kap a tevékenységünk.

Emiatt soha nem foglalkoztatta az a gondolat,
hogy külföldön folytassa karrierjét?

Nem, ez soha nem merült föl bennem annak
ellenére, hogy Európa szinte valamennyi orszá-
gában felléptem már. Tíz-tizenöt évvel ezelõtt
Belgiumban töltöttem fél évet, de Amerikában,
Mexikóban is jártam, és soha nem volt olyan
érzésem, hogy kint kellene maradnom. Nekem
itthon vannak a gyökereim. Ez típus kérdése: van,
aki kiválóan tud külföldön létezni, én nem.

Minden nehézség ellenére sem?
Minden nehézség ellenére. Én úgy érzem, itt

vagyok itthon. Itthon van dolgom.
Péter Renáta

A VÍZ SZALADA VÍZ SZALADA VÍZ SZALADA VÍZ SZALADA VÍZ SZALAD, A KÕ MAR, A KÕ MAR, A KÕ MAR, A KÕ MAR, A KÕ MARADADADADAD
Beszélgetés Virág András orgonamûvésszelBeszélgetés Virág András orgonamûvésszelBeszélgetés Virág András orgonamûvésszelBeszélgetés Virág András orgonamûvésszelBeszélgetés Virág András orgonamûvésszel
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Megtartotta alakuló ülését 2007. március 21-
én a Pest Megyei Fogyatékosügyi Tanács. A
testület elnöke, Szûcs Lajos, a Pest Megyei
Közgyûlés elnöke köszöntõjében elmondta:
reményei szerint Pest Megye Önkormányzatának
Hivatalába hamarosan kerekesszékkel is be lehet
majd jutni, a cél pedig az, hogy a Megyeháza ne
csak nyitott, hanem átjárható intézmény legyen.
Ez a törekvés is jelzi, hogy az önkormányzat
vezetése a „szolgáltató megye” eszményének
megfelelõen valódi, mûködõ és eredményes
munkát végzõ testületté akarja tenni a
Fogyatékosügyi Tanácsot.

Suhajda István, a Magyar Vakok és
Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális
Szervezetének vezetõje azt hangsúlyozta, hogy a
fogyatékos ügyben nem lehet szó politikai oldalról,
kizárólag az egyetlen, közös cél érdekében kell
dolgozni: a megváltozott életképességû embe-
rekért. Szûcs Lajos ezzel egyetértve elmondta: a

„Valódi segítséget akarunk adni a fogyatékkal élõk mindennapi
életéhez”

MEGMEGMEGMEGMEGALAKALAKALAKALAKALAKULULULULULT A PEST MEGT A PEST MEGT A PEST MEGT A PEST MEGT A PEST MEGYEIYEIYEIYEIYEI
FOGFOGFOGFOGFOGYYYYYAAAAATÉKTÉKTÉKTÉKTÉKOSÜGOSÜGOSÜGOSÜGOSÜGYI TANÁCSYI TANÁCSYI TANÁCSYI TANÁCSYI TANÁCS

megyei önkormányzat mindent megtesz azért,
hogy itt, Pest megyében a fogyatékkal élõk ne
kerülhessenek még hátrányosabb helyzetbe, annak
ellenére, hogy a kormánytól sokszor csak
pofonokat kapnak a fogyatékkal élõ emberek.
Példa erre, hogy leszavazták azt a Fideszes
módosító javaslatot a Parlamentben, hogy a

Minden olyan személynek, aki a társadalom-
biztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.)
szerint nem minõsül biztosítottnak, nem részesül
nyugdíjban, vagy nyugdíjszerû ellátásban és egyéb
jogcímen sem jogosult az egészségügyi szolgál-
tatásokra, egészségügyi szolgáltatási járulékot kell
fizetnie. A járulékfizetési kötelezettség teljesítését
követõen õk is jogosulttá válnak külön térítés nél-
kül a biztosítottakkal azonos módon egészségügyi
szolgáltatások igénybevételére.

A Tbj. módosítása következtében 2007. április
1-jétõl az eltartott közeli hozzátartozónak minõsülõ
személyek hozzátartozói jogon már nem jogo-
sultak az egészségügyi szolgáltatások igénybe-
vételére.

A fizetési kötelezettséget a 07T1011-es számú
adatlapon, annak megszûnését a 07T1021-es
számú adatlapon kell bejelenteni az állami
adóhatósághoz. Az adatlapok az APEH honlapjáról
tölthetõek le. Az adatlapok személyesen, postai
úton, vagy meghatalmazott útján is benyújthatóak
a bejelentõ lakóhelye szerint illetékes állami
adóhatósághoz.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege
2007. április 1-jétõl a tárgyhónapot megelõzõ
hónap elsõ napján érvényes minimálbér 9%-ának
megfelelõ összeg. Ha a települési önkormányzat
polgármestere hatósági bizonyítványt állított ki a
belföldi személy családjában egy fõre jutó havi
jövedelemrõl, ebben az esetben a járulékfizetés
alapja a belföldi személy családjában az egy fõre
jutó havi jövedelem, de legalább az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összege.

A járulékfizetési kötelezettséget a kötelezett
helyett – annak hozzájárulásával – más személy
vagy szerv is teljesítheti. A járulékfizetés átválla-
lásának tényét (vagy az átvállalás megszüntetését)
is be kell jelenteni az állami adóhatósághoz, az
átvállalás (vagy megszüntetése) idõpontjától
számított 15 napon belül. A bejelentést nem a
kötelezettséget átvállaló személynek, hanem a Tbj.
alapján járulékfizetésre kötelezett személynek kell
megtennie. A járulékfizetési kötelezettség átválla-
lásáról szóló nyilatkozat megtételére, és az
átvállalás tényének bejelentésére szintén a
07T1011-es számú, illetve a 07T1021-es számú
adatlap biztosít lehetõséget. A kötelezettség
átvállalása az állami adóhatóság jóváhagyásával válik
érvényessé.

TÁJÉKTÁJÉKTÁJÉKTÁJÉKTÁJÉKOZTOZTOZTOZTOZTAAAAATÓTÓTÓTÓTÓ

fogyatékkal élõket segítõ hozzátartozók idén is
kapjanak súlyadó kedvezményt. Ezt a kormány
nem támogatta.

Az ülésen részt vevõ tagok  döntöttek a
munkatervrõl és a következõ ülések idõpontjáról,
helyérõl, valamint a közeljövõ feladatairól és
lehetõségeirõl. Balázs Zoltán a Mozgáskor-
látozottak Közép- Magyarországi Regionális
Egyesületének elnökségi tagja például egy Pest
megyei esélyegyenlõségi térkép mielõbbi
megalkotását szorgalmazta.

Sinkovicz László, a szociális ügyekért felelõs
megyei alelnök a tanácskozáson hangsúlyozta:
személy szerint õ maga és a hivatal is maximá-
lisan arra törekszik, hogy mind szélesebb körben
kiszolgálják a fogyatékkal élõ embereket, hogy
még hatékonyabban képviseljék az érdekeiket.
Ennek a kulcsszereplõje lesz a most megalakult
Fogyatékosügyi Tanács.

Kempf Károly Ignác PM. sajtófõnök

2007. február
17-én a monori
Jászai Mari Általános
Iskola adott helyet a
fenti rendezvény-
nek. A várakozással
ellentétben kevesen
jöttek el ezen a

hétvégi délelõttön, de akik mégis áldoztak
szabadidejükbõl, azok több programot tekint-
hettek meg.

Szõnyiné Gábor Mária, a Nagycsaládosok
Monori Egyesületének elnöke köszöntötte a
megjelenteket, Pogácsás Tibor polgármestert,
Sinkovicz Lászlónét, a helyi Vöröskereszt
szervezet vezetõjét és férjét, Vladár István
református lelkészt, Krizsánné Magdikát, a NOE
régió-vezetõjét, a környékbeli NOE szervezetek
képviselõit, a megjelent érdeklõdõket, majd
ismertette a napi programtervezetet.

Számítógép segítségével projektoros kive-
títõn bemutatta a monori egyesület alakulását,
történetét, tevékenységét, a tavalyi, és az idei
várható eseményeket.

Elõzetes jelentkezések alapján megtartásra
került egy vers- és prózamondó-verseny helyi
elõdöntõje.

