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LAPJA

A TARTALOMBÓL

Monorierdőn régi vágy teljesült, amikor
március 14-én átadták az új óvodát.
Pogácsás Tibor polgármester úr beszédét
idézzük.
�Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink!
Szeretettel köszöntök mindenkit ezen az
ünnepnapon.  Ünnepnap, és nem  csak
azért mert a legnagyobb nemzeti ünnepünk
előestéje van, hanem azért is, mert
Monorierdő település életében valami olyan
dolog történik, amelyre igazán büszkék
lehetnek.
Manapság a legtöbb településről azt halljuk,
hogy csökken a lakosságszám, csökken a
gyermeklétszám. Monorierdőn ez nem igaz.
Itt a lakosság létszámának növekedésében
nem csak a természetes szaporodás játszik
közre, hanem az is, hogy nagyon sok beköl-
töző választja új lakhelyéül, otthonául a
településrészt. Ez persze részben öröm, de
részben olyan gondokkal is jár, ami jellemző
volt az óvodára is. Túlzsúfolt, túlterhelt volt
a régi óvoda, sok gyermeket kellett eluta-

sítani, akik nem vehettek részt az óvodai
nevelésben. Pedig mindannyian tudjuk,
hogy a gyermekkorban, és különösen a
kisgyermekkorban kapott indíttatás és
nevelés jelentősen meghatározza és
befolyásolja, hogy mi lesz belőlünk a
későbbiek során. Ezért tartom nagyon
fontosnak azt, hogy minden gyermek, 3
éves korától óvodai nevelésben része-
süljön.
Ez az óvoda igazán óvoda, csupa nagybe-
tűvel ÓVODA, az, amiről a gyermekek
álmodhatnak, és igazi csodapalotának
érezhetik, hiszen minden, ami itt van
körülöttünk az ténylegesen ő értük van.
Ez az alkalom, amikor köszönetet mondunk
mindazoknak, akik résztvettek ennek az
óvodának a létrehozásában. Köszönetet kell
mondani ezen túlmenően az itt dolgo-
zóknak, a szülőknek, gyermekeknek is,
hiszen az átépítés munkája alatt eltűrték,

elviselték azokat a kellemetlenségeket,
amivel az új létesítmény elkészítése járt.

Ritkán volt alkalom az elmúlt évtizedekben
arra, hogy Monorierdőn valami új szüle-
téséről beszámolhassunk.  Nyugodtan
mondhatom, hogy ez a folyamat megvál-
tozott, hiszen az elmúlt években megkez-
dett közműberuházásoknak következtében,
gyakorlatilag két év alatt összközművessé
válik a településrész.  Elkészült az óvoda,
a csatorna, a vízhálózat kiépítése májusra
befejeződik.  Ilyen nagyságú beruházások,
ilyen rövid idő alatti megvalósítása termé-
szetesen gondokkal is jár.  Kérem, hogy
Monorierdő lakossága vegye figyelembe
azt, hogy minden születés fájdalommal is
jár és ez a fájdalom mindig megéri azt, hogy
új születik. Itt, az óvodánál az itt dolgozók,

a szülők, a gyermekek elviselték azokat a
nehézségeket, azokat a fájdalmakat, amit
maga az építkezés okozott. Monorierdőn a
lakosság zöme elviseli mindazt a nehéz-
séget, problémát és gondot, amit a
közműépítés okozott, még akkor is, hogyha
tudják jól, hogy érthető indulatokat kavar az,
hogy a településrész szinte egészében egy
nagy építési terület.
Azt gondolom, és mondom mindazoknak,
akik ezt az érthető indulatokat próbálják
meglovagolni, hogy az indulatok felkavarása
az elmúlt évtizedekben mindig a telepü-
lésrész fejlesztésének elhalasztását hozta

magával. Ez a halogatás elmúlt. Közösen
egymással, az állami támogatásokkal, az
önkormányzat és a lakosság összefo-
gásával Monorierdő területén, közel 1,8
Milliárd forintnyi értékű beruházás valósul-
hatott meg. Úgy gondolom, hogy ezt kellene
folytatnunk, még akkor is, ha a minden-
napokban bizony nehézségekkel találko-
zunk. A mai nap azért van, hogy örüljünk
annak, hogy sikerült valamit közösen, együtt
megteremtenünk, és hogy megálljunk egy
pillanatra és ezt értékeljük. Természetesen
mindenkinek végig kell gondolni azt, hogy
mi az, ami előttünk áll, hogy a munkát a
továbbiakban is együtt tudjuk folytatni.
Megköszönöm az építőknek, a tervezőnek,
a műszaki ellenőrnek azt, hogy részt vettek
ebben a munkában, azt, hogy értékeset és
igazán színvonalasat teremtettek. Megkö-
szönöm az óvoda dolgozóinak a türelmét
és kívánom nekik, hogy érezzék itt otthon
magukat, nyújtsanak otthont ezeknek a
gyermekeknek, hogy élvezhessék ők is
mindazt, ami értük történt.�
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Ülésezett a képviselõ-testület
Márciusban három ülést tartott Monor város
képviselő-testülete. Március 10-én rend-
kívüli ülésre kaptak meghívót, ahol első-
sorban a 2001-2002. évi költségvetési
rendeletet módosították, majd két, szintén
az önkormányzat gazdálkodását érintő
határozatot hoztak.
Munkaterv szerint március 13-án soros ülést
tartottak 10 napirend megtárgyalásával.

INTERPELLÁCIÓK
�Sláger téma� volt a monori és monorierdői
utak állapota. A felszólaló képviselők az
egyik utcában a kátyúzást sürgették, a
másik utcában pedig a csapadék okozta sár
megszüntetését. Ezzel a témával külön
cikkben is foglalkozunk lapunkban. Remé-
nyeink szerint mire az olvasók kezébe kerül
az újság, már javul az időjárás és az utak
állapota is.
Zsombok László két igen komoly közleke-
dési gondra hívta fel a figyelmet, kérve, hogy
keressenek megoldást a problémára.
Nevezetesen a Kossuth Lajos utca és Mátra
utca kereszteződésének rendkívüli baleset-
veszélyességére, valamint a Nemzetőr
utcában a Földhivatal és az iskola környé-
kén a parkolások miatt kialakult kaotikus
állapotokra.
Sinkovicz László szerkesztőségünket
kérte egy helyreigazításra, illetve ponto-
sításra. A Kékhírekben megjelent tudó-
sításban a fiatalkorúak ellen elkövetett
bűncselekmény kapcsán a cikk írója
leírta, hogy az elkövető karate edző. Az
illető, mint kiderült, nem tagja a magyar
karate szövetségnek, semmiféle jogosít-
vánnyal nem rendelkezik, ami őt feljogo-
sította volna e tevékenység folytatására,
ál karate edző, aki sajnálatos módon
hosszú évek óta folytatott tevékenységet
Monoron és környékén. Az igazi edzők
védelmében szükséges a pontosítás.
Jávorszki György ismét a környezet-
védelemért szólalt fel, kiemelve, hogy a hó
elolvadása után még tragikusabb lett a
helyzet.

BESZÁMOLÓK, TÁJÉKOZTATÓK, EGYÉB
DÖNTÉSEK

Az április 12-i népszavazásra készülve a
Szavazatszámláló Bizottságokba újabb
tagokat választottak, majd a Pest Megyei
Bíróságba és a Pest Megyei Munkaügyi
Bíróságba ülnököket jelöltek.
Két intézmény, a Művelődési Központ és a
Városi Könyvtár számolt be az elmúlt öt
évének munkájáról, elfogadták a Sport és
Egyesületi Bizottság rendelkezési alapjának
2002. évi felhasználásáról szóló beszá-
molót.
Minden évben tájékoztatót tart  Monor város
közbiztonságának helyzetéről, a közbiz-
tonság érdekében tett intézkedésekről, és
az ezzel kapcsolatos feladatokról a rendőr-
kapitány. Igen terjedelmes és részletes
anyagot kaptak kézhez a képviselők. A

hozzászólásokban elhangzott, hogy az
utóbbi évek legjobb anyagát olvashatták el,
nem csak azért, mert részletes, de a
közbiztonsági helyzet javulását is érzékel-
hették. Kelemen József rendőrkapitány
szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az
anyagi gondok ellenére sikerült a létszámot
feltölteni, gyalogos járőröket is lehet most
már a városban látni a kiemelt területeken.
A továbbiakban ingatlanügyeket tárgyaltak
meg, majd a polgármesteri jelentés
keretében több témában döntöttek.

