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HArmINc év IskolA

A rangos elismerést azzal érdemelték ki a 
tanárok, hogy 30 éves munkásságuk alatt 
folyamatosan magas szintű szakmai tudást 
adtak át a diákoknak és teljes személyisé-
gükkel nevelték is őket. További közös pont 
kettőjük pályájában, hogy nagy empátiával 
segítik a hátrányos helyzetű tanulókat azu-
tán is, hogy kikerültek az iskolapadból.
 A kitüntetés Pest Megye Közgyűlésének 
köszönetnyilvánítása azoknak a pedagógu-
soknak, akik sok éven át magas színvonalon 
végezték munkájukat. Egyben elismerés az 
iskolának is, hiszen csak kivételes esetben 
ismerik el egyszerre két pedagógus mun-
káját egy intézményből.

Gyorsan elszaladt a 30 év

Kónya Miklós 16 éve dolgozik műszaki szak-
oktatóként. 2003 óta gyakorlati oktatásve-
zetőként igazgatóhelyettesi feladatokat 
lát el. A szakmai vizsgák megszerzése után 
sem veszíti szem elől volt tanítványait, segí-
ti őket az elhelyezkedésben, beilleszkedés-
ben. Tanulmányi kirándulásokat szervez 
gyárakba, üzemekbe, így a diákok betekin-
tést kapnak a nagyvállalatok munkaszerve-
zésébe, tevékenységébe. 
• Manapság nem túl gyakori, hogy egy fér-
fi a pedagógus pályát választja, az még rit-
kább, hogy három évtizedig ki is tart emel-
lett. Önnek ez hogyan sikerült?
• Nem is tudom. El voltam foglalva, nem 
értem rá gondolkodni, és gyorsan elsza-
ladt ez a harminc év. A szerencse hozta azt, 
hogy tanári pályára léptem. Gyors döntés 
volt, de nem bántam meg.

• Korábban gyárban dolgozott. Nehéz volt 
az iskolai környezetre való átállás?
• Igen, hiszen pedagógusi pályám előtt fel-
nőtt szakemberekkel dolgoztam együtt. 
Nekem sok minden természetes volt, ami a 
gyerekeknek újdonságnak számított. Ami-
kor magyaráztam, és a tanulók értetlenül 
néztek rám, akkor jöttem rá, hogy meg kell 
állnom, vissza kell mennem az alapokhoz. 
• Miben más gyakorlatot oktatni, mint az 
elméleti tantárgyakat?
• Mivel a gyerekeknek manuális munkát 
kell végezni, ezért szabadabbnak érzik ma-
gukat, így az oktatás is könnyebb. Persze 
a munkához való viszonyuk megváltozott 
az utóbbi időben. Régen a tanulók olyan 
intenzitással dolgoztak az órámon, hogy 
időnként nekem kellett szólnom: ülj le, pi-
henj egy kicsit. A mai gyerekek nagyon el-
kényelmesedtek,  de ezért elsősorban nem 
ők, hanem az egész társadalmunk a felelős. 

 Felejthetetlen évek

Bogár Józsefné matematika-kémia szakos 
tanár 1986-tól oktat a középiskolában. Töb-
bek között az ő érdeme, hogy elindult a fel-
nőttoktatás az intézményben. Négy éve az 
iskola igazgatóhelyettese. 
• Az Ön arcán harminc év oktatás után sem 
látni a fásultság nyomait. Lendületét még 
egy pályakezdő is megirigyelhetné.
• A munkám során mindig voltak újabb és 
újabb feladatok, célok, amiket el kellett 
érni. Tizenkilenc éves koromban képesí-
tés nélkül kezdtem el tanítani, közben főis-
kolára jártam. Vecsésen, Üllőn és Monoron 
tanítottam általános iskolában. Amikor a 
Szterényibe jöttem, még csak szakmunkás-
képző volt, később elindult a szakközépis-
kolai képzés. Amikor kezdtem volna belefá-
radni, akkor jött az esti tagozat, ahol szintén 
taníthattam. Ezek felejthetetlen évek voltak 
számomra, mert a felnőttekkel nagyon-na-
gyon jó együtt dolgozni, hiszen rajtuk lát-
szik a tanulni akarás. Utána igazgatóhe-
lyettes lettem, ami szintén új kihívás volt. 
Szerencsésnek érzem magam, hogy a har-
minc év alatt nem kellett végig ugyanazt 
csinálnom. 
• Mit érez a 30 év legnagyobb sikerének?
• Mindig az volt a célom, hogy a gyerekek 
ne féljenek a matektól, ne érezzék kény-
szernek a tanulását. Úgy érzem, hogy emi-
att tanítványaim megkedvelték a matema-
tikát. Számomra ez a legnagyobb siker.
• Számítottak erre az elismerésre?
• Egyikünk sem számított arra, hogy megyei 
szintű elismerésben részesülünk. Nagyon 
örülünk, és köszönjük az iskola igazgató-
nőjének, Hangyásné Farkas Ágnesnek, hogy 
méltónak talált rá, és fölterjesztett bennün-
ket a díjra.  Az ünnepség Inárcson volt, ahol 
Szűcs Lajos, a Pest Megyei Közgyűlés elnöke 
és Szép Tibor főjegyző adta át a díjat.
 Nagy Renáta   

Pest Megye Szolgálatáért Díjat vehetett át  
a Szterényi József Szakközépiskola és Szakiskola két pedagógusa. 

A kitüntetések az iskolának is elismerést jelentenek
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Hivatal

A július 2-i rendkívüli ülésen megalkották 
a 16/2007. számú rendeletet az „Önkor-
mányzati Építészeti-Műszaki Tervtanács 
szervezetéről és működési szabályairól.” 
Monoron eddig is működött tervtanács – 
és volt rendelet is, ami szabályozta a mű-
ködést –, viszont egy új kormányrendelet 
megváltoztatta a tervtanács összetételét. 
Ezentúl csak olyan építész lehet a tervta-
nács tagja, akit az Építészeti Kamara ren-
del ki. Az új rendelet megalkotásának má-
sik oka az, hogy a képviselő-testület előző 
ülésén úgy döntött, hogy Városi Tervta-
nács helyett 11 tagú Kistérségi Tervtaná-
csot hoz létre, amelyben más kistérségi te-
lepülések is helyet kapnak.

rehabilitáció

A képviselő-testület pályázatot írt ki a Pé-
teri út melletti nyárfás terület értékesítés-
re. A pályázatra két jelentkező is van, de 
ahhoz, hogy értékesíteni lehessen a terü-
letet belterületbe kell őket csatolni – dön-
tött a  testület a második napirendi pont-
ban.
 A városközpont rehabilitációja már fo-
lyik, bizonyára mindenkinek feltűnt már a 
Petőfi utca 3. szám alatti ingatlan, valamint 
a régi Községháza udvarán lévő épületek 
bontása. A harmadi napirendi pont arról 
szólt, hogy az önkormányzat sokáig nem 
tudott megegyezni egy Petőfi utcai lakó-
val, mert nem tartózkodott a lakásban. 
Szerencsére végül létrejött az egyezség.

Bővülhet az iskola

A július 12-i rendkívüli ülésen szintén há-
rom napirendet tárgyaltak meg. Elsőként 
arról döntöttek, hogy a Kossuth Lajos Álta-
lános Iskola bővítésére pályázatot nyújt be 
az önkormányzat. Az elnyerhető támoga-
tás összege 440 millió forint, ehhez 44 mil-
lió forint önerőt kell a városnak biztosítani 
a jövő évi költségvetésében. Ha kedve-
ző lesz a döntés, akkor a Bajcsy-Zsilinszky 
utcai napköziotthont is az „anyaiskolába” 
helyezik át. Így a későbbiekben az iskola 
egy helyen működhet.

Esélyegyenlőségi Program

Elfogadta a képviselő-testület az Esély-
egyenlőségi Programot. Az Európai Parla-
ment és Tanács a 2007-es évet az Egyenlő 
Esélyek Mindenki Számára Európai Év-
nek nyilvánította. Ezt a programot az ön-
kormányzat teljes szövegével Monor Vá-
ros honlapján is közzéteszi. Lényege, hogy 
a Magyar Köztársaság Alkotmánya által 

megfogalmazott alapvető emberi és ál-
lampolgári jogokat és kötelességeket min-
den személynek biztosítani kell. Tekintet 
nélkül bármilyen megkülönböztetésre, le-
gyen az faj, szín, nem, nyelv, vallás, politi-
kai vagy más vélemény, nemzeti vagy tár-
sadalmi származás, vagyoni, születési vagy 
egyéb helyzet szerinti különbségtétel.  Rö-
viden: jogok biztosítása bármilyen meg-
különböztetés nélkül. Ahhoz azonban, 
hogy ez megvalósuljon, nagyon sok fel-
adatot kell még elvégezni. A program fog-
lalkozik a nők helyzetével, a 40-50 év felet-
tiek foglalkoztatásával, a pályakezdők, a 
fogyatékkal élők, a roma indentitásúak, a 
több gyermekesek helyzetével. Megfogal-
maz célokat a foglalkoztatás, és a közokta-
tás terén is.
 A harmadik napirend egy korábbi ha-
tározat módosítása volt, amely a csator-
nahitel megbontásáról szól Monor és 
Monorierdő között.

Interpellációk

Az év eddigi legmelegebb napjára esett a 
soros képviselő-testületi ülés július 19-én. 
Hosszú nap előtt álltak a képviselők, hi-
szen a kiküldött meghívó szerint 29 napi-
rendi pont várt tárgyalásra.
 Sinkovicz László a polgármestert kér-
te, vegye fel a kapcsolatot a Közútkezelő 
KHT-vel az Ady Endre utca rendbetétele 
érdekében. A sorompó és a 4-es út közöt-
ti szakaszon több helyen olyan kitüremke-
dések vannak, hogy azok fekvőrendőrnek 
is megfelelnének. Amíg az út aszfaltozása 
nem történik meg, legalább marják le eze-
ket a „dombokat”.
 Balogh Imre felhívta a figyelmet a vá-
rosi zöldfelületek öntözésére. A Vigadó 
környékén most füvesítettek, az udvarba 
cserjéket ültettek, de már teljesen kiszá-
radtak. Több gondot kellene fordítani a 
parkok karbantartására.
 Pogácsás Tibor polgármester mindkét 
interpellációra írásban ad választ.

rendeletek, beszámolók

Módosította a képviselő-testület a Monor 
Városi Önkormányzat közművelődési fel-
adatairól szóló 28/2000. (XII. 22.) számú 
helyi rendeletet. Erre azért volt szükség, 
mert a jövőben többnyire a Vigadó Kultu-
rális és Civil Központ látja el a közművelő-
dési feladatokat.
 Három közalapítvány, a Segítő Támo-
gató, a Monor és Környéke Mentés Ügyé-
ért, valamint a Monor és Környéke Köz-
biztonságáért Közalapítvány kuratóriuma 

TEsTülETI ülés 40 FokBAN
Javában tombol a nyár, sorra dőlnek a melegrekordok, de az önkormányzati 
munkában nincs pihenés. A júniusi testületi ülés óta két rendkívüli, és egy 
soros ülést tartott Monor Városi Önkormányzat Képviselő-testülete.
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Monor Város Önkormányzata pályá-
zat útján értékesít Monor területén, 
kertvárosias lakóterületen építési te-
lekingatlanokat.

A jelentkezési határidő folyamatos!

Bővebb felvilágosítás: 
Monor Város Polgármesteri Hivatala 
(2200 Monor, Kossuth Lajos u. 78-80.)
Műszaki Irodáján Bokros Károlyné  
ügyintézőnél ügyfélfogadási idő -
ben személyesen, vagy munkaidő-
ben telefonon a (29) 413-119 / 158-as 
melléken.

Pályázat

A Pest Megyei Kéményseprő és Tüze-
léstechnikai Kft. értesíti a lakosságot, 
hogy a 27/1996. (X. 30.) BM rendelet 
3-7. §-a értelmében előírt, a kötelező 
kéményseprő ipari közszolgáltatás kö-
rébe tartozó feladatokat Monor köz-
igazgatási határain belül, 2007. július 
1-től december 31-ig, arcképes igazol-
vánnyal rendelkező dolgozóik látják el, 
akik díjat is szednek.