Bevezetésként egy szép fuvoladuettet hallhat-
tunk Csuziné Szõnyi Anikó és Körmendi Ágnes
elõadásában, majd Gulyás Cintia Petõfi Sándor egy
kedves versét szavalta el. Zainkó Dániel zenei
produkciója színesítette a megmérettetés
izgalmaival küzdõk felkészülését, majd egy ritkán
hallott József Attila verset mondott el egy
gimnazista fiatalember, Pospichill Péter. A vers
címe: “Jövendõ férfiak”.  Jári Noémi furulya-
elõadása következett, majd Istók Csenge ízes
tájszólással egy székely népmesét adott elõ. A
választott mûhöz illõ népies környezetet varázsolt
elõ, és hímzett terítõn elhelyezett égõ gyertya
mellett, varrást utánzó mozdulatokkal vitt minket
a mese birodalmába. Csuziné Szõnyi Anikó
testvére, Szõnyi Attila “Gondolatok” címû novel-

A NAGYCSALÁDOS EGYESÜLETEK

PEST MEGYEI RÉGIÓJÁNAK TALÁLKOZÓJA

láját olvasta fel, mely a gyökereinkhez,
családunkhoz, szüleinkhez való viszonyunkat
részletezte. Sipos Gergõ gitárjátéka zárta az
elõadáscsokor bemutatóját.

Február 11-rõl, a Házasság Világnapjáról
emlékeztünk meg a vetítõ segítségével. E rangos
esemény jelszava többet mond minden
igyekezetnél: “Szeressétek egymást!”.  A két égõ
gyertya egy szívvé való összeolvadása találó
szimbóluma a házastársaknak.

Robert Burns „Ha mennél hideg szélben”
címû verse alatt elcsende-sedtünk és mélyen
elgondolkozva hallgattuk a költemény monda-
nivalóját.

Meghitt némaságunkat Vladár István
tiszteletes úr bibliai gondolatai fokozták. Pál apos-
tol szavait idézte, majd a megjelentek figyelmébe
ajánlotta a Gál Éva által illusztrált könyvet, melyet
Pálhegyi Ferenc, a házasságról írt.

Korunk drámai demográfiai helyzetérõl, a
csökkenõ házassági hajlandóságról, a keresztelések
elmaradásáról szóló gondolatokkal zárta felszó-
lalását.

Szõnyiné Gábor Mária két csodás, szerelmes
vers nyomtatott másolataival, monori fotókkal, és
a monori egyesület egyik tagja, Boros Odette által
készített persely átadásával igyekezett a
messzebbrõl érkezetteknek emléket adni.

Befejezésül egy minikonferenciához húztuk
közel a székeinket egymáshoz, hogy megosszuk
gondolatainkat a család szerepérõl, az egyesület
feladatairól, az esetleges problémák lehetséges
megoldásairól.

Az energikus gyermekek lefoglalása érde-
kében néhány gyermekjáték közös játszásával
próbáltuk a konferencia zavartalanságát biztosítani,
azonban a cikkíráshoz szükséges információ
rögzítése miatt ezt félbe kellett szakítani.

Szép nap volt, köszönjük a lebonyolítóknak, a
helyszínt biztosító iskola vezetõjének, a megjelent
meghívottaknak, a fellépõ gyermekeknek.

Harmath Károlyné
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 TRANSZPORTBETON

      AKCIÓ !
    Kedvezményes transzportbeton akciót

  hirdetünk MONORI keverõüzemünkben,
   melynek során rendkívül kedvezõ áron

          juthat hozzá termékeinkhez.
SZOLGÁLTATÁSAINK:

  -segítünk a mennyiség pontos kiszámításában
   és a minõség kiválasztásában
  -megrendelését az Ön által kért idõpontokban
   házhoz szállítjuk
  -betonpumpát biztosítunk
 -próbakockát kérésére minõsítjük

Az árból engedünk, a minõségbõl nem!
 Pl. C10-32 KK  12170 helyett 9190 ft/m3

              Akciónk visszavonásig érvényes.

  KK KAVICS BETON Kft.

  Monori keverõüzem
 MONOR, Ady E. út 62.
 Tel.:  29/613-251
         30/200-9990

JÚNIUSI ADÓZÁSIJÚNIUSI ADÓZÁSIJÚNIUSI ADÓZÁSIJÚNIUSI ADÓZÁSIJÚNIUSI ADÓZÁSI
HAHAHAHAHATÁRIDÕKTÁRIDÕKTÁRIDÕKTÁRIDÕKTÁRIDÕK

Június 12.,  szerda
A kifizetõ, munkáltató a levont szja elõleget

vagy magát az szja-t, az egészségbiztosítási- és
nyugdíjjárulékot, a tb-járulékot, az egészségügyi
szolgáltatási járulékot, az egészségügyi hozzá-
járulást, a munkaadói és munkavállalói járulékot, a
START-kártyával rendelkezõ foglalkoztatott után
a 15/25 % járulékot eddig vallja be és fizeti meg. A
bevallás száma 0708, egyéni vállalkozónak 0758.
Egyéni vállalkozó és a társas vállalkozó után a
vállalkozás eddig fizeti meg a vállalkozói járulékot.

Június 15., péntek
Az ÁFA törvényben meghatározott új

közlekedési eszközt értékesítõ adózó a 0788-as
számú nyomtatványon adatszolgáltatást ad.

Június 20., szerda
Esedékes a társasági adóelõleg befizetése, a

havi bevallók környezetvédelmi termékdíj
befizetése, a játékadó, a havi ÁFA, a 0701-es havi
bevallás benyújtása, a fogyasztói árkiegészítés és
költségvetési támogatás igénylése a 0711-es
nyomtatványon, az Európai Közösségbõl történõ
beszerzés esetén meghatározott adóalanyok 0786-
os számú bevallásának benyújtása, az Európai
Közösség más tagállamából személygépkocsinak
nem minõsülõ új közlekedési eszköz beszer-
zésekor a közösségi adószámmal nem rendelkezõk
0787-es számú bevallása.

APEH Közép-magyarországi
Regionális Igazgatósága

A Szenvedélybeteg Segítõ Szolgálat a Monori Kistérség területére
munkatársat keres.

Elvárások: szakirányú végzettség (felsõfokú szociális alapvégzettség,
addiktológiai konzulens), szociális területen, terepmunkában vagy

szenvedélybeteg segítésben szerzett tapasztalat
Jelentkezés:

e-mail:tamogato.monor@mmszbp.hu
fax: 29/413-432

FIGFIGFIGFIGFIGYELEM!YELEM!YELEM!YELEM!YELEM!

2007-ben negyedik alkalommal rendezzük
meg az „Anyatejes világnap”-ot. Ezen
alkalomból fotópályázatot hirdetünk.
A pályázaton 1 db tetszõleges méretû
gyermekfotóval vehetnek részt. Az elsõ
három helyezett értékes ajándékot nyer. A
helyezéseket a rendezvényen résztvevõk
szavazatai adják.

A fotók leadási határideje:
2007. július 15.

A fényképeket bármelyik védõnõnek
odaadhatják a tanácsadóban.

PÁLPÁLPÁLPÁLPÁLYÁZAYÁZAYÁZAYÁZAYÁZATITITITITI
FELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁS

A Városi Könyvtár értesíti kedves
olvasóit, hogy a vakok és gyengén
látók részére Internet használati

lehetõség van a könyvtárunkban. A
Monori Lyons Klub ajándékaként
számítógép került könyvtárunk

birtokába, melyet a könyvtár nyitva
tartási idejében használhatnak a
látássérült lakosok. A használat

nem kötött beiratkozáshoz.

TÁJÉKTÁJÉKTÁJÉKTÁJÉKTÁJÉKOZTOZTOZTOZTOZTAAAAATÓTÓTÓTÓTÓ
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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.

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!

Megújult
üzletünkben,

kibõvült
áruválasztékkal és
szolgáltatásokkal
szeretettel várjuk

régi és új
vásárlóinkat!

Monor,
Bajcsy Zsilinszky u. 1.

Mini szélerõmûvek, napkollektorok gyártása, megújuló
energiaforrások kutatása-fejlesztése.

Termál- és ivóvízkutak fúrása, tisztítása szivattyúk javítása.

Telefon:
06-20/450-1187

Beri Imre

tanácsadó, energia auditor

2200 Monor, Bocskai u. 2.
E-mail: bezia netelek.hu

START
Gépjármûvezetõ-képzõ

Kft., Monor, Széchenyi u. 8.
Intenzív KRESZ tanfolyamot indít:

2007. június 18-án 9,00 órakor.
Diákok figyelem! 2 hét a nyárból!

számítógépes felkészítés,
részletfizetési lehetõség,

díjmentes elsõsegélynyújtó tanfolyam.
Érd.: TABAC dohány, ajándék bolt, Monor, Deák F. u. 2.