Monor Városi Önkormányzat
Képviselő-testülete megalkotta és

kihirdeti az alábbi rendeletét:
10/2003. (III. 31.) számú, Monor Városi
Önkormányzat 2001-2002. évi költség-
vetéséről és szerkezeti rendjéről szóló,
többször módosított 3/2001. (II. 27.) Ök.
számú rendelet újabb módosításáról.
A képviselő-testület munkaterv szerinti
következő soros ülését 2003. április 10-
én, 14,00 órai kezdettel tartja. Tervezett
napirendi pontjai a következők:
1.) Interpellációk

2.) Beszámoló az önkormányzat 2002. évi
gazdálkodásáról. Zárszámadás, auditálás.
3.) Beszámoló a 2002. évi belső ellenőr-
zésekről.
4.) Beszámoló a Kossuth Lajos Általános
Iskola elmúlt öt évének munkájáról.
5.) Beszámoló a Nemzetőr Általános Iskola
elmúlt öt évének munkájáról.
6.) Beszámoló a Napsugár Óvoda elmúlt
öt évének munkájáról.
7.) Beszámoló a helyi önkormányzat gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról.
8.) A parlagfű irtással kapcsolatos teendők
előkészítése.
9.) Településszerkezeti terv, szabályozási
terv és helyi építési szabályzat egyeztetési
anyagának tárgyalása.
10.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
11.) Polgármesteri jelentés a két ülés közötti
fontosabb eseményekről és intézkedések-
ről, valamint a lejárt határidejű testületi
határozatok végrehajtásáról.

Nagy Lajosné

Monor Városi Önkormányzat Képviselő-
testülete Szociális és Egészségügyi Bizott-
sága a 9/2003. (II. 28.) számú önkor-
mányzati rendelet 76.§-a, valamint az 1172/
2003. (III. 6.) számú bizottsági határozat
alapján pályázatot hirdet Monor város
közigazgatási területén megvalósuló olyan
közérdekű projektek, programok támoga-
tására, amelyek szociális, egészségügyi és
gyermekvédelmi területen igényelnek
anyagi támogatást.
A pályázat benyújtására jogosult minden jogi
személy (intézmény, társadalmi szervezet,
egyesület, alapítvány, stb.), jogi személyi-
séggel nem rendelkező gazdasági társaság,
valamint a Ptk. szerinti gazdálkodó szerve-
zet. (Amennyiben a pályázaton gazdál-
kodási önállósággal nem rendelkező
intézmény indul, a pályázathoz csatolnia kell

a pénzeszközeit kezelő szerv egyoldalú
kötelezettségvállalását arról, hogy az elnyert
összeget maradéktalanul a nyertes intéz-
mény rendelkezésére bocsátja a pályázati
cél megvalósítása érdekében.) Magán-
személy a pályázaton nem indulhat.
A pályázatokat legkésőbb 2003. április
14-én 9,00 óráig kell leadni a Polgár-
mesteri Hivatal Hatósági Irodáján.
Az elbírálás határideje: 2003. április 24.
A pályázatot kizárólag a Polgármesteri
Hivatalban (fszt. 8. számú iroda)
beszerezhető, hiánytalanul kitöltött pályázati
űrlappal együtt lehet érvényesen benyújtani.
A támogatás más célra nem használható
fel. A felhasználást a bizottság ellenőrzi. Az
elszámolás határideje: 2003. december 31.

Sinkovicz László sk.
elnök

Pályázati felhívás

Monor Város Önkormányzata a vonatkozó
törvényi előírásoknak megfelelően elké-
szítteti a település Településszerkezeti
Tervét, Szabályozási Tervét és a Helyi
Építési Szabályzatot.
Az előkészítési munkákat követően 2002
decemberében a képviselő-testület egyez-
tetésre alkalmasnak tartotta a tervezők által
elkészített javaslatot a város Település-
szerkezeti Tervére.
Ezúton felhívjuk Monor város polgárait,
társadalmi-, civil szervezeteit, egyesületeit,
gazdálkodóit és szolgáltatóit, hogy tegyenek

észrevételt, javaslatot az elkészített tervvel
kapcsolatban.
A Településszerkezeti Terv javaslata megte-
kinthető a Polgármesteri Hivatalban, és
Monorierdőn a Kirendeltségen, ügyfélfo-
gadási időben. (Érdeklődni: Döményi Lajos,
Botos Gábor és Fekete Benő ügyintézőknél
lehet.)
A javaslatokat, észrevételeket írásban,
névvel és címmel ellátva kérjük leadni az
erre biztosított urnába, vagy posta útján.
(2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.)
További információkat, tájékoztatást Nyeste
László főépítésztől is lehet kérni személye-
sen vagy telefonon. (Monor, Deák F. u. 12.
06-29-610-430, minden szerdán.)

Hirdetmény
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Már több, mint egy évtizede döntötte el a
város akkori vezetése, hogy az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc ünnepének
fényét emelve Monoron ünnepi képviselő-
testületi ülést tartanak. Ezen a napon
elismeréssel jutalmazzák azokat a
személyeket és szervezeteket, akik tesznek
azért, hogy városuk szebbé, jobbá váljon,
hogy Monor nevét országhatáron belül és
kívül megismertessék. A rendelet értelmé-
ben évenként 3 MONORÉRT EMLÉK-
PLAKETT és OKLEVÉL kitüntetés adható,
ötévenként pedig MONOR VÁROS
DÍSZPOLGÁRA cím adományozható. A
képviselő-testület még februárban, zárt ülé-
sen, titkos szavazással döntött a kitüntetett
személyekről. Sikerült is meglepetést okozni
az elismerést átvevőknek március 15-én.
Az ünnepséget Pogácsás Tibor polgár-

mester úr nyitotta meg, röviden méltatta
március 15 jelentőségét, majd a díjazottak
életútját ismertette.
MONORÉRT EMLÉKPLAKETT és
OKLEVÉL kitüntetést kaptak:
Galambos József nyugalmazott MÁV

dolgozó.
Józsi bácsi 1916.
október 22-én Mono-
ron született, és azóta
is itt él családjával
együtt. A Szociálde-
mokrata Párt alapító
tagja volt a városban.
A Vasutas Nyugdíjas
Klub munkájában 22
évig vett részt aktívan,
szervezte az össze-

jöveteleket, találkozókat. Segítőkész,
szorgalmas, igyekvő ember, aki idős kora
ellenére a mai napig segíti a vasutas
nyugdíjasokat. Tagja a Vasutas Szakszer-
vezetnek.
Hosszú évekig a város közéletében is
aktívan részt vett, többek között a választási
bizottságok munkáját is segítette. Munkáját
a mindenkori városvezetés is ismerte és
elismerte. Családi élete példamutató.
id. Tóth István nyugdíjas gazdálkodó.
Monoron született 1931. június 9-én, azóta
is családjával itt él, és nyugdíjazása óta itt is
dolgozik gazdálkodóként. Aktívan részt vesz
a város közéletében, a Független Kisgaz-
dapárt Monori Szervezetének elnöke jelen-
leg is. Az 1990-es önkormányzati
választáskor megválasztották települési
képviselőnek, majd 1994-ben és 1998-ban

is mint képviselő a testületben és
bizottságok tagjaként
tevékenykedett a vá-
rosban. Józan meglá-
tásaival, a település
átfogó ismeretével, jó
ötleteivel támogatta a
képviselő-testületet a
döntéshozatalokban,
ezzel is elősegítve a
város fejlődését. Min-
dig nyitott szemmel
járja az utcákat, a