ÉrtesítÉs

Augusztus 04-05.
Dr. Hajdinák Zoltán
Cím: 2721 Pilis, Tölgyfa u. 25.
Telefon: 20/979-00-57
                                                                             
Augusztus 11-12. 
Dr. Varga János
Cím: 2200 Monor, Dózsa György u. 63.
Telefon: 29/412-613; 20/95-77-226
                                                       
Augusztus 18-20.
Dr. Szakács Árpád
Cím: 2200 Monor, Mátyás király u. 10.                                                                                                        
Telefon: 30/390-85-26
                                                                                       
Augusztus 24-25. 
Dr. Zöldi Lajos
Cím: 2200 Monor, Kossuth L. u. 224.
Telefon: 29/410-618; 20/98-58-122

A betegjelentés helye: az ügyele-
tes állatorvos lakásán személyesen 
vagy telefonon. Az ügyeleti szolgálat a 
munkaszüneti napot megelőző mun-
kanapon 18 órától kezdődik és a mun-
kaszüneti napot követő munkanapon 
8 óráig tart. A szeptemberre érvényes 
ügyeleti rendről az állatorvosoknál ér-
deklődhetnek.

állatorvosi ügyelet Monoron



számolt be az elmúlt évben végzett mun-
kájáról, gazdálkodásáról. A bizottsági ülé-
sen sajnálattal jegyezte meg a Monor és 
Környéke Közbiztonságáért Közalapít-
vány kuratóriumának elnöke Kovács Benő, 
hogy csökkent az adakozó kedv. Tavaly 
alig több mint 200 ezer forint érkezett 
a számlára. Ez azért is érdekes, mert ha 
a Monori Rendőrkapitányság valameny-
nyi dolgozója adójának 1%-ával a közala-
pítvány javára rendelkezik, akkor is sok-
szorosa folyik be az említett összegnek.  
Egyedül a MOL emelte meg az üzem-
anyag támogatást.

Új vezetők az oktatás-nevelésben

Három intézmény, a Kossuth Óvoda, a 
TESZ-VESZ Óvoda és az Ökumenikus Álta-
lános Iskola vezetői álláshelyére írt ki pá-
lyázatot a képviselő-testület. A törvényes 
határidőn belül a Kossuth Óvoda és az 
Ökumenikus Általános Iskola vezetői he-
lyére is egyetlen fő pályázott. A TESZ-VESZ 
Óvoda irányítására ketten adták be pályá-
zatukat, de az ülés előtt az egyik pályázó 
visszalépett. A kiírásnak egyébként mind 
a négy pályázat megfelelt. A testület ha-
tározatában 5 éves időtartamra az Öku-
menikus Általános Iskola igazgatójának 
Tóth Ágnest, a Kossuth Óvoda vezetőjének 
Trincsiné Márton Zsuzsannát, a TESZ-VESZ 
Óvoda vezetőjének pedig Seres Istvánnét 
nevezte ki. Gratulálunk mind a három ré-
gi-új vezetőnek!

Az Ökumenikus  
Általános Iskola új neve

A testület felülvizsgálta az intézmények 
névhasználatát a 31/2005 (XII. 22.) OM ren-
delet alapján, és úgy döntött, hogy az Öku-
menikus Általános Iskola augusztus 1-től, 
az „Ady úti Általános Iskola” nevet viseli. 
Nem önszántukból tették ezt, hiszen erre 
több éves pereskedés után, bírósági vég-
zés kötelezte az önkormányzatot és az in-
tézményt. A névváltoztatás miatt az iskola 
alapdokumentumait is módosítani kellett.

Járdaépítés önerőből

A képviselő-testület az önerős járdaépíté-
sek ügyét is tárgyalta. Több olyan igényt 
tartanak nyilván, akik vállalnák a járda 
megépítését, ha az önkormányzat az el-
múlt évekhez hasonlóan biztosítaná az 
anyagot hozzá. Az önkormányzat jelenle-
gi anyagi helyzetében viszont nem tudja 
ezt a feladatot vállalni.

Új kerékpárutak

Folytatódik a kerékpárút építése a Kos-
suth Lajos és az Ady Endre utcákon. A köz-
beszerzési eljárások megindításához szük-
séges tervek készülnek. A nyomvonalakat 
elfogadta a testület, így a Kossuth Lajos ut-
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cán a Vásártérig, az Ady Endre úton pedig 
a Kazinczy utcáig épül kerékpárút.
 A Kistói úti kerékpárút építéséhez szük-
séges tervdokumentációk elkészítésé-
re pályázatot írt ki a képviselő-testület és 
egyben felhatalmazta a polgármestert és 
a jegyzőt a gyertes pályázó szerződésének 
aláírására.

Elfogadták a város három éves 
gazdasági programját

A júniusi ülésen fogadták el a város há-
roméves gazdasági programját. Már ak-
kor is jelezte Pogácsás Tibor polgármester, 
hogy a gazdasági program része a város 
akciótervének. Az akcióterv előkészíté-
se már hosszabb ideje folyik a városban, 
a tervezők beszélgettek vállalkozókkal, in-
tézményvezetőkkel, ismertetve az elkép-
zelést, meghallgatva véleményüket. A ter-
vezők az ülésen digitálisan is bemutatták 
a testületnek elképzeléseiket, hogyan néz-
ne ki terveik szerint a városközpont, a vas-
útállomás és a rendelőintézet környéke. A 
hosszú távú akciótervre szükség van, és 
már most ehhez illeszkedik a megkezdett 
városközpont rehabilitáció, a kerékpárutak 
építése, a parkosítás és a Petőfi utca  átala-
kítása sétáló utcává. Következő számaink-
ban – terveink szerint – bővebben szólunk 
az akciótervről és képeket is közlünk a ter-
vekről. A továbbiakban lakás- és ingatlan-
ügyeket tárgyaltak meg.

Önkormányzati ösztöndíjak

Zárt ülés keretében döntöttek az önkor-
mányzati ösztöndíjak odaítéléséről. Szep-
tembertől az önkormányzat 10 hónapon 
keresztül havi 6000 Ft ösztöndíjban ré-
szesíti a következő tanulókat: Dobai At-
tila, May Nikolett, Muresán Andrea, Ágos-
ton Eszter, Karkó Ágnes, Szabó Csilla, Kovács 
Vince, Kovács Edina, Burján Julianna, Var-
ga Hajnalka, Petrányi Andrea, Takács Etelka, 
Karkossiák Enikő.
 Forrás hiányában, az alábbi tanulók 
ösztöndíj pályázatát utasították el: Benkő 
Nikolett, Péter Nikoletta, Vízvári Dorottya, 
Kalocsai Kitti, Ellenbacher Anett, Szőnyi Pé-
ter, Gábor Erika, Artzt Eszter, Nagy Angelika, 
Várkonyi Enikő, Ábrahám Anikó, Komodi-
Tóth Anikó, Petrikovszki Renáta.

kihirdetett rendeletek

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete megalkotta és kihirdeti az aláb-
bi rendeleteit:
• 16/2007. (VII. 10.) számú: Önkormányzati 
Építészeti-Műszaki Tervtanács szervezeté-
ről és működési szabályairól.
• 17/2007. (VII. 31.) számú: Monor Városi 
Önkormányzat közművelődési feladata-
iról szóló 28/2000. (XII. 22.) számú helyi 
rendelet módosítása.

Összeállította: Nagy Lajosné

Rendszeres olvasóinknak már nem új-
ság, hogy augusztus hónapban nem 
ülésezik a képviselő-testület és várható-
an rendkívüli ülés sem lesz, így Monor 
Városi Önkormányzat Képviselő-testü-
lete következő soros nyilvános ülését 
2007. szeptember 13-án 14.00 órai kez-
dettel tartja a Városházán.
Javasolt napirendi pontjai:
1. Interpellációk.
2. Javaslat az önkormányzat 2007. évi 
költségvetési rendeletének szükséges 
módosítására.
3. Beszámoló az önkormányzat 2007.  
I. félévi gazdálkodásáról.
4. Az önkormányzati feladatok ellátá-
sának szervezésével kapcsolatos kérdé-
sek megtárgyalása.
5. Beszámoló a Bölcsőde munkájáról 
(az 1997. évi XXXI. törvény  104. § [1] be-
kezdésének e. pontja szerint) a szak-
mai munka eredményessége, a szak-
mai program végrehajtása, valamint a 
gazdálkodás szabályszerűsége és haté-
konysága vonatkozásában.
6. Beszámoló a mezőőrök munkájáról.
7. Beszámoló a gyepmester tevékeny-
ségéről.
8. A hulladékgazdálkodási terv felül-
vizsgálati anyagának elfogadása (a Hgt. 
37. §-a alapján).
9. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás 
városi ellátásával kapcsolatos kérdések, 
rendeletalkotás előkészítése.
10. Javaslat a helyi közutakon, illetve 
egyéb közterületeken gépkocsi parko-
lók helyének kialakítására.
11. Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
12. A Közmeghallgatás programjának 
előkészítése.
13. Polgármesteri jelentés a két ülés kö-
zötti fontosabb eseményekről és intéz-
kedésekről, valamint a lejárt határidejű 
testületi határozatok végrehajtásáról.
Zárt ülés keretében:
1. Javaslat Közbiztonsági Díj adomá-
nyozására.

naPirendi Pontok szePteMberben

A nyilvános ülések jegyzőkönyvei, vala-
mint a rendeletek teljes szövege a Városi 
Könyvtárban az érdeklődők rendelke-
zésére áll. A képviselő-testület nyilvános 
üléséről a GEMINI TV minden esetben 
felvételt készít, amelyet az ülést követő 
szombaton a PÁTRIA TV csatornáján fi-
gyelemmel kísérhetnek. A rendele -
tek egységes szerkezetbe foglalt szö-
vege már olvasható és letölthető a  
www.monor.hu honlapról, ahol egyéb 
felhívásokról is értesülhetnek.

további inforMációk
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17.00 • Megemlékezés az államalapí-
tó Szent István királyról, és az 
új kenyér megáldásának ünne-
pi szertartása a római katolikus 
nagytemplomban.

 • Színpadi programok  
a Fesztiválcsarnokban

17.30 • Térzene
18.00 • A Monori Dalkör  

műsornyitó előadása
 • Rétfalvi Norbert  

táncdalokat énekel
 • A New Style NDW modern 

táncegyüttes előadása
19.00 • Néptánc műsor
 a SADECZOKI lengyel tánccso-

port Stary Sacz városából
20.00 • A Have Rock zenekar koncertje
22.00 • Tűzijáték
Egyéb rendezvények az msE pályán
09.00 Lecsófőző party
10.00 Kispályás labdarúgó torna
 Nevezés 9.00 órakor,  

nevezési díj: 5000 Ft
monor város minden kedves lakóját 

 és vendégét szeretettel várjuk  
az ünnepi rendezvényre!

az augusztus 20-i ünnePi  
rendezvÉny PrograMja

A versenyt a Zeneiskolában és a házasság-
kötő teremben bonyolítottuk le, mivel a 
Művelődési Központ felújí-
tási munkálatai még nem 
fejeződtek be. A középdön-
tőre június 14-én, a buda-
pesti versenyzőkkel együtt, 
a Vigadó Dísztermében ke-
rült sor. Valamennyi vendég 
nagy elismeréssel nyilatko-
zott városunk Civil Központ-
járól. 

A pontszámok alapján a következő ver-
senyzők jutottak az országos döntőbe:

Versmondók: Jónás Gyuláné Monor, 
Vígh Judit Márta, Fazekas Imréné és Deme-
ter Mátyás Százhalombatta, Számwéber Er-

vinné Ecser, és Medgyes Béláné Göd.
Énekesek: Hajnal Kálmán Üllő, Váradi 

Edit, Piller József, Takács 
Anna Budapest, Boros 
Lászlóné Csömör, Szöllősi 
Antal Gyömrő.