Tel.: 06-29-414-708, 06-20-954-2708
OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu

HOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓ
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

 Posta 
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APRÓHIRDETÉSEK

Németh András kõmûves vállalkozó vállal kõmûves,
burkoló, tetõfedõmunkákat.

Tel.: 06-20-4534-831, Monor, Szélmalom u. 169.
***

Hûtõgépszerviz hétvégén is, nyugdíjasok kedvezmény,
akciós lakásklíma szerelés. Hibabejelentés ingyen hívható
zöldszámon: 06-80-625-625, 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.

***
Pszichológus Monoron. 06-30-476-4416

***
Alig használt sátras utánfutó, 1 év mûszaki vizsgával eladó!

Telefon: 06-20-454-3789
***

Festést, mázolást, tapétázást vállalok. Tel.: 06-20-438-9473.

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.

Egyes szemüvegkeretek 50%-os
árengedménnyel kaphatók,

a készlet erejéig!
Jön a nyár, védje szemét 100%-os UV szûrõs

lencsékkel!
Praktikus napvédõ elõtétes keretek és
dioptriás napszemüveglencsék közül

válogathat, akár fényre sötétedõ változatban is!
SZTK-vény beváltás,

szemüvegkészítés 10 perc alatt,
márkás keretek és szemüveglencsék, illetve

egyéb kiegészítõk árusítása,
egészségpénztári és bank kártyás fizetési

lehetõség.
Nézzen be, érdemes!

AKAKAKAKAKCIÓCIÓCIÓCIÓCIÓ
AZ IRISZ OPTIKÁBAN!AZ IRISZ OPTIKÁBAN!AZ IRISZ OPTIKÁBAN!AZ IRISZ OPTIKÁBAN!AZ IRISZ OPTIKÁBAN!

Monoron az Egészségházban,
I. emelet 105.

T.: 29/411-558

Tandíjmentes OKJ-s képzések a

KARRIER
SZAKKÉPZÕ ISKOLÁBAN

Gyömrõn induló képzések: (2230 Gyömrõ, Szabadság tér 2/b.)
- számítástechnikai
  szoftver-üzemeltetõ - önköltséges nyelvi kurzusok
- számítógép kezelõ (használó) - ECDL vizsga lehetõség
- rendszerinformatikus Felsõfokú képzések:
- multimédia fejlesztõ - médiatechnológus asszisztens
- gépíró szövegszerkesztõ - intézményi kommunikátor
- dajka - számviteli szakügyintézõ

Érdeklõdni: Telefon/fax: 29/331-231,
illetve 70/933-6300, 70/933-6301, 70/933-6302

Beiratkozás: 2007. június 29-30. 9,00-17,00 óráig Gyömrõ,
Szabadság tér 2/b.

MONORON A GIMNÁZIUMBAN INDULÓ
KÉPZÉSEK:

- számítástechnikai szoftver-üzemeltetõ (ECDL vizsga lehetõség)
- számítógép kezelõ (-használó)

Érdeklõdni lehet: Hajdu Ákosnál 06-70-933-6312
Beiratkozás: 2007. június 29. 9,00-18,00 óráig a monori

gimnáziumban.

Képzéseink tandíjmentesek, a képzéstõl függõen csak 15.000 – 35.000 Ft/
tanév (felsõfokú szakmák esetében 55.000 Ft/tanév) beiratkozási díjat kell
fizetni, mely tartalmazza egy 2 Gb-os UDB drive árát is! Tanulóinknak
diákigazolványt biztosítunk!
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Idõs kor és anyagi biztonság? Mégpedig úgy,
hogy nem kell megválnunk az életünk munkájával
megteremtett otthonunktól? Valljuk be: nem
könnyû elképzelni, hogy ez lehetséges. Pedig ez a
lehetõség mostantól nagyon sok idõs ember
számára adott. A részletekrõl Hodorics Andrást,
az FHB Életjáradék Zrt. vezérigazgatóját
kérdezzük.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Itt egy sajátos idõskori jelzálog-kölcsönrõl,
ahogy Önök nevezik, idõskori jelzálogjáradékról
van szó. Mekkora a kölcsön futamideje, s mi van
akkor, ha lejár a futam-idõ?

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

Milyen további választási lehetõségei vannak
az ügyfeleknek és az örökösöknek?

Az FHB által megadott keretek között õk
dönthetik el, hogy mekkora legyen a kezdeti
egyösszegû kifizetés, a havi rendszeres járadék
összege és a kifizetés hossza. A kifizetés hossza
egész években határozható meg (1, 2, 10 stb.) és
választható az élethosszig tartó lehetõség is.
Amennyiben az ügyfél nem vette igénybe a
számára adható maximális hitelösszeget, késõbb
kérheti a kölcsönszerzõdés módosítását is, ha
nagyobb összegû havi járadékra van szüksége.

Dönthet úgy az idõs ügyfelünk, hogy kicseréli a
kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlant egy másikra,
s úgy is, hogy elõtörleszti a kölcsönt.

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

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

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

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

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

Milyen lakásra lehet életjáradék szerzõ-dést
kötni?

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

Mit tegyen, aki többet szeretne megtudni az
FHB Idõskori Jelzálogjáradékról vagy a Lakásért
Életjáradékról?

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

NEM KELL LEMONDNEM KELL LEMONDNEM KELL LEMONDNEM KELL LEMONDNEM KELL LEMONDANIANIANIANIANI
SEMMIRÕLSEMMIRÕLSEMMIRÕLSEMMIRÕLSEMMIRÕL

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
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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 Közmûvelõdési és Oktatásügyi Bizottság a rendelkezési
alapjára érkezett pályázatok elbírálása

Ökumenikus Általános Iskola Monor, Ady E. u. 48-52. 300.000.-
Jászai Mari Általános IskolaMonor, Jászai Mari tér 1. 120.000.-
Mûvelõdési KözpontMonor, Bocskai u. 1. 200.000.-
Monori Evangélikus EgyházközségMonor,
Bajza u. 2. (Nem felel meg a pályázati célnak) 0.-
Kossuth Lajos Általános IskolaMonor, Kossuth L. u. 98. 100.000.-
Nyugdíjasok Pest Megyei SzövetségeMonor, Krúdy u. 6. 200.000.-
Õszirózsák Nyugdíjas TánccsoportMonor 84.000.-
Nemeztõr Általános IskolaMonor, Nemzetõr u. 22-26. 100.000.-
Városi KönyvtárMonor, Kossuth L. u. 88. 105.000.-
A Sport és Egyesületi Bizottság a rendelkezési alapjára érkezett

pályázatok elbírálása
Mozgáskorlátozottak EgyesületeMonor, Irányi u. 6. 80.000.-
Monor Környéki Díszmadár és Kisállattenyésztõ
EgyesületMonor, Kossuth L. u. 206. 40.000.-
Kölyök Poló Suli Egyesület1121 Budapest, Ágnes u. 29. 0.-
Római Katolikus Egyházközösség Monor, Kossuth L. u. 83. 80.000.-
Idõsek KlubjaMonor, Bacsó B. u. 13. 50.000.-
Monori Korcsolyázók Sportegyesülete
Monor, Martinovics u. 22. 50.000.-
MMSZ Gondviselés Háza Monor, Kossuth L. u. 88. 80.000.-
Monori Polgárõr EgyesületMonor, Petõfi S. u. 1-3. 0.-
MSE Taekwon-do SzakosztályMonor, Kiss E. u. 3. 0.-
Monorért Baráti KörMonor, Kossuth L. u. 98. 100.000.-
Monori Strázsák Néptánc Egyesület
Monor, Kapisztrán J. u. 49. 100.000.-
Környezetvédelem Monorért Egyesület
Monor, Petõfi S. u. 3. 70.000.-
Vasutas Nyugdíjas KlubMonor, Vasútállomás 50.000.-
Monori Galamb- és Kisállattenyésztõk Egyesülete
Monor, Szatmár u. 5. 30.000.-
824. sz. Benedek Elek cserkészcsapatMonor, Kálvin tér 1. 80.000.-
Tesz-Vesz ÓvodaMonor, Katona J. u. 26. 60.000.-
Monor Városi Nyugdíjas KörMonor, Zöldmezõ u. 10. 50.000.-
A-06 Postagalamb Sport Egyesület
Monor, Wesselényi u. 42. 30.000.-
Monor Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Monor, Deák F. u. 12. 50.000.-
Monor Környéki Stárzsa Borrend
Monor, Kisfaludy u. 47. A bizottság a testület támogatását kérte
Monori GazdakörMonor, Dózsa Gy. u. 40. A bizottság a testület
támogatását kérte

A Szociális és Egészségügyi Bizottság a bizottság rendelkezési
alapjára benyújtott pályázatok elbírálása