földeket, a külső területeket, azonnal jelezte
és jelzi, ha hiányosságot vagy hibát fedez
fel, de megoldási javaslatot is tesz.
A 2002-es önkormányzati választáson már
nem indult. Családi élete példamutató, két
felnőtt gyermeke is itt telepedett le. A
városban kevés olyan embert találni, aki
nem ismeri Pista bácsit.
Vállalkozók Monori Szervezete.
id. Mikla László veze-
tésével, 10 évvel eze-
lőtt, 1993-ban alakult
meg a szervezet, je-
lenlegi taglétszámuk
20 fő. Megalakulásuk
óta aktív szerepet
vállalnak a város közé-
letében. Éves prog-
ramjaik kialakításában
településünk, a lakó-
közösség érdekeit, a
város szépítését veszik figyelembe. Szoros
kapcsolatot alakítottak ki más civil
szervezetekkel és a város intézményeivel.
Önzetlen támogatást � sokszor anyagit is �
nyújtanak a nagyobb közösségeket, nyugdí-
jasokat, nagycsaládosokat, gyermekeket,
diákokat érintő, értékteremtő és hagyo-
mányőrző programokhoz, rendezvé-
nyekhez. Immár hagyomány a városban a
VMSZ által évente megszervezett városi
karácsonyi ünnepség. Komoly segítséget
nyújtottak, illetve nyújtanak a városi sport-
rendezvényekhez, mint a Kihívás Napja, a
Városi Sport- és Egészségnap, valamint a
városi és megyei Utcai Kosárlabda
Bajnokság.
Felajánlásukkal támogatták a városi parkok
kialakítását, szépítését, azok folyamatos
karbantartását.
A Vállalkozók Monori Szervezetének több
pozitív elképzelése, terve van az idei évre
is, így a kilátó környékének rendezettebbé
tételében, majális szervezésében, és a
város szépítésével kapcsolatban is.
Monor Város Képviselő-testületei eddig 5
díszpolgári kitüntetést adományoztak.
Ebben az évben úgy döntöttek, hogy e
megtisztelő címet Mocsári Károly
zongoraművész érdemelte ki.
Mocsári Károly Budapesten született,
egyéves korában költözött szüleivel
Monorra. Zenei tehetsége rendkívül korán
megmutatkozott. A család régi harmó-
niumán minden dallamot lejátszott, amit a

rádióban hallott. Később derült ki, hogy
abszolút hallása van.
Általános iskolai tanul-
mányait Monoron
kezdte, és hétéves
korától a Monori Állami
Zeneiskolában is ta-
nult, ahol Budai Imré-
né szolfézst, Nagy
Józsefné pedig
zongorát oktatott neki.
Számos zeneiskolai
hangversenyen ját-

szott, zongorajátéka rohamosan fejlődött.
Már tízéves korában felvételt nyert a Liszt
Ferenc Zeneakadémia kivételes tehetségek
előkészítő tagozatára. Első önálló zongo-
raestje 12 éves korában volt a Zene-
akadémia kistermében. Már 16 éves
korában rendes főiskolai hallgatója volt a
Zeneakadémiának és ugyancsak ekkor lett
második díjas a barcelonai zongora-
versenyen. 18 évesen a nemzetközi Liszt-
Bartók zongoraversenyen kapott különdíjat.
Nemzetközi karrierje 1984-85-ben kezdő-
dött, miután megnyert számos nemzetközi
zongoraversenyt.
Jelenleg Párizsban él, de minden szabad-
idejét Monoron tölti. Elmondhatjuk Mocsári
Károlyról, hogy az egész világon megis-
mertette Monor nevét koncert-körútjai során
Montrealtól Európán át Észak- és Dél-Ame-
rikában, Észak-Afrika jelentős fesztiváljain.
Városunkban is most már rendszeres
résztvevője a jótékonysági karácsonyi kon-
certnek, melyet a Református templomban
rendeznek meg.
A kitüntetések átadása és a rövid fogadás
után a városi ünnepségen vettek részt a
képviselők és a kitüntetettek. Az ünnepi

műsort fővárosi művészek részvételével
valamint a néptáncosok előadásával a
Művelődési Központ szervezte, ünnepi

beszédet Pogácsás Tibor polgármester úr
mondott.

Összeállította: Nagy Lajosné

A város ünnepe
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április 26.: 19.00. Oláh István Alapítványi
Bál, Májusi Napok nyitórendezvénye
szervezi: József Attila Gimnázium, Oláh
István Alapítvány
helyszín: Jászai Mari Általános Iskola
április 27.: Ki mit tud? Döntő
szervezi: Művelődési Központ, Gemini Tv
élő, egyenes adásban közvetíti
helyszín: Művelődési Központ
május 1. 10.00 óra: Monorierdői Szent
József kápolna búcsúja. Új torony megál-
dása, közreműködnek a monorierdői
Allegro zeneiskolások
szervezi: Római Katolikus Egyház
helyszín: Monorierdő
május 1.: Sportnap, Zenés délután
szervezi: Monorierdői Sportegyesület,
Allegro Zeneiskola
helyszín: Sportpálya, Monorierdő
május 1.: Felnőtt kispályás labdarúgó
torna
szervezi: MSE
helyszín: Sportpálya, Monor
május 3.: Mozgáskorlátozottak para-
sportnapja
szervezi: Mozgáskorlátozottak Egyesülete
helyszín: Jászai Mari Ált. Isk. torna
május 3.: Ásvány kiállítás és börze
szervezi: Kovács Gyula
helyszín: Művelődési Központ
május 4. 9.00 óra: Első áldozás, Anyák
napja
szervezi: Római Katolikus Egyház
helyszín: Római Katolikus Templom
május 4. 15.00 óra: Városi anyák napi
ünnepség
szervezi: óvodák
helyszín: Művelődési Központ
május 5.: Zeneiskola tanári hangversenye
szervezi: Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
helyszín: Művelődési Központ
május 6.: Vers és prózamondó döntő
szervezi: Könyvtár
helyszín: Művelődési Központ
május 7.: Mikosovits László festőművész
kiállításának megnyitója, Márai Sándor
művei alapján
szervezi: Könyvtár
helyszín: Könyvtár
május 10.: Rock találkozó
szervezi: Művelődési Központ
helyszín: Fesztiválcsarnok
május 11.: Nemzetközi kisállat börze
helyszín: Vásártér
szervezi: Magyar Galamb és Kisállat-
tenyésztők Országos Szövetsége
május 11.: Lelkészbeiktatás
szervezi: Nagytemplomi Református
Egyház
helyszín: Református Nagytemplom
május 11.: Anyák napjával egybekötött
Idősek napja
szervezi: Vöröskereszt Telepi Alapszer-
vezete

helyszín: Jászai Mari Általános Iskola
május 14.: 50 éves a Könyvtár � ünnepi
műsor a könyvtárban közreműködik:
Neszményi Magdolna színművész
szervezi: Könyvtár
május 15.: Zeneiskola volt növendé-
keinek hangversenye
szervezi: Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény
helyszín: Művelődési Központ
május 16. 17.00 óra: Táncház a MALÉV
Kamarás Együttes és a Csereforgó zene-
kar közreműködésével
szervezi: Művelődési Központ
helyszín: Művelődési Központ
május 17. 11.00-: Pest Megyei Nyugdíjas
Találkozó
szervezi: Művelődési Központ, Dr. Dudás
Jenő
helyszín: Fesztiválcsarnok, Művelődési
Központ
május 18. 16.00 óra: Nők szerepe a
családban, egyházban, társadalomban c.
előadás
szervezi: Római Katolikus Egyház
helyszín: Római Katolikus plébánia
május 21.: Gyermekrajz és az �Olvastad

A 2003. évi Monori Májusi Napok
tervezett programja

már?� gyermekpályázatok eredmény-
hirdetése, kiállítás megnyitó a gyermekek
munkájából
szervezi: Könyvtár
helyszín: Könyvtár
május 23.: Monorierdői Zeneiskolások
díszhangversenye
szervezi: ALLAGRO Magán zeneiskola
helyszín: Katolikus Kápolna - Monorierdő
május 24. Orbán napi vigadalom
szervezi: Gazdakör, Borrend
helyszín: Orbán szobor
május 24. 9.00: Pest megyei streetball
bajnokság
szervezi: Sport és Egyesületi Bizottság,
Ugráló-vár, gyereknap
helyszín: Jászai Mari  tér
május 31.: Egészségnap
szervezi: Cukorbetegek Egyesülete
helyszín: Művelődési Központ
május 31. 17.30.: ALLEGRO Zeneiskola
tanévzáró koncertje
szervezi: Allegro zeneiskola
helyszín: Katolikus Kápolna, Monorierdő
június 1.: Fesztiválcsarnoki Gála
szervezi: Művelődési Központ
helyszín: Fesztiválcsarnok

Minden érdeklõdõt sok szeretettel várunk programjainkra!

Reibach Zsuzsanna a Monori Zeneiskola
zongorista növen-
dékeként korán
feltűnt tehetségé-
vel. Rendkívüli
muzikalitása és
manuális készsége
már kezdő korában
kiemelte társai kö-
zül. Monor város
közönsége is meg-
ismerhette, hiszen
szólistaként és

kamaramuzsikusként egyaránt rendszere-
sen szerepelt a monori KI MIT TUD-okon.
Ahányszor elindult, mindig nyert, vagy
legalábbis díjazott volt. Ezek után szinte
természetesnek vettük, hogy felvették a
budapesti Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola � nem túl nagy megle-
petésre � orgona szakára.
A zeneművészeti szakközépiskolások
számára időszakonként minden szakon
országos versenyt rendeznek. Ebben a
tanévben került sor az orgonisták Kodály
Zoltánról elnevezett versenyére. A versenyt
két csoportban bonyolították. Reibach
Zsuzsanna az I. korcsoportban indult � és
tarolt. Magas pontszámmal (az utána
következő 15 ponttal maradt le!) nyerte a
versenyt, és a Bach művek legjobb előadója
számára kiírt különdíjat is ő nyerte el.