A továbbjutók valameny-
nyien a „Közép-Magyaror-
szági Régió nyugdíjas vers-
mondója”, illetve „énekese” 
oklevelet kapták.

Az országos döntőre a 
versmondók Szolnokra, az énekesek pe-
dig Győrbe mehetnek. Valamennyiüknek 
sikeres fellépést kívánunk!

 Dr. Dudás Jenő
Nyugdíjasok Pest Megyei Szövetség elnöke

A Közép-Magyarországi Régióban élő kistérségi nyugdíjas  
klubtagok részére május 30-án szövetségünk elsőként Monoron  
rendezte meg a Kodály Zoltán ének-dal és az Arany János  
szavalóverseny elődöntőjét.

Klubélet

moNorI NyuGdíJAs éNEk-dAl  
és szAvAlóvErsENy

Egészségügy

A szűrővizsgálaton a részvétel kötelező!
 A szűrővizsgálaton nem kell részt ven-
nie azoknak a személyeknek, akik egy 
éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan 
részt vettek, illetve tüdőgondozó intézet-
ben gyógykezelés alatt állnak.
 A vizsgálat helye: Tüdőgondozó Inté-
zet (Monor, Kossuth L. u. 97-101.)
 A vizsgálat időpontja: Hétfőtől–csü-
törtökig: 8–17 óra, pénteken: 8–13 óra az 
alábbi bontásban:
 Az 5. sz. felnőtt háziorvosi körzet lakói 
2007. szeptember 3–28. között.
 A 2. sz. felnőtt háziorvosi körzet lakói 
2007. október 1–31. között.
 A 3. sz. felnőtt háziorvosi körzet lakói 
2007. november 1–30. között.
 A 4. sz. felnőtt háziorvosi körzet lakói 
2007. december 3–28. között.
 Az 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet lakói 
2008. január 2–31. között.
 A 6. sz. felnőtt háziorvosi körzet lakói 
2008. február 1–29. között.
 A háziorvosi körzeteket utcánkénti 
bontásban Monor Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének 17/2002. számú 
ren delete határozza meg. A szűrővizsgá-
lat időpontjáról az egyes körzetek lakos-
ságát és az érintett személyeket a Pol-
gármesteri Hivatal külön felhívásban is 
tájékoztatja.
 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 60. §-a szerint a járványügyi szű-
rővizsgálat módjáról, céljáról, helyéről és 
idejéről a szűrővizsgálatra kötelezett sze-
mélyt, illetve törvényes képviselőjét érte-
síteni kell. 
 Ha a szűrővizsgálatra kötelezett sze-
mély e kötelezettségének írásbeli felszó-
lításra sem tesz eleget, az egészségügyi 
hatóság a szűrővizsgálatot határozattal 
rendeli el. 
 A szűrővizsgálatot elrendelő határozat 
– jogorvoslatra tekintet nélkül – azonnal 
végrehajtható.
 A kötelezettség megszegője ellen az 
egészségügyi hatóság a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
140. § (1) bek. d.) pontja szerint 500 000 
forintig terjedő eljárási bírságot szabhat 
ki!
 A szűrővizsgálat – a szűrővizsgálat he-
lyére történő oda-vissza utazás szüksé-
ges időtartamát is beleértve – a mun-
kajogi jogszabályok alkalmazása során 
kötelező orvosi vizsgálatnak minősül. 
 Aki a kötelező szűrővizsgálaton nem 
jelenik meg, az ellen a 218/1999. (XII. 
28.) korm. rendelet 102. § (1) bekezdés 
a) pontja szerinti 60 000 Ft-ig terjedő 
szabálysértési bírság is kiszabható.

Monor, 2007. július 12.
Sándorné Urbán Hajnalka Jegyző

FElHívÁs TüdőszűrésrE
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-magyarországi
Regionális Intézetének Tisztifőorvosa a 6131-3/2007. számú határozatával elren-
delte a 30 év feletti lakosság körében a kötelező tüdőszűrő-vizsgálat elvégzését.

A Monori Strázsák Néptáncegyüttes 
augusztus 3-tól 8-ig Görögország-
ban, a Voloszi-öböl tengerpart menti 
városa iban képviseli szűkebb hazánkat 
és Magyarországot, a Portaria Nemzet-
közi Néptáncfesztivál rendezvényein.
 A székelyudvarhelyi Szejke-fesz-
tiválon több ízben is szereplő, Hollan-
diát és Montenegrót is megjárt tánc-
együttesünk most ismét egy távoli 
országban terjeszti a magyar kultúrát, 
és Monor város jóhírét.
 A hosszú útra autóbusszal augusz-
tus 2-án 9 órakor indul a városköz-
pontból az együttes, és várhatóan 
9-én, a délelőtti órákban érkezik meg.  
A vendégszereplés részleteit lapunk 
következő számában ismertetjük. 

görögországban 
a Monori strázsák

Az országos 
döntőn

valamennyi
továbbjutónak 
sikeres fellépést  

kívánunk!

TÁRSASHÁZ KEZELÉST
VÁLLALUNK !

Állami társasházkezelői
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 kedvezménye-

ket is biztosítunk leendő partnereinknek!
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szTk-vény beváltás »
szemüvegkészítés, -javítás 10 perc alatt »
Női, férfi, gyermek szemüvegkeretek   »
nagy választékban
Speciális és márkázott ZEISS, HOYA szemüveglencsék  »
(UV-szűrős, vékonyított, fényre sötétedő, multifokális, 
törhetetlen, karcálló stb. szemüveglencsék)
Szemüveg és kontaktlencse tartozékok, ápolószerek »
Napszemüvegek és egyéb optikai cikkek árusítása »

Hozott keretbe lencsék cseréjét, pótlását vállalom »

Egészségpénztári és bankkártyás fizetési lehetőség.

ELINTÉZHET mINdENT EGy HELyEN!
EGÉSZ ÉVBEN mÁS-mÁS KEdVEZmÉNy!

A minőséget garantálja:
Törökné kövesdi zita látszerész

NÉZZEN BE, ÉRDEMES!

IRISZ

OPTIKA

lÁTszErész üzlET
Az EGészséGHÁzBAN

2200 monor, Balassi B. u. 1. I em. 105.
Tel.: 06-30-961-9706

Nyitva: H–P: 8.15–17.00

Tandíjmentes OKJ-s képzések a
KARRIER SZAKKÉPZŐ ISKOLÁBAN

Gyömrőn induló képzések:
(2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/b.)

Érdeklődni:  telefon/fax: 29/331-234, illetve 70/933-6300,  
 70/933-6301, 70/933-6302
Beiratkozás: 2007. augusztus 27., 9.00-17.00 óráig  
 Gyömrő, szabadság tér 2/b.

Monoron, a gimnáziumban induló képzések:
számítástechnikai szoftver-üzemeltető • 
(ECDL vizsga lehetőség), 1 éves (középfok)
számítógép kezelő (-használó), 1 éves (alapfok)• 
gépíró szövegszerkesztő, 2 éves• 

Érdeklődni: Hajdu Ákosnál (06-70-933-6312)
Beiratkozás:  2007. augusztus 30., 9.00-18.00 óráig 
 a monori gimnáziumban.

Képzéseink tandíjmentesek, a képzéstől függően csak 
15 000–35 000 Ft/tanév (felsőfokú szakmák esetében  

55.000 Ft/tanév) beiratkozási díjat kell fizetni, 
mely tartalmazza egy 2 Gb-os UDB drive árát is! 

Tanulóinknak diákigazolványt biztosítunk!

számítástechnikai • 
szoftver-üzemeltető 
(ECDL vizsga lehetőség)
számítógép kezelő  • 
(-használó) 
rendszerinformatikus• 
multimédia fejlesztő• 
gépíró szövegszerkesztő• 

önköltséges nyelvi kurzusok• 
dajka • 
 
Felsőfokú képzések:
médiatechnológus • 
asszisztens
intézményi kommunikátor• 
számviteli szakügyintéző• 

építkezések, beruházások teljes körű anyagellátása

Tégla (Ytong, Porotherm, Mátratherm,   »
Silka mészhomok, üvegtégla)
Fa és műanyag nyílászárók, tetőtéri ablakok »
Cserép (Bramac, Tatai, Tondach, Altek, Mediterrán) »
Bitumenes tetőzsindelyek (amerikai, kanadai, belga) »
Szigetelők (URSA, Rockwool) »
Hőszigetelő rendszerek (Austrotherm, Masterplast) »
Vakolat (LB-KNAUF, REVCO) »
Schiedel kémény »
Szárazépítészeti termékek »
Beton termékek (zsalukövek, pincefalazók,   »
gerandák, béléstestek, áthidalók, térkövek)
Sóder, termőföld »
Mosott homok »
Oltott mész, MICROPOL mészpótló, mészhidrát »
Nád, nádszövet »
Csempék, járólapok »
Akác tűzifa, szén »
Valamint különböző fel nem sorolt építőipari termékek »

Kedvező árainkkal minden kedves
Érdeklődőt és Vásárlót szeretettel várunk!

GIlmAr BT.
tüzelő- és építőanyag

k e r e s k e d e l e m

Telep: Péteri, Bereki út
(a Péteri helységjelző 

táblánál)
Fax: 06-29-314-075

mobil: 06-20-9-28-29-30
E-mail: gilmar@netelek.hu

Nyitva tartás:
H–P: 7.00–17.00
 Szo:  7.00–12.00
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Mi lesz velem, (mintha Apámat hallanám) 
hogy kerülök így be az egyetemre (főis-
kolára), a nyelvvizsga 7 (10) pluszpontja 
nélkül? Vagy ha mégis bekerülök, nem 
akarok úgy járni, mint a Tozsó, aki már 
el is végezte a sulit, de még hajt a meló 
mellett a nyelvvizsgáért, mert anélkül 
nem kapja meg a diplomáját. Vagy mint a 
Jani (a Tozsó bátyja) akinek már van dip-
lomája, csak hát semmit nem tud hasz-
nosítani az iskolában tanultakból, pedig 
mehetne egy multihoz dolgozni, ha meg 
merne szólalni angolul.

„Az én esetem speciális...”

Ekkor hirtelen egy ismerős dallam-fosz-
lány dereng át a nyári forróságon. Parole, 
parole, parole… (a folytatáshoz, azt hi-
szem, némi francia nyelvtu-
dás kellene). Ez az! Telefon-
könyv. Nézzük csak! Mobil 
szám is van. Kellemes női 
hang. Próbálom összeszed-
ni a gondolataimat, mit 
is szeretnék. „Tudja, az én 
esetem speciális…” Tud-
ja, és nem probléma. Rá-
veszem magam egy sze-
mélyes találkozóra. Szerda 
vagy péntek? Legyen a 
péntek. Most nekem kell 
az első lépést megtennem? 
Kicsit kétségbe esem. A múltkor az a má-
sik csapat, valahonnan az ország végé-

ből, azok házhoz jöttek. Igaz, majdnem 
aláírattak velem egy éves életbiztosítás-
sal kombinált, havi fix törlesztő részletes, 
örökölhető (!) jelzálogos tanfolyamot. S 
ha lett volna akkor pénzem, akkor alá is 
írom azonnal, s most a Tozsóval együtt 
próbálnám áruba bocsátani. De nem 
volt. Így hát most lépegetek. Nahát, mi-
lyen közel van! Pannika, Sport, és már itt 
is vagyok. Ezek nyelvvizsgáztatnak is? A 
hölgy csinos, jól öltözött és ismerősnek 
tűnik, mintha láttam volna már valahol… 
persze, biztos ő is monori.