Magyar Vöröskereszt Monor Telepi Alapszervezet
Monor, Ady E. u. 73. 80.000.-
Magyar Vöröskereszt Monori Szervezete
Monor, Kossuth L. u. 78. 40.000.-
Monor Városi Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat Monor, Deák F. u. 12. 150.000.-
Monor Város BölcsõdeMonor, Virág u. 33. 70.000.-
Baptista GyülekezetMonor, Bajcsy-Zs. u. 12. 150.000.-
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Monor, Kossuth L. u. 86. 70.000.-
„Közös út” Cukorbetegek Egyesülete
Monor, Jósika u. 21. 80.000.-
Xetroc Egészségügyi Alap és Szakellátó Bt.
Monor, Alkotmány u. 19/a. 30.000.-
Nagycsaládosok Monori Egyesülete
Monor, Vörösmarty u. 15. 150.000.-

Monor-Kistemplomi Református Egyházközség
Monor, Ady E. u. 74. 150.000.-
Szivárvány Nyugdíjas Klub Monor, Brassó u. 17. 50.000.-
Nemzetõr Általános Iskola, Speciális tagozat
Monor, Petõfi S. u. 34. 80.000.-
Monor Város Gazdasági Ellátó Szervezete
Védõnõi SzolgálatMonor, Balassa B. u. 1. 100.000.-

Alapítványi támogatások
Turner Ferenc Alapítvány Monor, Kossuth L. u. 83. 130.000.-
Ökumenikus Közoktatásért Alapítvány
Monor, Ady E. u. 48-52. 80.000.-
Monori Bömbölde –Tipegõk Alapítványa
Monor, Virág u. 33. 80.000.-
Monor és Környéke Közbiztonságáért
Közalapítvány Monor, Kossuth L. u. 78-80.
80.000.-Monori Pentaton Zenei Alapítvány
Monor, Kossuth L. u. 88. 70.000.-
Monor Újtelepi Ref. Kultúráért Alapítvány
Monor, Ady E. u. 74. 130.000.-
Monor és Vidéke Alapítvány
Monor, Kossuth L. u. 154. 70.000.-
Monori Evangélikus Kultúráért Alapítvány,
Monor, Bajza u. 2. 130.000.-
Dr. Fónyad Dezsõ Kulturális és Vallási Alapítvány
Monor, Kálvin tér 1. 100.000.-
Segítõ Támogató Közalapítvány
Monor, Pozsonyi u. 1. 3. ép 2.Lh. 12. 40.000.-
Nefelejcs Alapítvány Monor, Katona J. u. 26. 50.000.-
Monori Esthajnalcsillag Alapítvány
Monor, Kossuth L. u. 37. 50.000.-
Dr. Miklós László Monori Zsidó Alapítvány
Monor, Bajcsy Zs. u. 6. 70.000.-
„Az asztmás gyermekekért” Alapítvány
Monor, Ady E. u. 2. 80.000.-
Sulipersely Diákalapítvány Monor, Nemzetõr u. 22-26. 80.000.-

PÁLPÁLPÁLPÁLPÁLYÁZAYÁZAYÁZAYÁZAYÁZATI EREDMÉNYEKTI EREDMÉNYEKTI EREDMÉNYEKTI EREDMÉNYEKTI EREDMÉNYEK

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot arról, hogy a Monor Városi Polgármesteri
Hivatal Okmányirodájában “ügyfélhívó” rendszer került bevezetésre.
Az eddigi internetes idõpontfoglalás mellett lehetõvé vált a telefonos illetve
a személyes idõpontfoglalás is! Felhívjuk a figyelmet ezért arra, hogy az
Okmányiroda a gépjármû ügyintézés során elsõsorban az idõpont
elõjegyzéssel élõ ügyfeleket fogadja!
Kérjük ezért, hogy az ügyintézési és várakozási idõk csökkentése illetve az
okmányirodai ügyfélforgalom ütemezhetõsége érdekében az ügyintézés
megkezdése elõtt mindenképpen szíveskedjenek igénybe venni az idõpont
elõjegyzés lehetõségét az alábbi elérhetõségeinken:

Telefonon: 411-631,
413-119/171. mellék

Személyes megjelenés esetén:
4. iroda, 9. sz. asztal

Interneten: www.magyarorszag.hu.
Az okmányirodai ügyintézéshez szükséges iratokról, az ügyintézés
menetérõl valamint  a további tudnivalókról a fenti elérhetõségeken, illetve
Monor Város honlapján (www.monor.hu) kaphatnak bõvebb
felvilágosítást.
Reméljük, hogy az új megoldással gyorsabbá és egyszerûbbé tehetjük a
hivatali ügyintézés folyamatát!

Monor Városi Polgármesteri Hivatal
Okmányiroda

FELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁS
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Szeretnénk ezúton köszönetet mondani
mindazoknak, akik édesapánk, nagypapánk,
dédnagypapánk,

id. Burján Sándorné
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
csokrot helyeztek, fájdalmunkban együtt-
érzésüket fejezték ki.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretett halottunk

Horváth Imrén sz. László Zsuzsanna
temetésén részt vettek, és sírjára elhelyez-
ték az emlékezés virágait.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Klima János

temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, mély fájdalmunkban
együttérzésüket fejezték ki.

Özvegye, kisfia, és neveltlánya

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik

Csák Andrásné
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyez-
tek, és fájdalmunkban együttérzéssel osztoztak.

Férje és a gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak a
rokonoknak, ismerõsöknek, akik szeretett
édesanyánk, nagymamánk, dédnagymamánk,
özv. Faragó Imrén ész. Bõthi Etelka (93)
temetésén fájdalmunkban osztozva részt
vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek.

A gyászoló család

Szeretnénk ezúton köszönetet mondani
mindazoknak, akik édesanyánk, 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

Szeretném ezúton megköszönni mind-
azoknak, akik szeretett édesapám, nagypapánk

Tönköl Róbert
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
csokrot helyeztek, fájdalmunkban együttér-
zésüket fejezték ki.

Lánya, veje és unokái

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik férjem
és édesapánk

Kaneff Károly
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút
helyeztek, és fájdalmunkban osztoztak.
Köszönetet mondunk háziorvosunknak, dr.
Misuth Gábornak.

A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett édesanyám

Újvárosi Zsoltné sz. Darázsi Mária
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot
tettek, és fájdalmunkban együttérzésüket fejezték
ki. Köszönet mindazoknak, akik a nehéz idõkben
segítségemre voltak.

Leánya

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
szeretett férjem, édesapánk, nagyapám

Kaldenekker András
temetésén részt vettek, utolsó útjára elkí-sérték,
sírjára koszorút, virágot tettek, mély
fájdalmunkban együttérzésüket fejezték ki.

A gyászoló család

Hálás szívvel köszönetet mondunk mind-
azoknak, akik a szeretett feleség és édesanya,

Szõke Istvánné sz. Malya Erzsébet
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot tettek és mindazoknak, akik bár eljönni
nem tudtak, mély fájdalmunkban osztoznak, és
szívükben szeretettel gyászolják.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, a három
Tiszteletes úrnak is, akik

Bekker Károlynét (Fejes Julianna)
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot tettek, fájdalmunkban együttérzésüket
fejezték ki.

Két leánya

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
(Monor, Vasad, Csévharaszt) akik férjem és
édesapánk

Tönköl Róbert
temetésére eljöttek, utolsó földi útjára elkísérték,
sírjára kegyelet-teljesen emlékezésük jeléül,
virágjukat elhelyezték. Fájdalmunkban osztoztak,
és együtt éreztek velünk.

Felesége, fia és leánya

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretõ férjem, fiúnk, édesapánk,

Tóth János
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban
együttérzésüket fejezték ki.

Felesége, szülei, két fia

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSOK

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

László Sándor – Szalai Andrea

Suha Józsefné Gulyás Ildikó, Tóth János,
Gál József, Ordasi Károlyné Tóth Ilona Erzsébet,
Faragó Imréné Böthi Etelka, Klima János, Nagy
Imréné Dani Irén, Sipos Irén Terézia, Jávor Béláné
Batár Sára, Molnár László, Burján István, Horváth
Imréné László Zsuzsanna.

Állampolgári esküt tettek,
magyar állampolgárrá

váltak:
Dr. Sarrami Gholam Hossein, Székely Rozália,

Hunyadi Mária, Hunyadi Anna.



MONORI STRÁZSA 2007. április - május

13

Labdarúgás: NBIII (alföld csoport) felnõtt.
Veretlen mérkõzések! A csapat valósággal
szárnyal a tavaszi szezonban, Varga Károly
tanítványai a bajnokot is legyõzték.