Különösen emeli e győzelmek fényét az,
hogy nagyon igényes nehéz műsort kellett
előadniuk. Zsuzsa Bach művei mellett
Bruhns, Hidas, Kodály és Ritter műveket
játszott. Nem egy közülük olyan nehéz, hogy
a magasabb korcsoport anyagának is
megfelelt volna.
Régebben úgy volt, hogy e versenyek
győztesei automatikusan bekerültek a
Zeneakadémiára. Ma már nincs így, újra kell
majd játszani a felvételin. Talán nem is baj:
aki e versenyen ilyen fölényesen tudott
nyerni, annak komoly esélye van a felvételin
is megismételni sikerét. Sőt addig még van
idő a továbbfejlődésre is. Az eredmény
pedig megmarad, a név ismertté vált azokon
a helyeken, ahol a döntést hozzák�
Aki Monoron kíváncsi Reibach Zsuzsanna
orgonajátékára, könnyen részesülhet
benne. Egyrészt a díjkiosztó gálahang-
versenyről rádiófelvétel készült és azt
valamikor leadja a Bartók rádió. Másrészt
az érdeklődő, ha elmegy a Református
templomba, meghallgathatja, hiszen
Zsuzsa a kántor.
Szívből gratulálunk Nagy Istvánné Gabi néni
volt, és Elekes Zsuzsa orgonaművész-tanár
jelenlegi tanítványának. A Zeneiskola tanári
karával együtt nagyon büszkék vagyunk rá,
további sok sikert kívánunk!

Gallai Attila

Büszkeségünk
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Kékhírek
Ez is balhé, az is balhé

A törvénysértéseket feloszthatjuk
szabálysértésekre és bűncselekményekre,
és néha csak a kár nagysága az, amely
megkülönbözteti a két dolgot egymástól, de
ez persze nem ilyen egyszerű, mert vannak
olyan minősítő körülmények, amelyek
fennállása esetén a szabálysértés, hiába
kicsi a kárérték, átbillen a bűncselekményi
kategóriába. Mindenesetre van kis balhé és
nagy balhé � igaz, hogy ilyen címmel egy
Oscar díjas film is készült. Az igazi nagy
balhé az, amelyet nem tudnak a rendőrök
felderíteni, és hatalmas pénzt lehet vele
kaszálni, ez általában egy kiadós bankrablás
vagy egy olyan betöréses lopás, ahol
rengeteg pénzt lehet elvinni. Akkor ugyanis,
ha értéktárgyat lopnak el, a valódi kárérték
nincs arányban a tolvaj nyereségével,
hiszen ezeket el kell passzolni a kajfernak,
aki rendesen lesápolja a csibészt, mert
hiszen akkor hol lenne az ő haszna, míg a
készpénzlopásnál a kár megegyezik a tolvaj
nyereségével. Aszerint is meg kell
különböztetnünk a lopásokat, hogy az
elkövető meg akarja-e tartani a lopott dolgot,
avagy tovább adja-e másnak. Március 11-
én este valaki furcsa dolgot tapasztalt a
határban. A fakitermelés általában nappal
zajlik, de most a sötétben hallatszott a
kopácsolás, ami arra utalt, hogy némi
illegális jelleget kapott ez a nehéz fizikai
munka. Kicsivel később már a rendőrök is
kényes kérdéseket tettek fel a két férfinak,
akik túlórában vágták a fát hűvös halomba,
de nem a tőkét döntötték, hanem a favágás
gyorsasági rekordját, tudván, hogy tevé-
kenységük bőven belefér a lopás krité-
riumába. Az sem lehetett mentség, hogy a
fát nem eladásra szánták, hanem mivel
elfogyott a tüzelőjük a pénzükkel együtt, a
fűtésüket próbálták megoldani ezzel a
módszerrel. Mivel az eset egyszerű volt, a
monori rendőri vezetők úgy döntöttek, hogy
bíróság elé állítással fejezik be az ügyet.
Ez azt jelenti, hogy néhány napon belül ítélet
születik, tehát a bűnös parádésan gyorsan
elnyeri büntetését. Ebben az ügyészség is
partner volt, tehát a két férfi, már ha előtte
nem is voltak priuszosok, ma már büntetett
előéletűnek mondhatja magát. Ez a
gyorsaság már nem mondható el a
következő történetről. Kicsi hazánk néhány
éven belül annyira telített lesz autókkal, hogy
az álló kocsisor tetején be lehet majd sétálni
a fővárosba. Néha elmélázok, hogy hány új
autót adnak el évente, és hány használt autó
kereskedés várja országszerte azokat, akik
egy négykerekű segítségével akarják füstté,
kéndioxiddá, szénmonoxiddá változtatni
forintjaikat, és ezt valószínűleg megtehetik

majd eurójukkal is. A lényeg, hogy guruljon,
nem csak a kocsi, hanem a pénz is. És ki
az közülünk, aki nem akar minél olcsóbban
autóhoz jutni. A legjobb variáció az �ingyen
szupert� felállás, de sajnos csak akkor
valósul meg, ha törvénytelenül jutunk hozzá
az áhított járműhöz, nem pedig a társa-
dalmilag elfogadott módon, egy föníciai
találmány segítségével. A kocsilopásnak
számtalan fajtája van, ebben az esetben az
egyik legegyszerűbbet használták, amely
ugyan türelmet és kitartást igényel, de nem
kell hozzá még alapszinten sem ismerni a
jármű elektromos vagy motorikus felépí-
tését. Egy gyönyörű Mazda tulajdonosa úgy
döntött, hogy egy kis testmozgással frissíti
fel magát. Mivel erre az egyik legjobb mód
az úszás, elment hát, hogy vízbe vesse
magát. A kocsit szabályosan leállította a
parkolóban, az uszodában kellemesen
elfáradt, kimászott a medencéből, majd
ment volna a dolgára. A dolgok sora viszont
mindjárt a rendőrségen kezdődött, ugyanis
amíg ő a vízben tempózott, a Mazda útra
kelt. Nem magától persze, hiszen nem
KITT-ről, a hablatyoló csodakocsiról beszé-
lünk, hanem egy ismeretlen segítségével.
Történt ugyanis, hogy a tulajdonost követték
az uszodába, megvárták, míg az öltözőben
gatyára vetkőzik, majd a szekrényből
egyszerűen ellopták a kulcsot, és innen már
nem volt bonyolult a történet. A kár hétmillió
forint, a bíróság elé állítás pedig ebben az
esetben nem jön össze egyhamar, mivel a
tolvaj és a kocsi szőrén, szálán eltűnt. Ez is
egy balhé, és az előbbiekben ismertetett
falopás is egy balhé. Érzik, mekkora a
különbség a kettő között. Nincs két
egyforma eset, még akkor sem, ha ugyanaz
a lopott holmi, az elkövető, de még a
helyszín is.

Körözés
Körözni lehet a versenypályán (esetleg

éppen egy lopott Mazdával), meg a
karunkkal is tornaórán, ám ha a rendőrök
erről beszélgetnek, akkor szinte biztos, hogy
egy felfüggesztett ügyről van szó, amelyben
a gyanúsított finoman szólva kivonta magát
az eljárás alól. Egyszerűbben szólva úgy
eltűnt a hatóság elől, mint szamár a ködben.
Ez egyrészt gonddal jár, hiszen ki kell tölteni
egy csomó papírt, határozat nyomozás
felfüggesztéséről, jelentés, idézési tértive-
vények, eredménytelen elővezetési hatá-
rozat, több oldalas személyleírás, fénykép,
és a többi. Ebben az aktában nem lehet
dolgozni, hiszen áll benne a határidő, és ez
egy bizonyos szempontból nem rossz,
hiszen van ezer más anyag a zsarunál,
ezzel addig sincs baj. El sem hinnék, hány
embert keresnek a honban, aki így vagy úgy,