Nem lepődött meg ezen sem

Megpróbálom neki ecsetelni a helyze-
temet. Válaszol, szerencsére magyarul. 
Próbálom memorizálni a sok új informá-

cióból legalább a leglénye-
gesebbeket. Diplomás ta-
nárok, jó hangulatú órák, 
kis létszámú, négy-hat fős 
csoportok, nagyrészt isko-
lások és fiatal felnőttek jár-
nak az órákra. Jól felsze-
relt, barátságos tantermek, 
és én döntöm el, mikor, mi-
lyen gyakran megyek. Majd 
kapok egy tesztet. Vért iz-
zadok. S az eredmény…! 
De úgy látom, nem lepő-
dött meg ezen sem. Rög-

tön javasolja, látogassak meg egy szin-
temnek megfelelő csoportot. Próbaóra, 

próba – szerencse. Kedden már az ismert 
úton, Pannika, Sport, telefonkönyv nél-
kül is boldogulok. Csomó ismerős arc az 
előtérben. A csoport vidám, körben ül-
nek, így mindenkit láthatok. Ez direkt jó, 
mert szerintem több lány jár a nyelvisko-
lába, mint férfi, de a szünetben a mellet-
tem ülő csinos lány meggyőz az ellenke-
zőjéről.

sokat fogunk találkozni

S nem csak ő, de a próbaóra is meggyő-
ző volt. Rövid kalkuláció után, a nagycso-
port – szorozva kis ár egyenlő kis haté-
konyság kontra kiscsoport – szorozva jó 
ár egyenlő jó hatékonyság képletek ösz-
szevetését követően a beiratkozás mel-
lett döntök. Kicsit sajnálom, hogy a tan-
folyam ütemezésére csak heti 2x2 órát 
javasolnak, de ha kitartó leszek, és leg-
alább a középfokú nyelvvizsgáig bírom, 
akkor biztosan nagyon sokat fogok talál-
kozni a mellettem ülő lánnyal…

Idegen nyelvGoNdolATok NyÁr véGéN
Már megint mindjárt itt a szeptember! És ezen a nyáron sem tanultam meg 
egyetlen nyelvet sem. Pedig akartam. Vettem kazettákat, meg könyveket is. 
Csak hát…

Ha már akkor belekezdtem volna a  
tanulásba, amikor először gondoltam rá,  
ma már lehet, hogy nyelvvizsgám lenne

A csoport vidám, körben ülnek, így mindenkit láthatok

A hölgy csinos,
 jól öltözött és

 ismerősnek tűnik, 
mintha láttam 

volna már 
valahol… persze, 
biztos ő is monori.

keressen fel minket! Gondoljon 
bele: mikor fontolgatta először, 
hogy nyelvet kellene tanulnia? le-
het, hogy ha akkor belekezd, az-
óta már nyelvvizsgája lenne? (x)

Parole Nyelviskola 
és Nyelvvizsgahely

Monor, Kiss Ernő u. 3. 
Tel: 411-598

Mobil: 20-5621-023. 
parole@enternet.hu 

NE HAloGAssA!
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Monor, Kossuth L. u. 88. • Tel.: 610-680



Negyed század

NAPTÁr HElyETT:  
BÚcsÚ Az olvAsókTól
Huszonnégy évi helytörténeti kutatás és húsz évi sajtómunka után 
 – személyes és anyagi okok miatt – úgy helytörténeti 
mint közéleti tevékenységem ezzel a lapszámmal befejezem. 
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Gépjárművezető-képző Kft.

kresz tanfolyaMot indít:
száMítógÉPes felkÉszítÉs kresz vizsgára

rÉszletfizetÉsi lehetősÉg
díjMentes elsősegÉlynyújtó tanfolyaM

érdeklődni lehet: 
TABAC dohány, ajándék bolt, Monor, Deák F. u. 2.

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

Az eltelt majd negyedszázad alatt értem 
el eredményeket és megéltem néhány ku-
darcot is. A tisztelt olvasók között bizonyá-
ra többen vannak, akik elhatározásommal 
nem értenek egyet, de kérem, vegyék fi-
gyelembe az én szempontjaimat is. En-
nek érdekében csak egy rövid összegzéssel 
szolgálok, a teljes munkásság részletezését 
talán megteszi az utókor.
 1983-ig átlagos fizikai munkásként él-
tem családom körében. Egyik fiam iskolai 
feladatának megoldása érdekében kezd-
tem Monor múltjának kutatását, doku-
mentumainak gyűjtését hobbi szinten. Első 
helytörténeti vonatkozású tanulmányom 
1987-ben jelent meg a Technika című fo-
lyóiratban. Ettől kezdve elkötelezetten te-
vékenykedtem Monorért. A Pest Megyei 
Hírlap monori oldalán, 1992-től a Monor és 
Vidéke, valamint a Monori Strázsa oldalain, 
illetve könyvekben jelentek meg tanulmá-
nyaim, adatközléseim, cikkeim.  Nem végle-
ges összesítés alapján több mint 500 írásom 
jelent meg nyomtatásban, és már negyedik 

éve szerkesztem a Gemini Televízióban a 
Gyulladáspont című tűzoltósági műsort.
 A Monori Strázsa újságban ezzel együtt 
éppen 387 írásom jelent meg, ebből 238 
helytörténeti, 79 tűzoltói, 49 közéleti és 
21 borászati témában. Ezeken kívül köz-
épületeink, emlékműveink és a ’48-as sí-
rok megóvásában végeztem fizikai mun-
kát – ingyen, felkérés nélkül. Részt vettem 
2000-ben a Városi Helytörténeti Kiállí-
tás létrehozásában, több időszaki kiállítás 
rendezésében, diákcsoportok nyári foglal-
kozásában, tucatnyi egyetemi és főiskolai 
szakdolgozat segítésében illetve lektorá-
lásában. Csak években mérhető a szabad-
időmben áttanulmányozott több tízezer  
újság- és könyvoldal, valamint a korabe-
li képviselő-testületi jegyzőkönyvek ki-
jegyzetelése – írógépen majd számítógé-
pen cikké formálása. Hónapokat töltöttem 
a Pest Megyei Levéltárban, a Széchenyi, a 
Szabó Ervin és Egyetemi Könyvtárban, va-
lamint a helyi egyházaknál. Felkutattam 
– másokkal együtt – az 1848/49-es sza-

badságharcban, az I. és II. világháborúban 
részt vett monoriak névsorát. Legutóbb az 
1956-os monori eseményeket kutattam, 
több esetben szót emeltem hivatalos fóru-
mokon a város közügyeiben – hogy csak a 
legfontosabbakat említsem meg. Mindezt 
1987-97. között havi 240 óra tűzoltói szolgá-
lat mellett végeztem. Ezek a tevékenységek 
gyakran a családi élet rovására történtek.
 Most töltöttem be 60. életévemet, és 
őszintén szólva elfáradtam, arról nem be-
szélve, hogy a látásom erősen megromlott. 
A továbbiakban csak a családi ügyeimmel 
kívánok foglalkozni, illetve az eddig meg-
jelent írásaimat digitalizálom. Úgy gondo-
lom, hogy az eltelt másfél évtized alatt úgy 
a Monori Strázsa, mint a Monor és Vidéke 
újság hasábjain Monor múltjából adtam 
annyit Önöknek, amennyit előttem még 
senki. Örülök az eddig önként vállalt tevé-
kenységem eredményeinek, hiszen egy 
mondás szerint: „Azért vagyunk e világon, 
hogy nyomot hagyjunk benne” – ez ta-
lán nekem is sikerült. Remélem, hogy akad 
majd egy másik megszállott, aki megpró-
bálja folytatni ezt a szép, de időrabló mun-
kát, hiszen városunk múltjában sok feltárat-
lan esemény várja még a kutatókat. 
 Befejezésül megköszönöm eddigi ér-
deklődésüket városunk múltja és egyéb írá-
saim iránt.

Tisztelettel: Németh László,  
a Naptár rovatban: N. L.

HOBBI KUCKÓ

esküvői És Party dekorációk beszerzÉse katalógus alaPján.

Monor Petőfi sándor u. 8. (a szolgáltató házban)
tel: 06-209-277-312

NyITvA: H-P: 10-17, Szo: 8-12

krEATív HoBBI és dEkorÁcIós BolT

szalvétatechnika alapanyagok, 
hobbi- és üvegfestékek, ragasztók,

ékszeralkatrészek, gyöngyök,
kreatív játékok, ajándékok, stb.

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

T-mA péntekenként 21.30-tól élőben
Telefon: 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 óra  •  hétfő 15.00 óra  •  péntek 22.30 óra.

reklám- és referenciafilmek készítése az Ön igényei szerint.
GEmINI TElEvízIó az ÖN médiakapcsolata!
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Hitelbróker iroda Monoron
Ingatlanfedezet alapú hitelek (jelzálog hitelek)• 
Építési hitelek• 
Vásárlás 0% önerővel• 
Személyi kölcsönök minimális feltételekkel• 
Adósságrendezés (aktív BAR-osoknak is)• 
Végrehajtások kiváltása• 

Jövedelemigazolás nélkül BAr listásoknak is!
Gyors ügyintézés, a legmegfelelőbb bank

és konstrukció kiválasztása.

Ügy félfogadás: hétfőtől-szombatig megbeszélés alapján
Kovács András: 06-30-618-6666

Iskolatáska akció
a Forrás sori Játékboltban!

Budmil hátizsákok széles választékával
és az elsős táskákhoz ajándék tolltartóval

várjuk kedves vásárlóinkat.
A nyári TV reklámos játékok

továbbra is folyamatosan kaphatók.

Nyitva: hétfőtől péntekig: 8.00–17.00-ig
szombat: 8.00–12.00-ig

Monor, Forrás üzletsor 2.
Telefon: 06-29-413-944

Augusztus 13., hétfő
• A kifizető, munkáltató által levont sze-
mélyi jövedelemadó és a tb-járulékok, 
az egészségügyi szolgáltatási járulék, az 
egészségügyi hozzájárulás, a munkaadói, 
a munkavállalói valamint a vállalkozói já-
rulék befizetése.  
• Az egyéni vállalkozó által benyújtandó 
0758-as számú, és a kifizető, munkáltató 
által benyújtandó 0708-as számú beval-
lás-adatszolgáltatás, amelyek a magánsze-
mélyek személyi jövedelemadó és járulék-
kötelezettségeiről, bejelentendő adatairól 
szólnak.
• Az egyszerűsített közteherviselési hozzá-
járulás (EKHO) bevallása és befizetése.
A biztosított őstermelők 07085-ös számú 
havi elektronikus adóbevallása.

Augusztus 15., szerda
• Az ÁFA törvényben meghatározott új 
közlekedési eszközt értékesítő adózó adat-
szolgáltatása.

Augusztus 20., csütörtök
• A társasági adó és a környezetvédelmi 
termékdíj havi adóelőlegének befizetése. 
• A kulturális járulék havi előlegének be-

vallása és befizetése. A szakképzési hoz-
zájárulás féléves előlegének bevallása és 
megfizetése.
• Az innovációs hozzájárulás havi előlegé-
nek bevallása és megfizetése. A rehabilitá-
ciós hozzájárulás havi előlegének bevallá-
sa és megfizetése.
• A havi ÁFA, a játékadó bevallása és befi-
zetése.
• A 0701-es számú havi bevallás benyújtá-
sa.
• A fogyasztói árkiegészítés, a költségveté-
si támogatás igénylése.

Augusztus 30., hétfő
A környezetterhelési díj előlegének befi-
zetése

változás a bejelentési  
kötelezettséggel kapcsolatban

Az eseti foglalkoztatás adminisztrációs 
terhei csökkennek azzal, hogy nem terhe-
li bejelentési kötelezettség azt a kifizetőt, 
amely magánszemélynek alkalomszerűen 
teljesít megbízási jogviszony keretében 
adó- vagy társadalombiztosítási jogvi-
szonyt eredményező kifizetést. A mente-

feLNőTTKéPzéS
Ok tatóbázis Kf t. (eng. sz. 13-0285-05)

2007. szeptemberében
Utolsó lehetőség, 

hogy szakmunkás végzettséggel kereskedő
 vagy vendéglátó üzletvezető végzettséget szerezzen!

ABC eladó
Kereskedő-boltvezető (vállalkozó)
Vendéglátó-üzletvezető (vállalkozó)
Logisztikai ügyintéző (helyszín: Bp., XVII. Havanna ltp.)