Eredmények: 20. forduló: Monor- Gyula 5-0,
21. forduló: Mezõtúr- Monor 2-4, 22. forduló:
Monor- Hódmezõvásárhely 2-1, 23. forduló:
Monor- Cegléd 1-0, Monor, 400 nézõ. Monor:
Gilan- Kinder, Kajli, Szõke- Halgas, Kerepeszki-
Csikós (Bán), Csõke, Bokros S.- Szluka, Maka
(Bokros B.).

24. forduló: Csongrád- Monor 3-4 (félidõben
3-0-ra vezetett a Csongrád). 2007. május 22-i
Sportszelet NBIII-as oldalán kiemelten jelenik
meg ifistáink neve és életkora. Elsõ NBIII-as
meccsükön debütáltak szombaton, Csongrád ellen,
ráadásul gyõztes meccsen: Blahó Sándor (20
éves), Cselõtei Erik (17), Németh Keve (18),
Simon Zsolt (17). A bajnokság állása a 24. forduló
után: 1. Cegléd 53 (már bajnok), 2.
Hódmezõvásárhely 45, 3. Örkény 45, 6. Monor
40 ponttal. Záró mérkõzés 2007. 06. 03. 17,00 óra
Szarvas- Monor.

A bajnoki sikerek közben csapatunk kiesett a
Magyar Kupából botrányos körülmények között
Kókán. Az eredmény 1-1. Több sérültünk is lett a
találkozón, a legrosszabbul Bokros Sándor járt,
akit 05.22.-én már meg is mûtöttek. Egy levált
porc-darabot távolítottak el a térdébõl, és szerdán
már el is hagyhatja a Sportkórház, sportsebészeti
részlegét. Mihamarabbi felépülést kívánunk neki,
bár valószínûleg ebben a bajnoki idényben már
nem láthatjuk NBIII-as meccsen. Többi
sérültünkrõl is jó híreket tudunk közölni: Halgas
Istvánnak nincsenek elszakadva a bokaszalagjai,
csak nagy terhelést kaptak, mikor a lába alá fordult
a bokája. Boros Gábort is rendbe hozták, Szõke
Tomi combja is javulgat már.

Ifjúságiak: Taksony- Monor 4-6 (U19), 0-
2(U17), Monor- Paks 1-1(U19), 1-1(U17), Tököl-
Monor 3-2 (U19), 0-1 (U17), ESMTK-Monor 3-
5 (U19), 0-2 (U17), Monor-Vecsés 8-1(U19)
Összeállításunk: Kovácsi L.-Kiss B., Viczkó I.,
Lelkes L.-Cselõtei E., Szurok L., Micsu K.-Kiss
Cs.-Bokros B., Németh K.-Simon Zs. Gólszerzõk:
Simon 2.p., 8.p., 65.p., 66.p., 71.p., 76.p.) Bokros
(4.p.,13.p.), 12-0 (U17) Gólszerzõink: Paput N.(4),
Kürtösi R., Fekete L., Paput R., Koncz B., Baranyi
P., Magyar G., Jávorszki L., Rajna T. Örkény -
Monor 3-3 (U19), 3-4 (U17). A 25. forduló után az
U19-es csapat a 7. helyen áll 33 ponttal, az U17-es
csapatunk pedig a 4. helyen áll 47 pontot szerezve.

U13, Körzeti bajnokság:
2007. május 11.: Péteri-Monor: 2-8,

Gólszerzõink: Kupai Dani(3), Nádosy Gergõ(3),
Silberer Ricsi, Zsíros Márton.

Gyermeknapi Ilzer Kupa 2007. május 19.,
Monor: Szabó László vállalkozó szervezésében a
Monor Evangélikus Kultúráért Alapítvány, és az
Ilzer Sörgyár támogatásával elõrehozott gyer-
meknapi focitorna volt az MSE pályán. Három
korosztályban folytak a küzdelmek.

A torna végeredménye: U7-es korosztály: 1.
Dánszentmiklós 2. Maglód 3. Monor 4.Vecsés. A
legjobb játékos: Bokros Szilárd (Monor)  U9-es
korosztály: 1. Vecsés 2. Dánszentmiklós 3. Monor

4. Maglód. A legjobb játékos: Kovács Balázs
(Vecsés). U11-es korosztály: 1. Maglód, 2. Vecsés,
3. Dánszentmiklós, 4. Monor. A legjobb játékos:
Szilágyi László (Vecsés).

Kosárlabda: Tét nélkül nem ment! A záró
forduló: Monor SE- Albertisa SE: 67-78 (25-17,
19-21, 19-22, 8-18) Monor, 75 nézõ, vezette: Czéh
és Mádi (Õk vezették az odavágót õsszel). Monor:
Rácz Hanna 9/9, Kocsis Bernadett 10, Német
Ágnes 16, Baki Beáta 13, Mészáros Andrea 13.
csere: Kocsis Klára 2, Balkuné 4, Magócsiné
Katalin, Szvitek Lászlóné. Edzõ: Kecsmarik
András.

Csapatunk a vereség ellenére megnyerte a
bajnokságot és jogot szerzett az NBII-es indu-
láshoz. Volt csapatunk is bajnok lett a Tatabányára
igazolt Monor SE az NBI/B-ben nyert, és feljutott
az „A” csoportba. Az utolsó találkozón nagyon sok
monori szurkoló volt kint a Tatabányai
mérkõzésen.

NBII- férfiak: 9. helyen zárt a remekül hajrázó
férfi csapatunk az NBII-ben, 12 gyõzelem mellet

18 vereséget elkönyvelve. Dobólistákon Burján
Imre kiemelkedõ teljesítménnyel zárta a szezont. 
Összes dobott pont: 4. Burján Imre 663 pont (8
ponttal maradt le a dobogóról). 6. Csuba Attila
(Monor) 556, 11. Kovács Péter 477.  Három
pontosok : 2. Burján Imre 333 pont,  24. Kovács
Péter és Csuba Attila 102-102 pont.

2007. 05. 20. Mezõberény, diákolimpia
elõdöntõ, a 3.helyett szerezte csapatunk

Elõdöntõ: Monor - Hajdúböszörmény 47-66,
Monor: Bokros  Richard  5, Bihari  Viktor  8,
Kapás  Gábor 2, Ellenpacher Bence 2,
Ellenpacher  Márton  21, Horváth  Bence,
Moldován Ádám, Turancsik Gábor,
Bognár Csaba 1, Varga  Zoltán 8/6.

Bronzmérkõzés: Nyíregyháza - Monor 69-
76. Monor: Bokros  Richard 11/3, Bihari 
Viktor 6, Kapás  Gábor  6, Ellenpacher  Bence,
Ellenpacher  Márton 24/3, Horváth  Bence,
Moldován   Ádám, Turancsik Gábor 8,
Bognár Csaba, Varga  Zoltán 21/12. Edzõ:
Kovács Katalin.

Mindig friss hírek a monori csapatokról- www.
monorse.hu

A rovatott összeállította:
Szedlák Csilla, Ecsedi Dávid,

Szalai Zsolt
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2007. 04. 27-29.
Ifjúsági és felnõtt

Taekwon-do Európa
bajnokság, Poprád, Szlovákia.

A 2007. évi taekwon-do Európa
bajnokságot a versenyzõk és a szurkolók nagy
örömére a gyönyörû környezetben megépült, és
ezen rangos nemzetközi esemény megren-
dezésére minden szempontból kielégítõ modern
poprádi sportcsarnokban tartották meg.

A versenyen szinte teljes Európa képviselve
volt. A nagyon erõs mezõnyben 27 ország 737
versenyzõje indult a megmérettetésen. A magyar

válogatott, melynek ez évben is tagja volt
szakosztályunk I. danos mestere, Rigó Pál, 29
versenyzõvel és 9 fõ kísérõ edzõvel vett részt az
EB-n. Nagy bánatunkra az ifjúsági válogatott,
melynek Rigó Pál is tagja, csupán 1 pont
különbséggel szorult le a dobogó harmadik fokáról.

Az EB magyar eredményei:
Aranyérem: Felnõtt nõi válogatottunk

erõtörésben: Rákóczi Renáta (Hatvan)
Mucsy Petra és Tollár Nóra (Bp., Buday)
Ezüstérem: Ifi fiú egyéni küzdelem+70kg:

Zsarkó Dániel Péter (Hódmezõvásárhely)
Bronzérmek: Ifi fiú egyéni forma I. Dan:

Murinai Dániel (Bp.Sasok)
Ifi fiú egyéni küzdelem- 58kg Hentz Gergõ

(Hódmezõvásárhely)
Férfi formagyakorlat I. Dan: Balogh Péter

(Bp., Buday)

2007. 05. 05.
V. Serdülõ és Ifjúsági Taekwon-do

Európa Kupa, Hatvan.
9 ország 34 klubjának 305 versenyzõje

nevezett a versenyre, amely évrõl évre magasabb
színvonalú, kemény küzdelmekkel és párharcokkal
örvendezteti meg az edzõket, klubvezetõket, és a
most is szép számban megjelenõ nézõközönséget.