de eltűnt. Hajdanán hetente adtak ki új
körözési tájékoztatót. Egy halom apró betűs
papír volt, amit idősödő rendőrök csak erős
olvasó szemüveggel tudtak kisilabizálni, és
nem is volt teljesen aktuális. Ha a rendőr
fogott egy körözöttet, fel kellett venni a
kapcsolatot a körözést kibocsátó ható-
sággal, hogy él-e még a körözés egyáltalán.
A leadott felfüggesztő határozatok általában
az ügyeletes tisztnél voltak lefűzve, de
adódtak gondok. Ugyanis az előadó néha
elfelejtette kivenni a stócból, a delikvens
meg guggolhatott feleslegesen a fogdában
esetenként reggelig. Azután bejött a
számítógép, és azóta elég, ha a rendőr
rádión megkérdezi az ÜTI-t, hogy mi a
helyzet, kap egy kódot, és aszerint
intézkedik tovább. Más kód van az eltűnt
személyre és más a veszélyes bűnözőre, a
rendőr viszont azonnal tudja, mit kell tennie.
Körözöttet fogni nem egyszerű, hiszen
ahhoz meg kell állapítani a személyazo-
nosságát. Ehhez kell valamilyen okmány,
amelyben szerepelnek az adatok, az
okmányt viszont el kell kérni a célszemélytől.
Ezt nevezik igazoltatásnak, amely a mai
öntudatos világban nem egyszerű. Jogban
jártas honfitársaink egy része azonnal kikéri
magának, ha a rendőr az okmányait kéri,
így meg nehéz megállapítani, hogy körözik-
e vagy sem. Azért persze még nem tartunk
ott, hogy ne legyen szabad a rendőrnek
belenézni zsugáinkba, így volt ez az elmúlt
héten két esetben is. Előbb egy férfi került
intézkedés alá, róla kiderült, hogy a Monori
Bíróság szeretne vele mihamarabb
találkozni. A másik ugyanezen a napon
átkozhatta balszerencséjét, ami a rendőrök
útjába vezette. A férfinak jól megérdemelt
büntetését kellene már régen töltögetnie a
sitten, de ő úgy ítélte meg, hogy megvárja
azokat a jobb időket, amíg fel nem találnak
valami kellemesebb büntetési formát a
börtönnél. Addig viszont nem kívánta feladni
magát, ám a járőrök másképp ítélték meg
a dolgot. Az illető azóta zárkatársainak
meséli élményeit.

Táskányi pénz
A következő esetnél felmerül az

emberben, hogy a szerencse nem játszott
szerepet a lopásban. Egy ház kamrájának
ablakát feszítette fel ismeretlen tettes. A
lakásban szinte azonnal talált egy
aktatáskát, benne két és félmillió forinttal,
de ez nem volt elég, az asztal fiókjában volt
még 150 EURO is. Nos, ezt hívják jó
fogásnak, és jó balhénak, de felmerülhet
az ötlet, hogy a tolvaj tudta, mit, hol kell
keresni. Ebben az esetben pedig nagyobb
az esély az elfogására.

Sipos Tamás
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Ezúton mondunk köszönetet mindazon
rokonoknak, ismerősöknek, a Tesz-
Vesz Óvoda dolgozóinak, a 2. számú
középső csoportosok és szüleinek, akik
szeretett édesanyám özv. Oskó Lajosné
temetésén részt vett, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, és gyászunkban
osztoztak.

A gyászoló család
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Közleményéről szinte valamennyi
monori lakos értesül!

A városban megjelenő helyi lapok közül
a legnagyobb példányszámban,
hirdethet!

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 rendelke-
zésére:
Nagy Lajosné (Polgármesteri Hivatal

2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.
emelet 112-es iroda.

Tel.: 29/412-215/159-es mellék,
mobil: 06(30)655-5540

***
Ezúton mondunk köszönetet mind-
azoknak, akik szerettünk, Bartucz
László temetésén megjelentek, vagy
táviratban fejezték ki együttérzésüket.

Bartucz László és családja

- 1398. Március 25. A bácsi káptalan Zsigmond király február 20-án kelt
parancsára Maroth-i János székely ispánt beiktatja Atyai Zaar László fia Miklós
fia János többek között Sambok-i (Zsámbék), Monar-i (Monor) Pest megyei, és
Perbar-i (Perbál) Pilis megyei, és egyéb Valkó megyei birtokaiba. (Orsz. Levéltár
DL 8301)
- 1401. Március 17. Buda. Zsigmond király meghagyja a budai káptalannak,
végezzen határjárást Sambok, Perbar és Monar községekben. Ugyanis Athya-
i Zaar /dictus/ László fia Miklós fia János (tehát unokája) hűtlensége miatt Maróthi
László macsói bán kapta a községeket, ám Athya-i Ferenc fia László, Kwkei-
i(Kükei) Aynard fia Miklós fia János, Geregmezew-i Weer (Görögmezői Vér) /
dictus/ László fia Miklós, valamint Domonkos fia János fia Simon, a Samboki-i
tárnokmester unokái panaszkodtak, hogy a bán a jogosnál nagyobb területet
foglalt el. (Orsz. Levéltár DL 8650.)
Idézet Bakács István: Iratok Pest megye történetéből 1002-1437 c. munkájából.
� 1934. március 4.  A Monori Általános Ipartestület február 25-én tartotta évi
rendes közgyűlését, ahol új vezetőséget választottak. Elnök: Pertinger Rezső,
elöljárók rendes tagokként: Nagy Illés, Kele István, Zwiki Lajos, Víg András,
Tóth József (cipőfelsőrész készítő), L. Nagy István és Frauendorfer Ferenc.
Póttagok: Antal István (cipész), Kovács Lajos (borbély), Tóth Lajos és ifj. Baranyi
Sándor. Számvizsgálók: Sipos István, Kiss István (kőműves mester) és Krikava
Zoltán. Az elöljárósági ülésen alelnökké Sztudvicska Ferencet, pénztárnokká
Kele Istvánt választották meg.
�1934. március 25. Tisztújítás az Egyesült Kaszinó és Körben.
Elnök: Kopa Károly főszolgabíró, alelnök: Dóczy Bálint járásbírósági elnök,
Molnár János ref. lelkész, igazgató: dr. Adler Sándor ügyvéd, gazda: Szemerey
Endre Máv. főintéző, pénztárnok: Hladik Lajos takarékpénztári főkönyvelő,
ellenőr: Borsdányi János megyei számvevő. Számvizsgálók: Bencze István
állampénztári tiszt, Kováts József községi jegyző és Szilágyi Szilárd
takarékpénztári könyvelő, ügyész: dr. Szilágyi Ferenc ügyvéd, könyvtárnok:
Nagy György igazgató-tanító és Mihályfi László állampénztári tiszt. Választmányi
tagok: Kellner Jenő, dr. Kégl János, Derera József, Révész Izidor, Gráf Miklós,
Máriássy Mihály, Kinczell Győző, Ivanovits István és Piri Endre.

(Az Egyetértés híreiből)
N. L.

Április 12. 10,00-15,00 óráig: Húsvéti
játszó- alkotó nap a Nagytemplomi Refor-
mátus Egyház szervezésében, a Refor-
mátus Egyház gyülekezeti termében.
Április 25.: Városi Rákóczi verseny az
Ökumenikus Általános Iskola szerve-
zésében.
Április 26 � június 1-ig: MONORI
MÁJUSI NAPOK (A részletes programot
márciusban tesszük közzé).
Április 26. 19,00 órától: Oláh István Alapít-
ványi Bál, Májusi Napok nyitórendezvénye,
a József Attila Gimnázium Oláh István
Alapítványa szervezésében a Jászai Mari
Általános Iskolában.
Május 1. 10,00 órától: A monorierdői Szent
József kápolna búcsúja. Az új torony
megáldása, közreműködnek a monorierdői
zeneiskolások. Az ünnepséget a Római
Katolikus Egyház szervezi.
Május 1.: Felnőtt kispályás labdarúgó torna,
az MSE szervezésében a Sportpályán.
Május 1.: Roma-nap a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat szervezésében, a Monor,
Deák Ferenc utca 12. szám alatt.

Május 4. 9,00 órától: Első áldozás, Anyák
napja, a Római Katolikus Egyház szerve-
zésében, a Római Katolikus templomban.

Figyelem!
Április 9-tõl Bársony Attila katonai
modellgyûjteményét tekinthetik
meg az érdeklõdõk a Helytörténeti
kiállítás termében.

Németh Ferenc � Kispál Roxána,
Juhász Tamás � Kasi Mónika Melinda

Bán Sándor Pálné Pósán Márta,
Horváth László Mihály, Funovits Béla,
Brindza István
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2200 Monor,
Kossuth L. u. 88/a

Levélcím: 2200 Monor 2. Pf.: 8.
E-mail: geminitv@monornet.hu,

5perctavkozles@monortel.hu, csirio@monornet.hu
telefonszámok: 06-29-413-511,

06-209-362-543, 06-209-844-447.
Adások az MTT képújság csatornán:

szombat 17,00, hétfő 15,00,
péntek 21,30 óra.