Tanfolyamok helyszíne: Monor, IPOSz Székház
Részlet fizetési kedvezmény

Információ és jelentkezés: e-mail: ok tbazis@monornet.hu
Tel.: 06-30-2440-646; 06-20-9772-483

EGyüTT véGEzvE
30 000 FT kEdvEzméNy!

sülés feltételeként a magánszemélynek a 
kifizetéskor igazolnia kell, hogy egyidejű-
leg más társadalombiztosítási jogviszonya 
is van.
 Ez a könnyítés 2007. május 29-én lépett 
hatályba.

változás az őstermelők bevallási 
kötelezettségében

 Az adózás rendje szerint a foglalkoztató-
nak nem minősülő biztosított mezőgaz-
dasági őstermelő, ha a tárgyévet megelő-
ző évben nem volt bevétele, a tárgyévben 
nem kötelezett a negyedéves elektronikus 
bevallás (07085) benyújtására.
 Ez a szabály nem rendezte azonban a 
tevékenységét a tárgyévben megkezdő, 
vagy az olyan őstermelő bevallási kötele-
zettségét, aki az adóévre vonatkozóan nyi-
latkozatban vállalta, hogy a társadalom-
biztosítási szabályokban meghatározott 
járulékalapnál magasabb összeg után fi-
zeti meg a járulékokat. 
 A magasabb járulékfizetést vállaló-
nak akkor is kell a tárgyévben negyed-
éves elektronikus adóbevallást adnia, ha a 
megelőző évben bevétele nem volt. 
 Ezt a szabályt első alkalommal a 2007. 
július hónapban benyújtott bevallásnál 
kell alkalmazni.

APeH Közép-magyarországi  
Regionális Igazgatósága



Lánglovagok

A kiemelkedően magas számú műszaki 
mentést az illetékességi területen több-
ször átvonult özönvízszerű esőzések és 
szélviharok okozták.
 Monor város bel- és külterületén 42 
tűzeset és 34 műszaki mentés történt a há-
rom hónap alatt.
 A Monori Tűzoltóság 2006. évet érté-
kelő állománygyűlésére június 22-én, dél-
előtt került sor a Vigadó (Civil Központ) 
nagytermében. Székely Attila alezredes, 
tűzoltó-parancsnok meghívására meg-
jelent a Monori Tűzoltóság személyi állo-
mánya, Pogácsás Tibor monori, valamint a 
vasadi, kávai, gombai és a vecsési polgár-
mester, továbbá Kelemen József monori 
rendőrkapitány, dr. Hornyacsek Júlia polgá-
ri védelmi vezető és Nagy Zsolt alezredes, a 
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság igazgató-helyettese.
 Székely Attila elmondta, hogy a máju-
si képviselő-testületi ülésen elfogadták a 
tűzoltóság tevékenységéről adott beszá-
molót, majd tájékoztatta az egybegyűlte-
ket a parancsnokság 2006. évi munkájáról.

évente 650 kivonulás

A tűzoltási-kárelhárítási munka úgy a vo-
nulós állományt, mint a tűzoltó járműve-
ket jelentősen igénybe veszi. 2006-ban 
357 tűzeset és 335 műszaki mentés tör-
tént az illetékességi területen, amelyből 
Monor, Vecsés, Üllő és Gyömrő telepü-
lésekre jutott a döntő hányad. Balesetek 
szempontjából a 4. és 31. számú főút, vala-
mint az M0-s körgyűrű vezet a statisztiká-
ban. A szélsőséges időjárás miatt eseten-
ként a víz és a kidőlt fák eltávolítása jelent 
sok munkát. A statisztika szerint 2000. óta 
évente több mint 650 kivonulás történik 
az illetékességi területen, emiatt a tűzol-
tótechnika és a járműállomány erősen el-
használódott. Üllőn és Sülysápon is műkö-
dik önkéntes tűzoltó egyesület, főként az 
üllőiek sokat segítenek a monoriaknak.
 A személyzeti munkáról szólva elmond-
ta, hogy minden beosztott tűzoltó kis-
gépkezelői vizsgával rendelkezik. Az illet-
ményalapot 2006-ban 4,8%-kal emelték 
és többen kaptak elismerést, illetve jutal-
mat a kiemelkedő munkáért. Július 1-jétől 
6 fő kiképzett tűzoltó lép be az állomány-
ba, így a munkaidő az előírtaknak megfe-
lelően csökkenhet.
 Nehéz év áll a monori tűzoltók mögött, 
hiszen az összköltségvetésből a dologi ki-

adásra jutó összeg 1997-hez képest nem 
változott, így százalékos arányban az ak-
kori 12,5% helyett a múlt évben már csak 
3,34%-ot ért el. Sajnos, a tűzoltótechnika 
fenntartásának, javításának és pótlásának 
ára jelentősen emelkedett, így a szüksé-
ges összegek előteremtése minden évben 
komoly gondokat okoz. 

kérdéses az új laktanya

Az önkormányzat pénzügyi gondjai elle-
nére is biztosítja az esetenkénti pályázati 
önrészt a tűzoltóságnak. Az előzetes tájé-
kozódás alapján 2008. januártól a parancs-
nokságot eggyel magasabb kategóriába 
fogják sorolni, ami újabb tűzoltó jármű be-
szerzését és a létszám további emelését je-
lentené, de a jelenlegi helyen ennek nincs 
valóságalapja. Az új tűzoltó laktanya építé-
sére már megvan a terület, de az építkezés-
hez az állam anyagilag nem járul hozzá
 A parancsnoki beszámoló után Nagy 
Zsolt alezredes hozzászólásában elmond-
ta, hogy az itteni megelőzési munkát ered-
ményesnek ítélik, de számolni kell azzal, 
hogy a leterheltség tovább növekszik. Tu-
datában vannak azzal, hogy a forráshiány 
gondokat okoz, ezt jelzik az illetékes ható-
ságoknak.
 Pogácsás Tibor szerint folyamatosan 
nőnek az igények, így újabb lakóházak, il-
letve lakópark építésével kell számolni, de 
várhatóan ipari park is kialakul majd. Az 
önkormányzat működéséhez szükséges 
állami hozzájárulás még a bérekre sem 
elég. A laktanya építés témájához kap-
csolódva jelezte, hogy arra európai uniós 
pályázatot nem lehet beadni. Befejezésül 
elmondta, hogy a Monori Tűzoltóság tevé-
kenységét úgy helyben, mint a körzetben 
megbecsülik és elismerik.

Az év tűzoltói

 Az „Év Tűzoltója” kitüntetést Kovács 
János főtörzsőrmester vette át. Németh 
László nyugalmazott tűzoltó 60. születés-
napja alkalmából, a Monori Strázsában írt 
tűzoltósági cikkekért és a Gemini Tv-ben 
szerkesztett Gyulladáspont című adáso-
kért üdülési csekket vett át. Ezeken kívül 
többen részesültek soros és soron kívüli 
előléptetésben, dicséretben és pénzjuta-
lomban.

Monor Város Önkormányzat 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága

NEHéz év Áll A moNorI 
TűzolTók mÖGÖTT
A Monori Tűzoltóság illetékességi területén 2007. április 1-je
és június 30. között 209 káresemény történt, ebből 45 tűzeset
és 164 műszaki mentés. Ezeken kívül további 11 alkalommal
a szomszédos tűzoltóságok területén nyújtottak segítséget tűzoltóink. 
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Június 29-30-án Üllőn, a Dóra-major-
ban harmadik alkalommal rendez-
te meg az Üllői Adorján Endre Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület és a Monori 
Hivatásos Tűzoltóság a Nemzetkö-
zi Tűzoltó Viadalt, amelyre hivatásos, 
önkéntes és létesítményi tűzoltóság-
ok nevezhettek be. A viadalra 33 csa-
pat érkezett, köztük a németorszá-
gi Waltershausen és a szlovákiai Örös 
tűzoltói. A versenyen a gépkocsive-
zetőknek  vizesárokban kellett szlalo-
mozni, majd az akadálypályán külön-
böző gyakorlatokat hajtottak végre a 
csapatok. Az a csapat állhatott a do-
bogó legmagasabb fokára, amelyik 
összesített időeredménye  a legkisebb 
volt. Látványos és izgalmas vetélke-
dőt láthatott a kilátogató közönség. A 
gyermekek sem unatkoztak, számos 
programon vehettek részt. 
 A Tűzoltó Viadalt Kecskemét hiva-
tásos csapata nyerte (558 mp), a má-
sodik helyezést a Zuglói Tűzőrség 
(616 mp), míg a harmadik helyezést a 
Kispesti Tűzőrség (635 mp) szerezte 

meg. A nagykátai hivatásos tűzoltók a 
7., a kókai önkéntesek a 14., a monori 
hivatásosok „B” csapata a 18., az „A” 
csapat a 21. helyen végzett. Az üllői 
önkéntesek II. csapata a 20., az I. csa-
pata a 26. helyen végzett. Az első há-
rom helyezett értékes tárgyjutal mat 
kapott, a monori tűzoltókat a leg   -
sportszerűbb csapat címmel tüntet-
ték ki. Nagykáta a legjobb Pest me-
gyei hivatásos tűzoltó csapat címet 
érdemelte ki, míg a turai önkénte-
sek az ország legjobb önkéntes tűzol-
tó csapata elismerést kapták. Az ered-
mények javítására két év múlva lesz 
újra lehetőség.

tűzoltó viadal üllőn
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A győztes kecskeméti csapat

Monori 



ZsarukÁTEsTüNk A ló TÚloldAlÁrA
Lassan itt a nyár, előkerülnek a fürdőruhák, az iskolák bezárnak
és ha az időjárás is úgy akarja, megtelnek a strandok. Fogy a sör,
a hamburger, a motorosok száguldoznak, a fiatal srácok
az apuka autójából integetnek a lányoknak, miközben bömböl a rap.

A zsaruk tovább teszik a dolgukat, ellen-
őrzik a közlekedőket, a szórakozóhelye-
ket. A nyomozók felderítenek, a vizsgálók 
megpróbálják bizonyítani a nyomozók ál-
tal felderített ügyeket, az ügyészek vádat 
emelnek, a bíróságok pedig nemsokára 
ítélkezési szünetre mennek. Zajlik az élet, 
kinek így, kinek úgy.
 Kinek szabadlábon, kinek a rácsok 
mögött. És vannak zsaruk, akik szintén 
a rácsok mögött töltik a meleg napokat. 
Mindig voltak és mindig lesznek olyan 
rendőrök, akik nem tud-
nak ellenállni a csábítás-
nak. Vagy a könnyen szer-
zett pénz lehetősége, vagy 
a természetes ösztönök vi-
szik le őket a becsületes út-
ról, hiszen ők is emberek. 
Ez természetesen nem ma-
gyarázat arra, hogy miért 
lesz egy rendet őrző fiatal-
emberből bűnelkövető. Munkájuk során 
fokozott büntetőjogi védelem illeti őket, 
ám ez együtt jár azzal, hogy ha megté-
vednek, a büntetésük is sokkal súlyosabb 
lesz, mint egy átlag állampolgárnak.
 Irdatlan mennyiségű feljelentés érke-
zik rendőrök ellen egy évben. Van, ame-
lyik valósnak bizonyul, de a túlnyomó ré-
sze nem. Ha pedig már ott tartunk, hogy 
a zsaru is ember, akkor meg kell jegyez-
nünk, hogy a Büntető Eljárásról szóló tör-
vény alapelvei rájuk is vonatkoznak, így 

például az ártatlanság vélelme. Vagyis ak-
kor a rendőr is csak akkor lesz bűnös, ha 
ezt bíróság jogerősen ki mondja.
 Az elmúlt hónapokban országos hisz-
téria övezte azt az ügyet, amiben öt rend-
őrt gyanúsítottak erőszakos közösüléssel 
egy fiatal lány feljelentése alapján. Tudni 
kell, hogy ez a bűncselekmény – ha nin-
csenek egyértelmű külsérelmi nyomok 
– igen nehezen bizonyítható, de igen 
nehezen cáfolható is. Nem irigylem az el-
járó ügyészséget, akinek tiszte kivizsgál-