Szakosztályunk a sérülések, betegségek és
egyéb elfoglaltságok (ballagás) miatt 7 verseny-
zõvel indult a megmérettetésen, melyen ismét
remek, és a jövõre nézve is bíztató eredmények
születtek.

Aranyérem: Korsós Ádám: serdülõ fiú 4. gup
formagyakorlat

Ezüstérem: Bakács Cintia: serdülõ lány 6.
gup formagyakorlat

Bronzérem: Rigó Pál: ifjúsági fiú egyéni
küzdelem - 63kg

Lódi István
szakosztály elnök

TAEKTAEKTAEKTAEKTAEKWONWONWONWONWON-DO EREDMÉNYEK-DO EREDMÉNYEK-DO EREDMÉNYEK-DO EREDMÉNYEK-DO EREDMÉNYEK
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Március 31-én, szombaton zajlott le a monori
József Attila Gimnáziumban a körzeti borverseny,
amelyet ismét a Monori Gazdakör, a Ker-Bor Kft.,
a Strázsahegyi-Szárazhegyi Hegyközség, a Monor
Környéki Strázsa Borrend és a vendéglátó
gimnázium rendezett. A kiírásnak megfelelõen
már pénteken leadták a borosgazdák a bormin-
tákat, amelyeket a rendezõk fajtánként szétválo-
gattak és lajstromoztak, illetve elõzsûriztek.

Megyeri István gimnáziumigazgató, mint
vendéglátó köszöntötte a megjelenteket, külön is
köszöntötte Vasad és Péteri polgármesterét.
Röviden szólt a bor és a kultúra szerepérõl a min-
dennapokban, a gasztronómiában és az
irodalomban. Ezt követte a már nélkülözhetetlen
mûsor, amelyet a gimnázium Irodalmi Színpada
adott elõ. A 15 fiatal – 10 leány és 5 fiú – ezúttal a
szõlõmûvelés és feldolgozás munkálataiba nyújtott
bepillantást, ismert musical-ek zenéjére írt
szövegekkel. Csak az elismerés hangján lehet szólni
az elõadás színvonaláról, amelyet nagy tapssal
jutalmazott a közönség. Az elhangzott - humorban
bõvelkedõ - részletek sikere úgy a diákok hibátlan
játékának, mint Bolcsó Gusztáv tanár úr
témaválasztásának, ötleteinek és felkészítésének
is köszönhetõ. Külön öröm volt látni, hogy az
elõadók jókedvûen, beleéléssel játszottak és
énekeltek. Köszönjük mindnyá-juknak értékes
munkájukat!

Az elmúlt évek hasonló mûsorait egy nálam
felkészültebb írástudónak érdemes lenne
elemeznie, mivel ezt a sok elõkészületet és
betanítást igénylõ irodalmi munkát Bolcsó tanár
úr elkötelezetten és nagy szakmai tapasztalattal
végzi.

A mûsor után Megyeri igazgató úr bemutatta
a zsûrik tagjait, ebben az évben a korábbi kettõ
helyett három zsûri bírálta el a borokat. A fehér
borok zsûrielnöke Keresztes József, a Kunsági
Borvidék Hegyközségi Tanácsának fõtitkára, tagjai:
Bíró Mária, a Magyarországi Borrendek
Országos Szövetségének fõtitkára, Molnár
Sándor termelõ, borász, Petzvold Attila borász,
Katona Borház és Murár István termelõ, borász.

A vörös borok zsûrielnöke dr. Urbán
András, a Hegyközségek Nemzeti tanácsának ny.
fõtitkára, tagjai: Keresztesné Endre Judit
gyakorló borász, laboráns, Kiss Attila, a Kunsági
Borvidék Igazgató tanácsának tagja, Nagy Ákosné,
Kertészeti Egyetem, Csékey József, a Pécsi
Püspöki Pincészet fõborásza.

A rozé borok zsûrielnöke Karakas János, a
Strázsahegyi-Szárazhegyi Hegyközség elnöke,
tagjai Berki Zita és ifj. Szabó Gyula fiatal monori
bortermelõk. Az igazgató úr ismertette a
borverseny célját: a borkultúra emelését, a
bortermelés elõkészítésének segítését a szerve-
zõk részérõl. Megköszönte a közremûködõk
munkáját, és a rendezvény sikeres lebonyolítását
segítõk adományait.

Bodor János, a Borrend nagymestere röviden
beszámolt a Borlovagi lakoma sikerérõl, és hogy
meghívást kaptak a Maria Regnum templomban
tartott jótékony borárverésre, amelyen monori
és környékbeli borok kerültek kalapács alá 2500-
4000 Ft-os áron. Ezt követõen a borbírálat menetét
ismertették, és megkez-dõdött a borok

minõsítése, külön a zsûrikben és a megjelent
borászok körében.

A borversenyre az idén is szép számban
neveztek be a termelõk Monorról, Bényérõl,
Péteribõl, Vecsésrõl, Ceglédbercelrõl és
Tápiószentmártonból. 32 fehér, 36 vörös és 14
rozé bor került a talpas poharakba, hogy a tisztaság,
a szín, az illat és az összbenyomás összesített
pontszámai alapján kialakuljon a sorrend. A
minõsítés után következett a vacsora, amelyet
Magyar Kálmánné vezetésével készí-tettek, majd
az eredményhirdetésre került sor.

Karakas János a fehér és rozé borokról
alkotott véleményt, szerinte a szélsõséges
minõség volt tapasztalható, azaz vagy túl sok, vagy
túl kevés savat tartalmaztak a borok, bár a rozék
kiegyenlítettebbek voltak. Általában a frissesség
hiánya volt jellemzõ. A minõséget az évjárat és a
bor/hordókezelés befolyásolta. Végül arról szólt,
hogy a bor és a pincefalu adta lehetõségek még
igazán nem tapasztalhatók, a borturizmust
pályázatokkal lehetne fejleszteni.

Dr. Urbán András a vörös borokkal kapcso-
latban keményen fogalmazott: nem volt élvezet a
minõsítés! A borokban sok volt az alkohol-tartalom
és a sav. Több figyelmet ajánlott a borok és a hordók
kezelésére, és megjegyezte, hogy a 2006-os
évjárat inkább a fehér boroknak kedvezett.

Ezután került sor a díjak és oklevelek
átadására, zárójelben a zsûri átlagpontszáma
szerepel.

Fehér borok: 1. Bodor János, Rajnai Rizling,
arany (18,96), 2. Kiss Attila, Szürkebarát, arany
(18,66), 3. Ker-Bor Kft. Sauvignon Blanc, arany
(18,56). Ezüst minõsítést 8, bronzot 15, míg
megfelelõt 6 bortermelõ kapott.

Vörös borok: 1. Petz Márton, Merlot, arany
Í(18,68), 2. Hanzelik Lajos, Kékfrankos, arany
(18,62), 3. Petz Mátyás, Merlot, ezüst (18,00).

További 4 ezüst, 22 bronz, 7 megfelelt minõsítés volt.
Rozé borok: 1. Petz Mátyás, Merlot rozé,

arany (18,83), 2. Kiss Péter, Cabernet Sauvignon
rozé, arany (18,63), 3. Kiss Attila, Kékfrankos
Cabernet Cuvée, ezüst (18,27)

Kiosztották a közönségdíjakat is az elõbbi
kategóriákban, amelyeket a résztvevõ borászok
szavazata alapján állapítottak meg. A közönség
helyezési pontszáma: 1. helyre 3 pont, 2. helyre 2
pont, 3. helyre 1 pont. Az összesített pontszámok
adták az elsõ három helyezést.

Fehér borok: 1. Megyeri József, Chardonnay,
24 pont, 2. Ker-Bor Kft., Sauvignon Blanc, 20 pont,
3. Kiss Attila, Szürkebarát, 18 pont.

Vörös borok: 1. Petz Márton, Merlot, 19
pont, 2. Megyeri-Hanti pince, Kékfrankos, 18
pont, 3. Hanzelik Lajos, Kékfrankos, 16 pont.