Reklám- és referenciafilmek készítése az Ön igényei
szerint.

GEMINI TELEVÍZIÓ az ÖN médiakapcsolata!

KÖLYÖK ÁLOM
Minõségi bébi és
gyermek ruházat

a születéstõl 6 éves
korig, széles

választékban.
Monor, Piactér 16.Monor, Piactér 16.Monor, Piactér 16.Monor, Piactér 16.Monor, Piactér 16.

SPORTSAROK
Családi házak

bõvítésének, melléképüle-
tek, kerítések építésének
tervezését vállaljuk.

Haulits Gyula,
Monor.

Tel.: 06-29-411-327,
06(20)951-7720.

Segédmotor, nagymotor, személygépkocsi-

vezetõi tanfolyamot indít a

„START” MK
2003. április 2-án 17,00 órakor.

Monor Széchenyi u. 8. alatt.

Jelentkezni a helyszínen, vagy

Monor, Deák F. u. 2. szám alatti

„TABAC” dohány- ajándék üzletben.
Tel.: 29-414.708,

vagy 06-20-954-2708.

Stúdió

Márkás felnőtt és gyermek sportruházat, sportcipő.
Sportos tavaszi kabátok, új szabadidő ruhák és

mintás pólók érkeztek.
A TICKET utalvány beváltható!

Címünk: Monor, Piactér
Nyitvatartás: H-P: 8,00-17,30-ig

szombat 8,00-12,00-ig
Telefonszám: 410-973

Mindenkit szeretettel várunk!

A Monori SE Balassi Bálint
utcai sporttelepén megújult és
megszépült környezetben 4 db

salakos teniszpálya (2 megvilágított) várja a
sportolni, kikapcsolódni vágyó sporttársainkat.

SZOLGÁLTATÁSAINK:
teniszpálya-bérlés,
csoportos és egyéni oktatás szakképzett edzőkkel
korhatár nélkül,
teniszpartner közvetítés,
nyári táborok szervezése fiatalok számára,
versenyek rendezése hobbi- és
versenyteniszezőknek minden korosztályban
(gyermektől veteránig),
teniszütő és labda-bérlés,
teniszütő javítás, húrozás.

Nyitvatartás:
Április 1-től november 1-ig minden nap:

8,00 � 12,00-ig, 15,00 � 22,00-ig.

Érdeklődni:
a 30/2416-415-ös telefonszámon, vagy a helyszínen

személyesen lehet.

Tie-Break Teniszsport Bt.

Ten iszTen iszTen iszTen iszTen isz

Veszélyes fák
kivágása, gallyazása

Garanciával!

Aljnövényzet tisztítás
Fűnyírás

Sövényvágás
KÖZÜLETEKNEK
KEDVEZMÉNY!

Vadász Sándor
egyéni vállalkozó

Tel/Fax: 29-410-010
Mobil: 30-913-2936
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DRDRDRDRDR. SÖVÉNY TIBOR. SÖVÉNY TIBOR. SÖVÉNY TIBOR. SÖVÉNY TIBOR. SÖVÉNY TIBOR
fõorfõorfõorfõorfõorvosvosvosvosvos

szülész-nõgyógyász
szakorvos.

Rendel: Monor, Kossuth L.
u. 88/a. II. em. 6. sz. alatt,

hétfõn, szerdán
17,00 – 19,00-ig.

TTTTTel.: (229)410-420,el.: (229)410-420,el.: (229)410-420,el.: (229)410-420,el.: (229)410-420,
mobil: 06-20-2205577.mobil: 06-20-2205577.mobil: 06-20-2205577.mobil: 06-20-2205577.mobil: 06-20-2205577.

Vecsésen a
Rendelõintézetben:

kedden 17,00 – 18,00-ig.
TTTTTel.: (29)550-467.el.: (29)550-467.el.: (29)550-467.el.: (29)550-467.el.: (29)550-467.

Sürgõs esetben bármikor!

Szeretettel várom talp- és
testmasszázsra a

MONORI FITNESS
KLUBBAN,

(Monor, Német Ágoston u. 2/c.)

előzetes telefonon történő
jelentkezés alapján.
Tel.: 06-29-415-915;

06-20-38-45-175.
Munkaidőn kívül:
06-29-414-350.

H-P-SZ napokon.

KEDVENCEK BOLKEDVENCEK BOLKEDVENCEK BOLKEDVENCEK BOLKEDVENCEK BOLTJTJTJTJTJAAAAA
Monorierdő, Tölgyfa u. 63.

Tel.: 419-241
Hétfőtől péntekig 18,30 � 20,00 óráig,
szombat vasárnap 8,00 � 16,00 óráig.

Kutya, macska tápok, húsok, tészta, rizs,
ápolási- és felszerelési cikkek.

Bodri 130 Ft/kg csirkeláb 90 Ft/kg
Champion dog 150 Ft/kg csirkefej 110 Ft/kg
Dolli 160 ft/kg csirke far-hát 150 Ft/kg
Ted-ful 160 Ft/kg csirkenyak 180 Ft/kg
Frizkiez 260 Ft/kg vad-nyesi 180 Ft/kg
Pedigré 260 Ft/kg kacsafej 90 Ft/kg
Chappi 260 Ft/kg darálék 120 Ft/kg
Champion dog
1.000g 220 Ft/db Mancs-Rex 180 Ft/kg

BÁBBÁBBÁBBÁBBÁBOLNAOLNAOLNAOLNAOLNATÁPTÁPTÁPTÁPTÁP
Tápok, kiegészítők, naposcsirke, pulyka,

kacsa, galambeleség, kukorica, búza,
árpa, korpa.

INTENZÍV
SZÁMÍTÁSTECHNIKAI

TANFOLYAMOK
55 órában számítástechnikai és
internetes alapismeretek, 65
órában szövegszerkesztés, táb-
lázatkezelés indul júliustól az
Ökumenikus Általános Iskolá-
ban, 28.000 Ft, illetve 32.000 Ft.

Érdeklődni: Hangyásné
Farkas Ágnes, 06-29-411-373.

Jelentkezési határidő:
2003. május 25.

Busz

17+1 fõs mikrobusszal
személyszállítást vállalok.

Kirándulás
Reptéri transzfer
Munkásszállítás

Egyéb személyszállítás!
Buszrendelés:

Tel/Fax: 06-29-410-263;
Mobil: 06-309-775-609.

Kutya – macska,
állateledel, száraztápok,

konzervek, hõkezelt
csirkehús, felszerelések

nagy választékban.
Monor, Mátyás király utca 16.

Nyitvatartás:
hétfõtõl péntekig: 8,00 – 12,00

13,00 – 17,00,
szombaton: 8,00 – 12,00.

Kovács Kaputechnika Monor
06-30-3-55-48-28

Amerikai garázskapuk
Garázskapunyitó autómatikák

Egyszárnyú kapunyitó autómatikák
Kétszárnyú kapunyitó autómatikák

Toló kapunyitó autómatikák
Szolgáltatásaink: értékesítés, házhozszállítás,

beépítés, szerelés.
(Hívjon bizalommal! Díjtalan felmérés és tanácsadás!)
!!!AKCIÓ május 1-ig 5-10% árengedmény!!!

KATICA KÁVÉHÁZ
Kóstolja meg a megújult kávéház, új

cukrásztermékeit!
Hidegtálat az Ön igénye szerint

megrendelésre készítünk!
Várjuk kedves vevõinket!

Nyitvatartás mindennap
9,00 – 19,00 óráig

Monor, Jászai Mari tér
Telefon: 06-29 415-129

Joó Ildikó
természetgyógyász, masszőr, asztrológus nemzetközi

Csi Kung tanár
Monor, Ybl Miklós u. 29. Tel./Fax: 06(29)415-808

Mobil: 06(30)370-9559
Vállal:

- arc-, fej-, hát-, regeneráló, pihentető és siatcu teljes testmasszázst,
- csecsemőmasszázst,
- masszázs oktatást,
- jóga oktatást,
- moxázást, test- és fülgyertyázást,
- intimtornát,
- energiarendezést,
- horoszkóp készítést,
- bioptronlámpa kezelést színterápiával.
Csi Kung tanfolyam, amely egészsége karbantartására, helyreállítására
és szunnyadó képességei kibontakoztatására alkalmas.
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Szemétszállítás és lomtalanítás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az
ünnepnapok miatt kieső szemétszállítást a
hozzá legközelebb eső szombati napon
pótoljuk. Első ízben a 2003. április 21-i
húsvét hétfő miatt kieső szemétszállítást
2003. április 19-én szombaton. Kérjük, hogy
a hétfői szállítási körzetben a megszokott
módon tegyék ki a szemetet.