ni az ügyet. Ha bebizonyo-
sodik a vád, úgy remélem, 
az elkövetők példásan szi-
gorú büntetést kapnak, de 
ha nem, akkor is kettétört a 
pályájuk. A politika és a mé-
dia azonnal lecsapott a le-
hetőségre, és egyből előke-
rült még néhány olyan ügy, 
ahol rendőrök a gyanúsítot-

tak. Még tüntetést is szerveztek a REBISZ 
előtt, kinyilvánítva, hogy egy szavukat se 
hiszik a zsaruknak, prejudikálva az ügy ki-
menetelét. A vihar magával sodorta az 
országos főkapitányt, a budapesti főkapi-
tányt és a REBISZ vezetőjét is. Főkapitány-
ok jöhetnek, mehetnek, de ez a vihar ta-
lán beláthatatlan mértékű kárt is okozott 
a rendőrségnek. Számtalan vicces beszó-
lás született már, sőt magyar módra a ló 
túloldalára is átestünk. Visszaállították 
a mobil ellenőrző csoportot és ha jól tu-
dom, lesz egy olyan vonal is, ahol az ál-
lampolgárok panaszt tehetnek az általuk 
sérelmezett intézkedésekkel kapcsolat-
ban. 
 Ha jól ismerem a magyar mentalitást, 
akkor új sport van születőben, ami arról 
szól, hogy ki tudja jobban, gyorsabban és 
minél érdekesebb indokkal bepanaszolni 
a zsarukat.
 Amíg a pánik le nem csillapodik, lesz, 
aki meg se áll az őt igazoltatni akaró rend-
őrnek, mondván, hogy az is biztos bűnö-
ző. Pedig intézkedni, felderíteni, vizsgálni 
akkor is muszáj, ha ez az állampolgárnak  
nem mindig tetszik. 
 Nem elemzem sem a magyar rendőr-
ség helyzetét, sem az okokat, sem az ide 
vezető utat. Én a jövő miatt aggódom 
egy kicsit. Ha egy országnak nincs egy-
séges, határozott és támadási felület nél-
küli rendőrsége, akkor akár az anarchia is 
felütheti a fejét. Országunknak pedig sok 
minendre szüksége van, de a káoszra a 
legkevésbé sem.

Az oldalt összeállította: Sipos Tamás
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A családi botrány a rendőrök egyik 
utált intézménye, ilyenkor általában a 
férj – némi alkoholtól felbátorodva – re-
gulázza a családot. Össze is törik né-
hány berendezési tárgy, majd mikor ki-
érnek a zsaruk, hogy rendet tegyenek, 
néha a feljelentő feleség is a párja mel-
lé áll. Ebben a nem régen történt eset-
ben nem így volt, mert a feleség a ve-
szekedés során annyira nem tolerálta a 
párját, hogy kést ragadott, és nagy len-
dülettel megvágta a férfi mellkasának 
bal oldalát. Először nem a rendőrök ér-
tek ki, hanem a mentők, akik gondosan 
bekötötték a nyolc napon belül gyógy-
uló sérülést, de közben hívták a járőrt. 
A kedélyek az első vér után megnyu-
godtak és a vitás felek kibékültek, a férj 
úgy döntött, hogy nem is tesz magán-
indítványt az ügyben.
 Két, elvileg kis súlyú bűncselekmény 
zárja az e havi listát, bár ez relatív, hi-
szen a sértettnek nincs kis súlyú bűn-
cselekmény, neki az a legsúlyosabb, 
legbosszantóbb és legfelháborítóbb, 
ami vele történik. Bizonyára Önök kö-
zül sokan váltak már különféle bűncse-
lekmények áldozatává, és valószínűleg 
nem mérlegelték, hogy esetleg más-
nak nagyobb értékű holmiját lopták el, 
vagy esetleg másvalakit sokkal jobban 
bántalmaztak.
 Így érezhetett az a galambász is, 
aki nemrég keserűen vette tudomásul, 
hogy az egyik éjszaka eltűnt 17 darab 
kecskeméti keringő fajtájú galambja. 
A galambászokat ismerve el lehet kép-
zelni a tolvajok iránti mérget, hiszen a 
nagy gondossággal nevelgetett jószá-
goknak nem csupán pénzben kifejez-
hető értéke van, az eszmei értékük sem 
elhanyagolható, sőt talán ez a fonto-
sabb.
 mai világunkban, mikor a lopás 
ilyen társadalmunkban ilyen mérete-
ket ölt, az ember megpróbál védekez-
ni valahogy a tolvajok ellen. Ki áramot 
vezet a kerítésbe – ami ugyan szintén 
bűncselekmény, de brutálisan hatásos 
–, ki kutyát tart –    remélve, hogy később 
a sérült betörő nem jelenti fel. Míg van 
aki riasztót szereltet az ingatlanra – 
mert azt gondolja, hogy az illetéktelen 
behatoló utálja, ha zajban kell dolgoz-
nia. Úgy tűnik, egy monori pincetulaj-
donosnak bejött a számítása, mert mi-
kor egy este rossz szándékú emberek 
akarták betenni a lábukat a pincébe, 
akkor a riasztó a szó legszorosabb ér-
telmében tette a dolgát, mivel a tolvaj 
vagy tolvajok pánikszerűen menekülni 
kezdtek. Leszűrhetjük tehát a tanulsá-
got: a riasztó nem haszontalan dolog.
 Csak el ne lopják azt is!

botrány, galaMb És riasztó 

„Országunknak 
sok minendre 
szüksége van,
de a káoszra a

legkevésbé sem.”
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Lesz, aki meg se áll az őt igazoltatni akaró
rend őrnek, mondván, hogy az is biztos bűnöző
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GÉPKÖLCSÖNZŐ
monor, ceglédi út 42. (4-es főút 37. km)

Tel.: 06-29-411-888, 06-30-935-3540
kolcsonzo@egyszerugep.hu   www.egyszerugep.hu

Nyitva tartás: H–P: 6.00–18.00   sz: 6.00–12.00
vasárnap (telefonos) ügyelet.

Kölcsönözhető:
lapvibrátor, döngölő, bontókalapács, horonyvágó,

fúró- vésőkalapácsok, viacolor roppantó, csempevágó,
betonkeverő, Stihl kaszák, láncfűrész, gyeplazító,

Kärcher szőnyegtisztító, nagynyomású mosó, stb...
Kölcsönzéshez kell: személyi igazolvány, lakcímkártya, közüzemi számla, kaució.

kANdAllók Az oTTHoNA mElEGéérT
kő- és csempekandallók

tervezése, építése, kivitelezése
kandallókazánok és kályhák

központi fűtésrendszerbe köthetők
Hordozható

pelletes, elektromos és látványkandallók
Tűztérbetétek és tisztítószerek

valamint kiegészítők széles választékban
Kínálunk továbbá homlokzatburkolót (Stegu),  

lábzatai köveket, járólapokat és csempéket.
Rendelésre készítünk műkő lépcsőket, ablakpárkányokat,

kerítés fedköveket, valamint teraszszegélyeket.
Vállalunk továbbá burkolási munkákat és sírkő készítést is.

BABI-kő Bt.
2200 Monor, Piac tér 50.

Telefon: 06-20-496-6907; e-mail: babiko@citromail.hu

Bizonyára Ön is szeretné vállalkozását gond-
talanul irányítani, anélkül, hogy mindenna-
pi tevékenységét beárnyékolnák vállalkozá-
sának problémái, megoldásra váró feladatai. 
Bízza ránk cége teendőit!
– Javítani akar vállalata pénzügyi eredményén?
– Új vállalkozást alapít?
 Keresse tanácsadó irodánkat, ahol kom p-
lex gazdasági tanácsadással, szám viteli szol-
gáltatásokkal várjuk jelenlegi és leendő part-
nereinket. Egyéni és társas vállalkozásoknak 
a cégalapítástól, a működés során felmerülő 

problémák megoldásáig minden területen 
teljes körű bonyolítást végzünk.
 Bízza meg irodánkat a bérek számfejtésé-
vel, a munkaügyek intézésével is. Győződjön 
meg szolgáltatásaink gazdaságosságáról!
számoljunk velünk!
– Aludjon nyugodtan!
 Készüljön fel most a munka- és tűzvédel-
mi ellenőr váratlan érkezésére! Előzze meg a 
munkahelyi balesetekből adódó gondokat!
 Szakértő kollégáink az Ön cégének is 
komplex megoldást kínálnak a munkavé-

delmi és a tűzvédelmi előírások maradékta-
lan betartásához, a munkahelyi balestek és 
tűzesetek megelőzéséhez.
– És még egy ötlet!
Készítsen honlapot! Ezt az nPirio, ingyenes 
honlapkészítő és karbantartó rendszer se-
gítségével villámgyorsan, programozás nél-
kül teheti meg! Részletekért kattintson hon-
lapunkra, a www.ecofact.hu címre!
vagy Ön egyedi honlapot szeretne?
Akkor keresse a www.netpeople.hu weboldalt.
Forduljon hozzánk bizalommal! (x)

mEGoldÁsok  
vÁllAlkozÁsÁNAk GoNdJAIrA

Számítástechnikai tanfolyamok  
indulnak minden szinten  

2007. őszén 
az Ökumenikus Általános Iskolában, 

Monoron.

Jelentkezési határidő: 2007. szeptember 15.

Érdeklődni:  Hangyásné Farkas Ágnes
Telefonszám: 06-20-527-3223

E-mail: hfa@citromail.hu

Hitel az Ön otthonában!
Szabad felhasználású

hitel kiváltási, építési, lakásvásárlási,  
JElzÁloGHITElEk

közvetítői és értékbecslési díj nélkül
Passzív BAR-listásoknak is az AEGON-tól.

Hívjon, megyek!
Telefon: 06-30-324-3820

E-mail: feher.mihaly@freemail.hu
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SzinkronúszásA dElFIN sc sIkErEINEk HÁTTErE

Milyen korosztályú gyerekek járnak a 
DELFIN SC-be?
• Több – gyermek, utánpótlás és junior 
– korosztályban nevelünk versenyzőket. 
Az egyetlen felnőtt versenyzőnk idén lé-
petett be a korosztályába. Rajtuk kívül 
foglalkozunk azokkal a kis 
kezdőinkkel is, akik nem-
rég csatlakoztak a klubhoz.
• Komoly eredményekkel 
büszkélkedhetnek. Meny-
nyi időnek kellett eltelnie 
ahhoz, hogy a különböző 
megmérettetéseken indul-
janak?
• Bár a DELFIN SC még 
csak három éves, máris 
két nemzetközi versenyen 
vettünk részt érdembe-
li eredményekkel. Például 
egyik versenyzőnk a hatvan induló kö-
zül a bronzérmet hozta haza Pozsony-
ból, gyakorlatilag egy év szinkronúszás 
után. Van olyan klubtag, aki a kezdetek-
től itt van velünk, és van olyan is, aki fél 
éve jár hozzánk, így folyamatosan kü-
lönböző szintű kupákon veszünk részt. 
A kezdőket elég hamar, akár egy-két hó-
nap tanulás után is elvisszük  a korosztá-
lyos versenyekre, így korán sikerélmény-
hez jutnak a gyerekek. Természetesen 
mint a legtöbb sportban ahhoz, hogy 
valaki országos bajnokságon vehessen 
részt, olyan technikai tudásra van szük-
sége, melynek elsajátításához két-három 
év szükséges. 
• Hány edző foglalkozik a gyerekekkel? 
• Négy olyan edzővel dolgozunk, akik a 
saját szakterületükön komoly tudással és 
tapasztalattal rendelkeznek. Van egy ba-
lettmesterünk, aki egyébként az Opera-
ház táncosa, így minden pénteken Pest-
ről jár le Monorra edzést tartani. Nemrég 
csatlakozott hozzánk egy kubai szárma-
zású edző, aki hazájának válogatott tag-
jaként világbajnoki 11. helyezett volt, és 
a mi nagy szerencsénkre Magyarorszá-
gon ment férjhez. Az úszástechnikát és 
a kondicionáló foglalkozásokat szintén 
egy volt úszó tartja. Saját magam azon 
kívül, hogy a DELFIN SC vezetőedzője 
vagyok, a Szinkronúszó Szakszövetség 
(MÚSZ-SZASZ) junior korosztályú válo-
gatottjának szövetségi kapitányaként is 
tevékenykedem.
• Kinek ajánlja a szinkronúszást?
• Azt szoktam mondani, hogy sportol-

ni kell. Az alapműveltségnek ez éppen 
olyan része, mint a zene vagy nyelvek 
ismerete. A szinkronúszás az egyik leg-
összetettebb sportág, de egyben a leg-
változatosabb is. Ennek oka, hogy sok-
féle mozgásformát ölel fel, mint például 

a balett, az úszás, az  zenei 
mozgás és a koreográfiák 
megtanulása. Hogy kinek 
ajánlom? Mindenkinek, aki 
szép mozgást, jó testalka-
tot szeretne a gyerekének. 
Nem lesz mindenkiből vi-
lágbajnok, de ha valaki vál-
tozatos, nőies és esztétikus 
sportágat szeretne, akkor a 
szinkronúszás a lejobb vá-
lasztás. Ráadásul élettani 
szempontból is kedvező a 
hatása.