Rozé borok: 1. Kiss Péter, Cabernet
Sauvignon rozé, 60 pont, 2. Megyeri József,
Kékfrankos rozé, 56 pont, 3. Hanzelik Lajos,
Kékfrankos, 49 pont. Itt azért magasabbak a
pontszámok, mert a társadalmi zsûri a fehér és
vörös borokat külön, a rozékat pedig együtt
értékelte.

A szokásoknak megfelelõen a zsûri a legma-
gasabb pontszámot elért monori termelõ borát
javasolja a „Monor Város Bora” címre. Ebben az
évben Bodor János, a Borrend nagymestere
Rajnai Rizling borával 18.96 ponttal érte el ezt a
megtisztelõ címet, átadására az Orbán napi
rendezvényen kerül sor.

Az eredményhirdetés után éjszakába nyúlt az
eredmények megbeszélése, a tanulságok
megvitatása, jó hangulatban, bár néhány borász
csalódott az elért pontszámokkal. Reméljük, hogy
jövõre jobb eredményekrõl számolhatunk be,
ehhez azonban meg kell fogadni a zsûri tanácsit.

Németh László

A XIII. Monori Városi meghívásosA XIII. Monori Városi meghívásosA XIII. Monori Városi meghívásosA XIII. Monori Városi meghívásosA XIII. Monori Városi meghívásos

BORVERSENYRÕL

Több éves hagyomány, hogy az
Acsádi úton (Mendei út), a pincék
között tavaszi nagytakarítást szer-
vezek, szemetet, gallyat szedünk.
Így volt ez március 17-én is. Sokan
eljöttek a pincetulajdonosok és az
utat használók közül.

Önzetlen munkájukkal átlát-
hatóvá és tisztábbá tették az utat és

KÖVETENDÕ PÉLDKÖVETENDÕ PÉLDKÖVETENDÕ PÉLDKÖVETENDÕ PÉLDKÖVETENDÕ PÉLDAAAAA

környékét. Köszönet érte! Külön
köszönet Szurok Gábor
pincetulajdonosnak, aki térítés
nélkül erõgépével több fuvar
szemetet szállított el.

Reméljük, hogy a szemetelõk
is a szeméttelepre viszik a hulla-
dékot, vigyáznak a természetre!

Koncsek András mezõõr
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NaptárNaptárNaptárNaptárNaptár
Monor község csatlakozása a nemzeti ellenálláshoz 1904-1906. VII. rész
(A márciusi számban megkezdett jegyzõkönyv folytatása)
Elnök megokolt indítványának elõadása után javasolja, hogy az értekezlet a járási közigazgatási

tisztviselõkhöz öt tagú küldöttséget menesszen, ragaszkodásunk, teljes bizalmunk kifejezése
és az értekezletre való meghívásuk czéljából.

Az elhangzott elnöki megnyitó és indítvány után Russvay Mihály gombai jegyzõ szót kérve
elõadja: Nehéz szívvel kell ellenvéleményt tolmácsolnia, tudja, miként legjobb volna, ha a
közigazgatási tisztviselõk állásaikban megmaradhatnának, de Gomba község az elnöki indítványt
nem teheti magáévá s ezért külön indítvány képen elõterjeszti, hogy a közigazgatási
tisztviselõknek állásukról való lemondása vagy abban való megmaradás kérdése bizassék tisztán
a tisztviselõk lelkiismeretes választására. Elnök a hazafias lelkesültség lángjától áthatott
beszéddel kisért indítvány sorsát az értekezletre bízva, döntés eredményeként megállapította,
hogy Gomba község indítványa a monori járás többi községei részérõl egyhangúlag elvettetett,
annak ellenében az elõterjesztett elnöki indítvány elfogadtatott. Az elnök ezek után elõterjesztett
indítványát az értekezlet egyhangúlag hozott határozatát kimondván, a járási közigazgatási
tisztikart felkérõ küldöttség tagjaiul: Fromm Antal, Korb János, Kubinyi Endre, Veres István
és Raksányi Kálmán urakat megbízva, az értekezletet a küldöttség visszaérkezéséig
felfüggesztette.

Nagytiszteletû Balla Lajos értekezleti elnök az értekezletet újból megnyitván, a megjelent
közigazgatási tisztviselõk közül a nemes munkában érdemeket szerzett Sárközy Pál nyugalomba
vonult fõszolgabírót, majd a megjelent Némethy Jenõ h. fõszolgabírót s Meskó Rezsõ szolgabírót
üdvözli; míg a nyugalomba vonuló fõszolgabírónak fáradalmait kipihenendõ; a jövõre csendes
munkálkodásban, boldogságtól kisért hosszú életet kiván, addig az utóbbiakhoz intézett buzdító
beszédben kifejezésre juttatja a mai értekezleten megjelent községek majdnem egyhangú
lelkesedéssel hozott határozatában megnyilvánuló ragaszkodást és tisztviselõk megmaradását
követelõ óhajt, a járás egyetemét érintõ azon nagy fontosságú körülmény befûzésével, hogy a
járás székhelye minden körülmények között továbbra is Monor község maradjon.

Sárközy Pál nyugalmazott fõszolgabíró úgymond: magával viszi a járás közönségének
szeretetét, azért tartsa meg a járás õt emlékezetében s fogadja köszönetét a megnyilvánult
õszinte ragaszkodásért.

Némethy Jenõ fõszolgabíró a beállott helyzet kényszer okait kimerítõen elõadva, majd
Meskó Rezsõ szolgabíró válaszukban köszönetet mondanak a személyük iránt megnyilvánuló
bizalomért, õk a haza alkotmányának megvédésébõl a jövõben is mint magyar emberek
kötelessége, ki óhajtják venni osztályrészüket, magyar emberek lévén lehetetlen, hogy a
magyar nemzeti követelményekért egyaránt hevülõ szivük dobbanása bárki által kétségbe
vonassék s épen ezért ki van zárva az is, hogy további járási közigazgatási tisztviselõk elõtt az
értekezlet kérését, a szót fõtisztelendõ Kubinyi Endre üllõi róm. kath. lelkész, vármegyei
bizottsági tagnak engedte át. Fõtiszt. Kubinyi Endre magas szárnyalású beszédben összegezi a
járási értekezlet ragaszkodását s buzdítja úgy a tisztikart mint ezen járás közönségét, a képviselõ
értekezleti tagokat a további hazafias együttmûködésre.

Elnök, miután ezekkel a járási értekezlet tárgya teljesen kimeríttetett, megköszönve az
értekezlet tagjainak érdeklõdését, az értekezletet bezárta.

Kmf. Aláírók: Fromm Antal korelnök, Balla Lajos értekezleti elnök, Brandtner Pál
értekezleti jegyzõ.

Hitelesítõk: Palcsik János bíró, Dr. Sandula Imre (róm. kath. plébános)”
Forrás: Monorkerületi Lapok 1906) (befejezõ rész következik)

N. L.

A Monori Tûzoltóság 2007. I. negyedévét
meglehetõsen magas vonulási számmal zárta. Az
illetékességi területen 128 tûzeset és 70 mûszaki
mentés, összesen 198 káreset adott munkát a
vonulós állománynak. A 128 tûzesetbõl 77 volt
avar-, nádas-, bozót- és erdei aljnövényzetben
keletkezett tûz. Számos esetben a helyszínen
derült ki, hogy felügyelet mellett történik égetés,
de nem jelentették be, illetve csak néhány
négyzetméteres területen égett a száraz fû. Voltak
napok, amikor 8-10 avartûzhöz is kellett vonulni.
Az ilyen kivonulásoknak jelentõs anyagi költségei
vannak a parancsnokság gazdálko-dásában. A
rendszeres figyelemfelhívás ellenére több lakásban
keletkezett a konyhai páraelszívótól vagy az
elektromos berendezésekben, villanyóra
szekrényekben tûz.

A mûszaki mentések között a közúti bale-
setek felszámolásán túl elakadt gépjármûvek
kivontatása, vízeltávolítás, fakídõlések megszün-
tetése, gázömlések, épület-és földomlások is
szerepelnek. Szerencsére a téli idõszakban kevés
volt a hó és a jegesedés, így az emiatti balesetek is
ritkábbak voltak.

A Monori Tûzoltóság ebben az évben sincs
anyagilag kedvezõ helyzetben, mivel a költség-
vetési normatívák igen lassan jutnak célba. Ebben
az évben a parancsnokság vonulós létszámát
megemelték, többen jelenleg az alapfokú tûzoltó-
tanfolyamot végzik. A tanfolyam elvégzése után
az új tûzoltók felszereléseinek és öltözõszek-
rényeinek elhelyezése komoly gondot fog okozni,
hiszen a rendelkezésre álló helyiségeket már a
jelenlegi létszám is régen kinõtte. A másik gond
az, hogy a megnövelt létszámhoz további
tûzoltókocsi beszerzése is szükségessé válik,
amelynek fedett elhelyezése szintén megol-datlan.
Sajnos egy új tûzoltó laktanya felépítése a Péteri
úton továbbra is csak ígéret, pedig a Monori
Tûzoltóság a vonulások száma tekinte-tében Pest
megyében a harmadik helyen áll, ennek ellenére
a legrosszabb körülmények között dolgozhatnak.