2003. április 26-án (szombaton) Monor
és Monorierdő területén lomtalanítást
végzünk! Kérjük, hogy feleslegessé vált
lomjaikat a forgalmat nem akadályozó
módon reggel 7,00 óráig tegyék ki ingat-
lanjaik elé. A reggel 7,00 óra után kitett
lomokért a szállítójármű csak a kapaci-
tástól függően tud visszamenni. Felhívjuk
a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy a
lomtalanításkor nem tehető ki veszélyes
hulladék (pl.: festék, olaj, autógumi, állati
ürülék, vegyszerek, akkumulátorok, stb.).
A lomtalanításkor ugyancsak nem kerül
elszállításra a 3 m-nél hosszabb és az
összességében 1 m3-t meghaladó meny-
nyiség, valamint az ipari és nagyüzemi
tevékenység hulladéka. Ez esetben az
elszállításról az ingatlan tulajdonosa
köteles gondoskodni saját költségén. A
szabálytalanul kirakott és el nem szállított
lomok további sorsáért a KÖVÁL Rt. nem
felel.

Kukabérlet
Aki még nem bérelt kukát, amíg a készlet
tart, de legkésőbb 2003. április 11-ig teheti
meg ügyfélfogadási időben. Egyben
szeretnénk megköszönni a lakosság
közreműködését és türelmét, amivel az új
szemétgyűjtésre való átállást elősegítették!
A fenti tájékoztatásokról egyedi értesítést
már nem küldünk ki!

Közmûellenõrzés
A közműves ivóvízellátásról és a közműves
szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.)
Korm. sz. rendelet 7.§. (1) bekezdése
szerint �A szolgáltató jogosult az
ingatlanokon lévő víziközmű hálózat (víz-
csatorna) ellenőrzésére, melyet az érintett
fogyasztó � előzetesen egyeztetett
időpontban � köteles lehetővé tenni.�
A fenti rendelet alapján a szolgáltató folya-
matosan végzi a közműellenőrzést az aláb-
biak szerint:
- vízmérőhely ellenőrzése (plomba sértet-
lensége),
- saját vízellátással rendelkezik-e a fogyasz-
tó (locsolási kedvezmény megadásához),
- közműves és saját vízellátással rendelkező
fogyasztó esetén a két rendszer elkülö-
nítése,
- a csatornarákötés szabályosságának
ellenőrzése (szolgáltatóhoz történő bejelen-
tés, csapadékvíz elvezetés, emésztő túl-
folyó bekötése, stb.).

A csatornarákötés határideje
2003. június 30.

Csatornarákötési igényüket a Monor, Jókai

úti szennyvíztelep 29/412-264 sz. telefonján
kérjük bejelenteni. A csatorna élőrekötése
fenti időpontig ingyenes, 2003. július 1-től
3.000 Ft ÁFÁ-val növelten. A szippantott
szennyvíz szállítási és leürítési díja 1.310
Ft/m3-re emelkedik ÁFÁ-val növelten.

Locsolási kedvezmény
Locsolási kedvezmény azon kertes ingat-
lanok tulajdonosainak, használóinak jár, akik
saját vízellátással nem rendelkeznek. A
kedvezmény mértéke 20%, májustól
augusztus hóig, azaz ezen időszakban a
fogyasztott víz 80%-ának megfelelő
csatornahasználat kerül kiszámlázásra. A
jogosultak 2003. május 15-ig a KÖVÁL Rt.
Monor, Kossuth L. út. 147. sz. alatti telep-

Szolgáltatói tájékoztató
helyén, ügyfélfogadási időben beszerezhető
nyomtatványon kérhetik a kedvezményt. Az
igénybevétel jogosságát a szolgáltató
ellenőrizni fogja.

A KÖVÁL Rt. ügyfélfogadási rendje
hétfő: 8,00 � 12,00

13,00 � 15,00
szerda: 8,00 � 12,00

13,00 � 15,00
péntek: 8,00 � 12,00
szombat: minden hónap utolsó szombatján

8,00 � 12,00.
Az ügyfélfogadási időn túl a telephely zárva
van.

KÖVÁL Rt.

Pályázati kiírás
Monor Város Önkormányzata pályázat útján értékesíti a tulajdonát képező alábbi
épület és beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát:

Cím Hrsz m2 igényelt legalacsonyabb vételár,
egyben induló árverési ár

Monorierdő, Békeköz 9. sz. 2288/2 1007 5.000.000. Ft
Monor Város Önkormányzata pályázat útján értékesíti a tulajdonát képező alábbi
beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát:

Cím Hrsz m2 igényelt legalacsonyabb vételár,
egyben induló árverési ár

Monor, Bánffy Dezső u. 3415/6 512 2.816.000 Ft
A beépítetlen ingatlanon egy zártrendszerű emésztő található, melynek elbontási
költségei a vevőt terhelik.
Az ingatlanok hasznosításának alapcélja:
Beépíthető Monor Város Általános Rendezési Terv (L-III-O)/4.5 építési övezet előírásai
szerint. Az ingatlanok tovább nem oszthatók.
Az ingatlanok közművesítettsége: Az ingatlan közművek bevezetésének lehetősé-
gével rendelkezik.
Pályázati ajánlatok benyújtásának módja, helye és határideje:
Pályázati ajánlatokat zárt borítékban, 2003. április 30-án 12,00 óráig lehet leadni a
Polgármesteri Hivatal központi iktatójában. A pályázati ajánlatnak minimálisan
tartalmaznia kell a pályázó személyi adatait, foglalkozását, munkahelyének
megnevezését, családi állapotát, eltartott személyek, illetve együtt költözők számát,
egy főre eső jövedelmét, milyen célra kívánja megvásárolni az ingatlant, a tervezett
beruházást mikorra kívánja megvalósítani, és az általa ajánlott vételár összegét.
A pályázatok elbírálásának módja, határideje:
A határidőre beérkezett pályázatokat a Polgármesteri Hivatal értékeli, véleményezi, és
az illetékes bizottságok előminősítését követően a Képviselő-testület a soron következő,
2003.május 8-i ülésén határozattal dönt a benyújtott pályázatok elfogadásáról vagy
elutasításáról. Egy ingatlanra elfogadott kettő, vagy több pályázat esetén árverést kell
tartani.
A pályázat eredményéről történő tájékoztatás módja:
A Képviselő-testület döntéséről a Polgármesteri Hivatal a pályázót a határozat
megküldésével értesíti.
Monor Város Önkormányzata pályázat útján bérbe adja a tulajdonát képező alábbi
ingatlanát:

Cím Hrsz m2 igényelt legalacsonyabb
bérleti díj 2003. évre

Monor, Csévharaszti út 0314/7 43.4464 5.000.-Ft/ha/év,
A bérbe adással kapcsolatos információk:
-  A terület határozatlan időre, mezőgazdasági művelés céljára kerül bérbe adásra.
- A bérlőnek biztosítania kell a szennyvíztelepen keletkezett, és előzetesen szikkasztott
   szennyvíziszap évente két alkalommal történő elhelyezését és beszántását.
- A bérleti díj összege évente a KSH által megállapított előző évi infláció mértékével
növekszik.
Az ingatlanok, helyiségek a helyszínen bármikor megtekinthetők.
Bővebb felvilágosítás:
Monor Város Polgármesteri Hivatal (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) Műszaki és
Építésügyi Hatósági Irodáján Szűcs  István ügyintézőnél ügyfélfogadási időben
személyesen, vagy telefonon a (29) 413-119 158-es melléken.
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Emlékezetes esemény volt az idei március
15-i iskolai ünnepség a Kossuth Lajos
Általános Iskolában. Az ötödik osztályosok
ünnepi műsora után Takács Ferenc, váro-
sunkban élő autodidakta festőművész adta
át az iskola számára az általa Kossuth
Lajosról festett portrét.
Takács Ferenc 2002. januárjában kezdett
el festeni, és a festészet azóta szenve-
délyévé vált. Képeit ezalatt a rövid idő alatt
is már több kiállításon lehetett látni. Két
idősebb gyermeke a Kossuth Lajos
Általános Iskola növendéke volt, és most
kisebbik lánya is ugyanebbe az iskolába, az
első osztályba jár.