• Hány éves korban érdemes elkezdeni?
• Attól függ, hogy mi a cél. Ha egy gye-
reknek – vagy bizonyos kor alatt a szülő-
nek – van ambíciója, akkor érdemes egy 
vízbiztos úszástudás mellett akár már öt 
éves korában is elhozni az uszodába. A 
legideálisabb, ha a gyerek 
tíz éves kora előtt minden-
képpen elkezdi a szinkron-
úszást, de jött hozzánk 15 
éves kislány is, aki nagyon 
jól érzi magát, és ügyesen 
dolgozik. 
• Milyen anyagi költségek-
kel jár a szinkronúszás?
• Mi a DELFIN SC-ben tag-
rendszerrel dolgozunk. Ez 
azt jelenti, hogy ha egy 
gyerek eljön hozzánk, elő-
ször fölmérjük az úszástu-
dását. Ezután bemutatjuk neki az egye-
sületet, majd ezt követően két hétig 
ingyen és bérmentve látogathatja az 
edzéseinket, sőt, még uszodai belépő-
jegyet sem kell fizetnie. Amennyiben a 
sportág elnyerte a tetszését és úgy dönt, 
hogy a továbbiakban is szeretne edzé-
sekre járni, illetve a klubhoz csatlakozni, 
akkor tagdíjat kell fizetnie, melynek ösz-
szege havi 11 ezer forint. Ezért heti há-
rom, később négy edzésen vehet részt, 
és nem kell külön fizetnie a kűr ruhájáért 
sem, ugyanis annak az árát a klub fizeti. 
Az összeg tartalmazza az uszodai belé-
pőt is, tehát a továbbiakban sem kell kü-
lön jegyet váltania. Megjegyzem, hogy 
ez a pénzösszeg jóval kevesebb, mint 

a fővárosi sportkluboknál. Ennek rész-
ben oka, hogy Monor önkormányza-
ta azzal támogat bennünket, hogy ma-
gáért a vízfelületért nem kell fizetnünk. 
A városnak ezt a fajta segítségét igyek-
szünk meghálálni úgy, hogy minden 
évben egy nemzetközi versenyt ren-
dezünk a monori uszodában, egy mási-
kon pedig részt veszünk. Ennek köszön-
hető, hogy Monor és a DELFIN SC nevét 
nemzetközi szinten is kezdik megismer-
ni. Ezekre a versenyre a világ minden tá-
járól érkeznek résztvevők, ami minden-
képpen előre viheti a várost is, nem csak 
a klubot. Más szervezetekkel is sikeresen 
együttműködünk: jó példa rá a követ-
kező, szeptemberi szereplésünk a Nyer-
ges Hotelben, ahol a Budapest-Ferihegy 
Rotary Club bemutatkozó rendezvényén 
lépünk fel. 
• Milyen hangulatban folynak az edzé-
sek?
• Nagyon figyelek arra, hogy jó hangula-
tú, összetartó társaság alakuljon ki, amit 
úgy érzem, sikerült elérni. Ennek érde-
kében nem csak az edzéseken vagyunk 
együtt, hanem időnként közös szabad-
idős programokat is szervezünk. Leg-
utóbb például elmentünk bobozni, de 
a közös sütizések is közelebb hozzák a 
csapat tagjait egymáshoz, és ez minden-
képpen visszahat az edzések hangulatá-
ra, illetve az eredményekre. A budapes-
ti klubok személytelenségéhez képest 

ez nekünk, edzőknek is iga-
zi felüdülést jelent. Szin-
te családtagként tekin-
tünk egymásra, ezért olyan 
nincs, hogy valaki kicsit sze-
ret szinkronúszni: vagy be-
leszerelmesedik, vagy idő-
vel abbahagyja. Ha viszont 
megszereti a gyerek, akkor 
már nem lehet lebeszél-
ni róla. Jó társaság, lelkes 
gyerekek, segítőkész szü-
lők, a szakmát magas szín-
vonalon űző edzők, csalá-

dias légkör, igazi csapatmunka – ez áll a 
DELFIN SC sikereinek hátterében. Termé-
szetesen továbbra is várjuk azokat a gye-
rekeket, akik ehhez a csapathoz szeret-
nének csatlakozni. Telefonos egyeztetés 
után bárkit szívesen látunk a DELFIN SC 
edzésein.

Nagy Renáta (x)

További felvilágosítás  
a dElFIN sc-vel kapcsolatban:

Dr. Szőke Zsuzsanna
Telefon: 06-30-9537-197

  E-mail: dr.szoke.zsuzsanna@chello.hu 
  

A DELFIN SC szinkronúszó csapat története egyidős a monori 
uszodával.  Az elmúlt három év nemcsak arra volt elegendő, 
hogy számtalan kitűnő  versenyeredménnyel gazdagítsák 
Monor sportéletét, hanem arra is, hogy a lányok edzőikkel együtt
egy igazán összetartó csapattá kovácsolódjanak. A DELFIN SC
vezető edzőjével, Dr. Szőke Zsuzsannával beszélgettünk. 

„Ha valaki 
változatos, nőies  

esztétikus
és egészséges

sportágat szeretne,  
akkor a szinkron-
úszás a legjobb 

választás.”

„Jó társaság, 
lelkes gyerekek, 

segítőkész szülők, 
szakértő edzők, 

családias légkör és 
igazi csapatmunka 

a Delfin SC 
 sikerének titka.”
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Sikeresen szerepelt csapatunk az egy 
évvel idősebbek között a négy na-
pos nyíregyházi Jonatán Kupán. A 
nyolc csapatos csoportban az első na-
pon 9:0 -ra legyőzték a helyi Nagy-
halász együttesét. A második napon 
álmos játékkal kikaptunk a későbbi 
csoportgyőztes Pásztó csapatától 1:0-
ra. Később azonban javítottunk és le-
győztük 6:2-re a Djus Kiev-et, 2:1-re a 
Nyírsulit és  4:1-re a Sátoraljaújhely fi-
ataljait. A lendület kitartott a követke-
ző napra is. Két nagyon kemény mér-
kőzésen előbb a szlovák Kosice  és 
a Kisvárda csapatát is 1:0-ra legyőz-
ve csoportunk 2. helyén végeztünk 
a Pásztó mögött, akik megérdemel-
ten lettek csoportgyőztesek. Így az 
utolsó napon a bronzéremért játsz-
hattunk a szlovák Trencin csapatával. 
Itt sajnos már érződött a négy nap fá-
radtsága. Bár nagyon  küzdöttünk és 
a helyzetek is megvoltak, gólt nem si-
került szereznünk. A bronzcsata 0:0 
lett, majd büntetőkkel 2:1 arányban 
alulmaradtunk. A 16 csapatos erős 
tornán nagy fegyvertény a 4. hely 
megszerzése az egy évvel idősebbek 
között.
 A csapat tagjai: Bekker Zoltán, 
Cselovszki Ádám, Erdélyi Botond, Zákó 
Péter, Vas Vencel, Tóth Ádám, Sárai Zol-
tán, Varga István, Kiss Dávid, Gyulai 
Krisztián, Szabó  Erik.
következő torna: 2007. 08. 11-13.  
karnevál kupa debrecen.

a ’98-as korosztály

Véget ért a küzdelem a megyei kosár-
labda bajnokságon. A monori „öreg-
fiúk” csapat a 6. helyet szerezte meg 
50%-os teljesítményt nyújtva. A fér-
fi felnőtt bajnokság „B” csoportjá-
nak végeredménye: 1. Albertirsa (34 
pont), 2. Bp. Klébi (32 pont), 3. Hernád 
(31 pont) 6. Monor SE Old-ik (27 pont, 
9 győzelem, 9 vereség). 
 A csapat pontszerzői:
 Az összesített pontdobó listán az 
előkelő 6. helyet 305 ponttal Horváth 
József szerezte meg.
 További kosárszerzők:
 Jakab Géza (226 pont), Vladár Csa-
ba (133 pont), Harmath Tamás (132 
pont), Mészáros Győző (110 pont), 
Kriskó András (105 pont), Dr. Bor-
zsák Csaba (75 pont), Petrányi Mik-
lós (33 pont), Bihari Gábor (25 pont), 
Kriskó Bence (17 pont), Kovács Gábor (4 
pont), Szalai László (2 pont), Bodnár (1 
pont).

kosárlabda

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik férjem és édesapám

Dr. Bökényi László
temetésén részt vettek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek, és fájdalmunkban 

osztoztak.
A gyászoló család

  

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett halottunkat

Szőke Sándort
utolsó útjára elkísérték, sírjára elhe-

lyezték az emlékezés virágait, és mély 
fájdalmunkban együttérzésüket  

fejezték ki.
Szőke Sándorné és családja 
  

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik szeretett halottunk

Fényes Tiborné
temetésén részt vettek, elkísérték 

utolsó útjára, sírjára virágot, koszo-
rút helyeztek, mély fájdalmunkban 

együttérzésüket fejezték ki.
A gyászoló család

  

Köszönetet mondunk mindazoknak, 
akik élettársam
Minárik László

temetésén részt vettek, sírjára virágot, 
koszorút helyeztek, és fájdalmunkban 

osztoztak.
Kálmán ferencné

köszönet-nyílvánítások

Házasságot kötöttek

Kocsis Zsolt Csaba – Kedves Kinga Anna 
 Bokros Róbert Károly – Bajkai Zsuszanna 

Gyurcsek Péter – Máthé Katalin

monoron haltak meg

Dr. Bökényi László, Bajkai Lajosné (szü-
letett Burján Terézia), Endre László, 
Szőke Sándor

anyakönyvi hírek
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SUZUKI 1.0 újszerű állapotban, érvé-
nyes műszakival. Tel.: 06-70-230-8383

Bármilyen kőműves munkát vállalok 
korrekt áron, garanciával.
Tel.: 06-30-449-7783, 06-30-290-1180

Hűtőgépszerviz hétvégén is, nyug-
díjas kedvezmény, akciós lakásklíma 
szerelés. Hibabejelentés ingyen hívha-
tó zöldszámon: 06-80-625-625,  
06-20-467-7693

aPróhirdetÉs

StrázsakÖszÖNTő
Megtisztelő kötelezettségünknek teszünk 
eleget, amikor a megújult Monori Stárzsa új-
ság kiadójaként köszönthetjük olvasóinkat. 
Köszönetünket fejezzük ki az eddigi szer-
kesztőknek, szerzőknek és fotósoknak az el-
múlt másfél évtized munkájáért. Örömmel 
köszöntjük azokat is, akik továbbra is részt 
vesznek az újság készítésében és együtt dol-
goznak velünk azért, hogy  Monort színvo-
nalasan tájékoztathassuk a várost érintő kér-
désekről, hírekről. Továbbá üdvözöljük régi 
és új hirdetőinket, akik  hirdetéseik megje-
lentetésével Monor Város Önkormányzatát 
is támogatják.
 A terjesztését a továbbiakban is a Ma-
gyar Posta Zrt. végzi, így ezután is minden 
hónap első hetében vehetik kézhez olva-
sóink az újságot. A nyomdai kivitelezés a 
csepeli Oláh Nyomdaipari Kft. színvonalas 
munkáját dicséri. 
 reméljük továbbra is olvasóink köré-
ben üdvözölhetjük Önt és családját!
 Kérjük írják meg észrevételeiket az új-
sággal kapcsolatban. Leveleiket a követke-
ző címre várjuk: Monori Strázsa szerkesz-
tősége, 2200 Monor, Acsádi u. 8., e-mail: 
monori.strazsa@gmail.com

A szerkesztőség

Közleményéről valamennyi monori la-
kos értesül. Az újság Monor honlapjá-
ról (www.monor.hu) címről is elérhető.
Nettó hirdetési áraink
méret színes Fekete-fehér
1/1 oldal 70 000 Ft 50 000 Ft
1/2 oldal   40 000 Ft 30 000 Ft
1/3 oldal 33 000 Ft 25 000 Ft
1/4 oldal 24 000 Ft 17 000 Ft
1/8 oldal 14 000 Ft 9 000 Ft
1/16 oldal 8 000 Ft 5 000 Ft
Apróhirdetés - 40 Ft/szó
Érd.: Szekerka János, tel.: 06-30-467-7216, 
vagy e-mail: szekerka.janos@monornet.hu

hirdessen a strázsában!