Németh László

A TÛZOLA TÛZOLA TÛZOLA TÛZOLA TÛZOLTÓKTÓKTÓKTÓKTÓK
JELENTIKJELENTIKJELENTIKJELENTIKJELENTIK

2007. május 12-én a Monori SE
úszószakosztálya részt vett az elsõ
határon túli nemzetközi úszóver-
senyén. Az izgalommal teli várakozást
és a kezdeti megilletõdöttséget remek
úszásteljesítményekkel kompen-
zálták úszóink.

A több száz fõ részvételével
megrendezésre kerülõ nemzetközi
POLET Junior KUPA úszóversenyen
7 fõs csapat képviselte egyesü-
letünket, és ezáltal Monor városát. A
kiváló szereplést bizonyítja, hogy
versenyzõink  17 alkalommal állhattak
az ünnepélyes eredményhirdetés
alkalmával a dobogóra.

ÉREMESÕ   SZERBIÁBANÉREMESÕ   SZERBIÁBANÉREMESÕ   SZERBIÁBANÉREMESÕ   SZERBIÁBANÉREMESÕ   SZERBIÁBAN EREDMÉNYEINK:

Botka Anita        -F.csop.- 1 bronzérem
Botka Dóra         -F.csop.- 1 ezüst, 2 bronzérem
Városi Brigitta   -F.csop.- 1 arany, 3 ezüstérem
Bacskai Csilla    -D.csop.- 1 bronzérem
Bacskai Attila    -F.csop.- 2 arany, 1 bronzérem
Bokros Belián    -F.csop.- 2 ezüstérem
Ponyi Péter        -D.csop.- 1 ezüst, 2 bronzérem

Versenyzõinknek gratulálunk, további
sikereket kívánunk !

Köszönet  Csernák Mariann
vezetõedzõnek !

MSE úszószakosztály
Versenyzõinknek  gratulálunk, és

további sikeres felkészülést kívánunk !
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VÁRUNK!!

Monor Városi Önkormányzat Képviselõ-
testülete pályázatot ír ki a „Strázsa” címû

havi kiadványok szerkesztésére,
kiadására.

Lap profilja: Önkormányzati tájékoztató, 12
oldalon havonta egy megjelenéssel, 6.200
példányban. A lapot minden monori ingatlanhoz
díjmentesen el kell juttatni.
A pályázatnak minimálisan tartalmaznia

kell:
- a pályázó nevét, elérhetõségét
- referenciáit
- laptervet
- üzleti tervet

Pályázati ajánlat benyújtásának módja,
helye és határideje:

Pályázati ajánlatokat zárt borítékban, 2007. június
18-án 12,00 óráig lehet leadni a Polgármesteri
Hivatal 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.
iktatójában. „Pályázat Strázsa újság” megjelöléssel.
A pályázat elbírálásának módja, határideje:
A határidõre beérkezett pályázatokat a képviselõ-
testület erre a célra létrehozott munkacsoportja
véleményezi és az illetékes bizottságok
elõminõsítését követõen a képviselõ-testület a
soron következõ, 2007. júniusi ülésén határozattal
dönt a benyújtott pályázatok elfogadásáról vagy
elutasításáról.

A pályázat eredményérõl történõ
tájékoztatás módja:

A képviselõ-testület döntésérõl a Polgármesteri
Hivatal a pályázót a határozat megküldésével
értesíti.

***
Monor Városi Önkormányzat Képviselõ-
testülete pályázatot ír ki a tulajdonában
lévõ TV stúdió üzemeltetésére, a stúdió

eszközeinek használatára,
mûsorkészítésre, a képviselõ-testület

üléseinek közvetítésére.
Az üzemeltetéssel kapcsolatos minimális

elvárások:
Képviselõ-testület üléseinek közvetítése
kábelhálózaton.
Rendszeres mûsorkészítés, mûsortervvel.
Közvetítés az Önkormányzat és intézményei által
szervezett ünnepségekrõl, rendezvényekrõl.
Tájékoztatás a város eseményeirõl.
Heti rendszeres hírmûsor készítése.
A pályázatnak minimálisan tartalmaznia

kell:

- a pályázó nevét, elérhetõségét
- referenciáit
- mûsortervet
- üzleti tervet

Pályázati ajánlat benyújtásának módja,
helye és határideje:

Pályázati ajánlatokat zárt borítékban, 2007. június
16-án 12,00 óráig lehet leadni a Polgármesteri
Hivatal 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.
iktatójában. „Pályázat TV stúdió mûködtetésére”
megjelöléssel.
A pályázat elbírálásának módja, határideje:

PÁLPÁLPÁLPÁLPÁLYÁZAYÁZAYÁZAYÁZAYÁZATI KIÍRÁSOKTI KIÍRÁSOKTI KIÍRÁSOKTI KIÍRÁSOKTI KIÍRÁSOK
A határidõre beérkezett pályázatokat a képviselõ-
testület erre a célra létrehozott munkacsoportja
véleményezi és az illetékes bizottságok
elõminõsítését követõen a képviselõ-testület a
soron következõ, 2007. júniusi ülésén határozattal
dönt a benyújtott pályázatok elfogadásáról vagy
elutasításáról.

A pályázat eredményérõl történõ
tájékoztatás módja:

A képviselõ-testület döntésérõl a Polgármesteri
Hivatal a pályázót a határozat megküldésével
értesíti.

Bõvebb felvilágosítás mindkét pályázat esetében kérhetõ:
 a város polgármesterétõl (tel: 29-412-215).

Március 18-án Székesfehérváron voltunk
országos seregszemlén. A legnagyobb fõvárosi
klubok mellett az ország minden részérõl  érkeztek
versenyzõk. Több mint 30 csapat, közel 400 úszója
állt rajthoz. A monoriak 2 arany, 2 ezüst és 3 bronz
érmet szereztek.

Eredmények:
Bacskai Attila (1999)
50 m pillangóúszás  2. helyezett
Bokros Blanka (2000)
50 m pillangóúszás  1.  helyezett
50 m hátúszás          1.  helyezett
50 m gyorsúszás      2.  helyezett
50 m mellúszás        3.  helyezett
Botka Dóra  (1999)
50 m gyorsúszás      3. helyezett
Botka Anita (1999)
50 m pillangóúszás  3. helyezett
50 m hátúszás           3. helyezett

PEST MEGYEI MINÕSÍTÕ ÚSZÓVERSENY
SZÁZHALOMBATTA

2007.március 3-án rendezte meg a PEST
MEGYEI ÚSZÓSZÖVETSÉG  az idei minõsítõ
úszóversenyt. A verseny érdekessége, hogy az
1996-os és késõbb született Pest megyei
versenyzõk között meghívott vendégként rajthoz
álltak a Pécs városi úszóklub versenyzõi is.

A verseny színvonalát emelte az érdeklõdõ
nézõk nagy száma, akik között helyet foglalt
Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok
úszónõ is.

A monori csapat ilyen erõs mezõnyben is
remekül helytállt, 18 arany, 7 ezüst és 1 bronz
éremmel térhettek haza.

Eredményeink:
Bacskai Attila (1999) 50 m-es pille-, mell-,

hát- és gyorsúszásban is I. helyezést ért el .
Bacskai Csilla (1996) 50 m-es pille- és

mellúszásban I., míg hát- és gyorsúszásban II.
helyezést ért el.

Bokros Belián (1998) 50 m-es mellúszásban
I., míg pille-, hát- és gyorsúszásban II. helyezést
ért el.

Botka Dóra  (1999) 50 m-es pille-, hát-, mell-
és gyorsúszásban is I. helyezést ért el.

Leé Ádám (1997) 50 m-es pillangóúszásban
III. , míg mellúszásban II. helyezést ért el.

Ponyi Péter (1996) 50 m-es pille-, hát- és
mellúszásban I. , míg gyorsúszásban II. helyezést
ért el.

Városi Brigitta (1998) 50 m-es pille-, hát-,
mell- és gyorsúszásban is I. helyezést ért el.

8-11 ÉV KÖZÖTTI ÚSZÓK ORSZÁGOS

VERSENYE

SZÉKESFEHÉRVÁR