FociA moNorI ÖrEGFIÚk
Monoron sokszor volt öregfiúk csapat. Ösz-
szeálltak, focizgattak a környéken, de szer-
vezett bajnokságban „csak” az 1990-91-es 
szezonban kezdtek el szerepelni. Az üllői 
öregfiúkban focizó monoriak ekkor úgy 
döntöttek, hogy Monor is elbír egy csapa-
tot. Azóta volt aki „kiöregedett”, volt aki 
megsérült, volt aki játszana, de már nem 
bírta a lába, a térde, volt aki máshová iga-
zolt. Őket fiataloktól kiöregedett focisták  
pótolták. A csapat a megyei körzeti baj-
nokságban játszik Ecsertől egész Nagykő-
rösig. Az évek során volt fent is, lent is, az 
erőviszonyok a játékosok korától függően 
változtak. Az alsó korhatár a 35. betöltött 
életév, de a pályán lehet két 32 éves játé-
kos is. Csapatunk tagjai minden korosztály-
ból képviseltetik magukat, sőt hárman már 
50 évesek is elmúltak. Szerepeltünk Német-
országban, s résztvevői voltunk az Ilzer sör-
fesztiválokon megtartott öregfiúk tornák-
nak is, ahol játszottunk a Fradi, a Vasas, és a 
Magyar Öregfiúk Válogatott ellen is. A Par-
lament csapatát 2-1-re győzte le az MSE!
 A csapat működése önellátó. Fizetik a ne-
vezési díjat és a bírókat, az utazást pedig sa-
ját kocsikkal oldják meg. A szerelést maguk 
vásárolják, sőt az ellenfelet is meghívják egy 

sörre és egy zsíros kenyérre, ami ebben a ro-
hanó világban nagyon szép gesztus. Akad-
nak támogatók is, akik a saját lehetőségeik-
nek megfelelően segítik a működést.
 A WELD Kft. (Gudra Zoltán sokáig foci-
zott velük), és Gudra Gábor (testvére) is a 
téli tornaterem bérlésével, míg Gergely Ist-
ván a bulikon süteményekkel látja el a csa-
patot. Nekik és Gudra Zolinak köszönhetik 
a melegítőket is A Toyota Kovács autóház 
pedig tavasztól őszig biztosítja a szabad-
téri edzés-lehetőségeket és a KEFA BRUSH is 
segít gondjaikon. A Monori Sportegyesület a 
mérkőzéseikre a centerpályát teszi szabad-
dá. Segít tanácsaival Burján Sándor edző is. 
További támogató a Monor-Roncs Bt.
 A csapat tagjai: Csóti Zoltán, Szigeti Zsolt, 
Búzás Sándor, Bokros Sándor, Fényes Ferenc, 
Vágó László, Gergely István (technikai veze-
tő), Földesi Zoltán, Burján Sándor (edző), Ren-
dek Károly, Kis György, Hegedűs Sándor, 
Kalina László, Riktter György, Jarábik János, 
Gudra Gábor, Árvai Zoltán, Földvári István.
 A csapat 2007. június 11-én, hétfőn ját-
szotta utolsó meccsét a Körzeti Bajnokság-
ban a Vasad ellen. A tét a 13-dik hely meg-
szerzése volt és végül 3-2-es arányban 
múlták felül a vendégeket.

Monori Strázsa
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Holt szezon van, de csak a bajnoksá-
gokban. Az átigazolásokban azonban 
vannak futball-hírek, de még milye-
nek! A „csizmások” földjéről érkezett 
edzők figyeltek fel tehetséges fiatalja-
inkra. Azok közül is az 1989-ben szüle-
tett Bán Zsoltra.
 A fiatal játékos május harmadik he-
tében, majd két hétig élvezte Olasz-
ország, közelebbről Lucera város ven-
dégszeretetét egy közvetítő révén. 
Tehetsége, gólérzékenysége, agilis csa-
patjátéka, és mindent a futballnak alá-
rendelő magatartása miatt szerződést 
ajánlottak neki. A nem mindennapi 
eseményről személyesen kérdeztük:
– Megkértél, hogy még ne gratuláljak. 
Mi az oka? 
– Amikor kint voltam, szóban megálla-
podtunk a feltételekről, de ezt írásban 
nem láttam az elmúlt napokig, és miu-
tán faxon elküldték, hiányosságot vet-
tem észre. Ezt már áthidaltuk, de éppen 
ezért nem 15-én, hanem csak 26-án re-
pülök Olaszországba.
– Ha jól tudom, kiutazásodkor nem le-
szel egyedül, a már említett közvetítő is 
segít abban, hogy a szerződés aláírása 
megtörténhessen.
– Igen, anyukám is elkísér az útra, a me-
nedzserem pedig segít abban, hogy 
a szerződéssel minden rendben legyen.
– Mit kell tudni a szóban forgó csapat-
ról? 
– A neve U.S. Lucera Calcio, Seria D osz-
tályban szereplő együttes, egy Seria 
B-s csapat fiókcsapata. Bajnoki célja a 
playoffba kerülés.
– A hazaérkezésed után azt mondtad, 
hogy nagyon sokat rágódsz a dolgon. 
Mégis meghoztál egy nagy döntést.
– Egyrészt szeretném magam kipróbál-
ni a határon túl is, másrészt mindenki-
nek van egy álma. Az enyém az, hogy 
sikeres futballista legyek. Úgy érzem, 
hogy ezzel a döntéssel jó úton haladok 
efelé, de még rengeteg munka vár rám. 
Édesanyám pedig beletörődött dönté-
sembe, bízva abban, hogy a fia sikeres 
lesz és teljesül az álma.
– Természetesen az anyagiakról nem 
kérdezlek, de annyit azért árulj el: ha 
minden rendben lesz, hány évre hagysz 
itt bennünket? 
- A lucerai csapattal csak egy éves szer-
ződés írok alá, bízva abban, hogy utá-
na már nagyobb csapatok is felfigyel-
nek rám.
A csapat honlapja:
http://www.usluceracalcio.it

a harMadoszályból itáliába

FocilABdArÚGÁs
Pilisre igazolt kerepeszki

Az NB III, Alföld-csoport negyedik helyén 
végző MSE-ből távozik Kerepeszki Zoltán, a 
gárda harminckét esztendős labdarúgója, 
aki az elmúlt esztendők kisebb-nagyobb 
sikereinek egyik legfőbb alakja volt. A fut-
ballista a megyei másodosztály legutóbbi 
harmadik helyezett együtteséhez, a Pilisi 
LK-hoz igazolt. 

Németországi diadal

Németországban, az U17-es tornán vett 
részt megyei futball-válogatottunk. Monor 
2 játékost adott, Szőke Norbert kapus, és Si-
mon Zsolt támadó középpályás személyé-
ben. (Utóbbi, mint jobb futó tette a dolgát.) 
A meccsek egyszer 20 perces játékidővel 
kerültek megrendezésre. A 11 csapat két 
csoportba volt beosztva. Első meccsükön 
Simonék 1-0-ra verték a Ludwigshafener 
SC csapatát, majd TSG Backnangot 2-0-
ra. Következett az SV Sandhausen, velük 
csak döntetlenre futotta (0-0), de a TSG 
Kaiserslauternt ismét jó játékkal 1-0-ra győz-
ték le. 10 ponttal a csoport élén végeztek. 
Ezek után az FG 08 Mutterstadt ellen 4-0-
ra, a TSG Kaiserslauternt 7-6-ra, a Phönix 
Schifferstadt együttesét 2-0-ra múlták felül. 
Így szerezték meg az aranyérmet. A német 
szakemberek bánatukban a torna legjobb 
játékosának és kapusának sem választottak 

magyar fiatalembert, sajnos a gólkirály sem 
tőlünk került ki. Mindez semmit nem von le 
a fiúk diadalából. Gratulálunk!

statisztika 2006-2007-ről

Nem szerepelt eredményesen az MSE az 
ősszel, hiszen szezon felénél a 14 ponttal, 
mindössze a 8. helyett foglalta el. Viszont 
tavasszal szárnyalt a kék-fehér gárdánk, és 
32 pontot szerezve a legeredményesebb-
nek bizonyult az egész mezőnyben. Csu-
pán egyszer kapott ki a Kiskunfélegyháza 
otthonában. A Nemzeti Sport szerint pedig 
a Monor játszotta az év mérkőzését Csong-
rádon, mikor 0-3-ról fordított 4-3-ra!
 A góllövő listán 7. helyen zárt legered-
ményesebb játékosunk Szluka János 13 gól-
lal, kiemelkedett még Bokros Sándor 8 gól-
lal és Kerepeszki Zoltán 6 találattal.

A ’07-’08-as bajnokság beosztása

Elkészült a 2007-2008-as bajnokság be-
osztása. Az NBIII Alföld csoportban csa-
patunk rendkívül nehéz csoportba került : 
Alföld csoport: Algyő SK, Baja LSE, Békés-
csaba 1912 Előre SE, Csongrád TSE Csong-
rád, Dabas FC, Gyula TFC, Hódmezővásár-
hely FC, Kiskunfélegyházi TK, Örkény SE, 
Tisza Volán SC /Szeged, Monor SE, Szolnoki 
Spartacus, Szigetszentmiklósi TK, Honvéd 
FC Kft, REAC Sport Kft, Vasas F Kft.

A sportrovatot összeállította:
Szedlák Csilla, ecsedi Dávid, Szalai zsolt



AkcIós HITElEk
Jelzálog alapú ingatlan fedezetre lakás 

és szabadfelhasználású, valamint hitelkiváltás célú köl-
csönök, passzív BAr-osoknak is az AEGoN Hiteltől.

Gyors és teljes körű ügyintézés közvetítői díj nélkül

2200 Monor, Kossuth L. u. 62.
E-mail: info@fixideal.hu

06-29-416-938, 06-30-279-9082
Kérésre házhoz megyek!

FIX IDEÁL INGATLAN 
CENTRUM BT.

Gépkereskedés és kölcsönző
                        épÍTőGépek FOrGAlMAzÁsA
                                lapvibrátortól az úthengerig!

HONDA motoros döngölők, rotoros betonsimítók, betoncsiszolók, lehúzógerendák, áramfejlesztők.
Tűvibrátorok. Betonvas vágó- és hajlító eszközök. Keverőgépek.

Kölcsönözhető gépeK: lapvibrátor, döngölő, bontóKalapács, Kerti gépeK, szőnyegtisztító, stb...

Monor, Ceglédi út 42. (4-es főút 37. km); Tel: 06/29-411-888, 06/30-935-3540; Fax: 29-411-890
e-mail: info@egyszerugep.hu      www.egyszerugep.hu
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