Kossuth Lajosról készült festményt kapott
a Kossuth Lajos Általános Iskola

A festő a képhez mellékelt ajánlásában a
következőket írta:
�KÉSZÜLT A SZABADSÁGHARC 155.
ÉVFORDULÓJÁRA A MONORI KOS-
SUTH ISKOLA RÉSZÉRE, A TANÁRI KAR
IRÁNTI TISZTELETBŐL EMLÉKÜL.�
A most elkészült festmény Kossuth Lajost
fiatalabb korában ábrázolja. Az iskola
számára átadott műalkotást az intézmény
tanulói és pedagógusai nevében Marunák
Ferenc, az iskola igazgatója köszönte meg,
aki kiemelte, hogy ez a festmény is annak
a hagyományőrző munkának az elismerését
jelzi, amelyet évek óta eredményesen
folytatnak az iskola nevelői.

Monor Városi Önkormányzat
Egészségügyi Intézménye felvételt

hirdet röntgen asszisztens munkakör
betöltésére, 3 órás délutáni műszakra.
Érdeklődni: dr. Raffay István orvos-

igazgatónál lehet, II. emelet, titkárság.
Tel.: (29)412-659.

Ezzel a címmel mezőgazdasági-térség-
fejlesztési témájú rendezvényt szervezett az
Európai Tájékoztatási Egyesület délkelet-
pest megyei régiója 2003. március 13-án
Monoron, a Nyerges Hotel termeiben.
Meghívottak köre: 27 település polgár-
mestere, agrár vállalkozók és falugaz-
dászok.
A 200 főnél több érdeklődőt Gere János
az egyesület elnöke, majd a térség
országgyűlési képviselője, dr. Gál Zoltán
köszöntötte.
Az írásbeli és szóbeli kérdésekre dr. Szanyi
Tibor FVM államtitkár 2 órán keresztül
válaszolt a szakértő közönség megelé-
gedésére. A rendezvény második részében
Velkei József Pest megye vezető
falugazdásza, valamint az FVM Európai

Integrációs Főosztály munkatársa válaszolt
a szakemberek és érdeklődők kérdéseire.
A résztvevők tájékoztatását az FVM, a
Külügyminisztérium és a Gazdasági Minisz-
térium kiadványai segítették.
A programsorozat első állomásának
sikeréhez nagymértékben hozzájárult a
monori Szterényi József Középiskola
európai üzleti asszisztens osztály 20 fős
rendezőgárdája, akiket igazgatójuk és
szaktanáraik készítettek fel.
A rendezvény fő támogatói: Mikla László,
a Monori Vállalkozók Egyesületének elnöke,

és tagjai: Orlik Sándor és Giricz Vince urak
voltak, akik az előadókkal részletesebben
is megbeszélték a térség problémáit.
A falugazdászok és a Budapest Bank segít-
ségével kerültek a meghívók kiküldésre. A
Petőfi utcai �Panni-néni� gyümölcs ajándéka
színesítette a büféasztalt. Az azonnali
fotókat a KONICA Fotóüzlet biztosította a
sajtó részére. A rendezvény biztonságát és
megközelíthetőségét a monori Rendőr-
kapitányság Közlekedésrendészeti Osztá-

lyának munkatársai segítették.
Az egyesület vezetése köszönetét fejezi ki
a segítőknek önzetlen támogatásukért,
valamint a résztvevőknek, akik a meghívás
elfogadásával hozzájárultak a közös
gondolathoz: EURÓPÁBA, JÖVŐNKÉRT!

Lichner Tibor

A Monori Idősek Klubja 26 évvel ezelőtt
alakult, tagjai nyugdíjasok. A klub vezetője
16 éve Bokros Lajos, aki összefogja és
vezeti a  60 fős társadalmi szervezet életét,
programjait. A klubtagok hetente tartanak
összejöveteleket, havonta köszöntik a név-
napjukat ünneplőket, évente több alkalom-
mal kirándulnak az ország nevezetes
városaiba és fürdőhelyeire.
A klub működéséhez a város önkor-
mányzatától pályázati úton kapnak anyagi
támogatást, amellyel a megszabott határ-
időig pontosan elszámolnak. Minden év
elején a tagság előtt is beszámolnak az
előző év tevékenységéről és a gazdál-
kodásról.
Így történt ez március 7-én is, amikor a
2002. évi beszámolót Szilágyi Jánosné
Magdika ismertette a tagsággal. Ezen a
napon bensőséges keretek között, szere-
tettel köszöntötte a megjelent hölgyeket a
Nemzetközi Nőnap alkalmából Bokros Lajos
klubvezető, immár 16. alkalommal. A klub
hölgytagjai a virágok mellett ízletes vacsorát
is kaptak, amelyet Cseh Károly készített
és a férfitársak szolgáltak fel. Termé-
szetesen a pörkölt mellé bor és üdítő is járt.
A vacsora után Petrik Balázs szolgáltatta a
zenét a közös énekléshez és a tánchoz. A
szíves vendéglátást és a szép szavakat a
hölgyek saját készítésű édes és sós
süteményekkel köszönték meg, valamint azt
kívánták, hogy még sok ilyen szép ünnep-
lésre legyen alkalom.

Németh László

Monoron a központhoz közel, 300
négyszögöles telken közművesített
paraszt-ház eladó!

06-20-257-0068.

Európába, jövõnkért!

Az Idõsek Klubja
életébõl

A Pest Megyei Kéményseprő, Cserép-
kályhaépítő és Tüzeléstechnikai Önkor-
mányzati Vállalat értesíti Monor és
Monorierdő lakosságát, hogy arcképes
igazolvánnyal ellátott dolgozói, az előírt
kötelező kéményseprő-ipari feladatokat
végzik és díjat is szednek a város és
városrész területén, 2003. március 5-től
április 30-ig!

Értesítés!

Álláshirdetés

Vezetési tanácsadó
iroda vállalja

ISO9001-2000 ISO14001
minőségbiztosítási rendszerek

kidolgozását, ellenőrzését.
Belső és beszállítói auditot.

Energiagazdálkodást,
kockázatértékelést, HACCP

elkészítését.
06-29-412-535; 06-20-450-1187.
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Már az alapfokú oktatásban részt vevő
gyermek tanulását is nagyban meg-
könnyíti, ha otthon is tud számítógépet
használni. Mi � szülők - viszont nem
ismerjük a gépet, sokszor alaptalan
félelmeink vannak. Ezekről ejtsünk
néhány szót.

1.) Internet-függővé fog válni a gyerek?
Ha változatos, egyéb programot, érdekes
feladatokat biztosítunk számára, akkor a
számítógép használat megtalálja helyét
napirendjében, és csak �áldás� marad.
2.) Tönkremegy a szeme?
Nem a számítógép használattól romlik a
szeme, csak a meglévő, rejtett szemhibák
derülhetnek ki. Ajánlatos évente szemészeti
kontrollon részt venni.
3.) A monitor sugárzása káros?
Az 1990. után gyártott, kereskedelmi
forgalomban kapható monitorok sugárkibo-
csátása nem haladja meg a természetes
háttérsugárzás szintjét.
4.) Egész nap ott görnyed a gép előtt, ez
biztosan árt az egészségének!
A következő szempontok betartásával ez
is kivédhető:
Ha sok feladata van, vagy egy vonzó új
játékprogramot használ, tényleg hajlamos
a gyerek leragadni a gép elé. Óránként 10
perc szünetre van szükség. Ezalatt tornáz-
hat, zenét hallgathat. A gép elhelyezésénél
is legyünk előrelátók. Soha ne tegyük a
monitort a gépházra! A szem 20 fokban
lefelé nézzen a monitorra. Lehetőleg ne
legyen csillogó felület és árnyékolás nélküli
ablak a szobában. A képernyővédő felsze-
relése felesleges, legalább annyit árt, mint
amennyit használ. A képernyő síkja ne
legyen ablakfelülettel párhuzamos! A
billentyűzet és az egér helye legyen
viszonylag szabad, a felhasználó tudja
magának elhelyezni, beállítani. Az asztal és
a szék egymással összhangban biztosítja
a felhasználó egészséges, kényelmes
testtartást. Kiválóak az �L� alakú munka-
asztalok, melyek egyik része az íráshoz
megfelelő magasságú, másik része alacso-
nyabb a monitor az egér és a billentyűzet
elhelyezésére. Ez alatt van a gépház helye

is. (Kapható kereskedelmi forgalomban
olyan nívódíjas magyar bútor is, ahol az
asztallap döntött mélyedése a monitor
helye).
A jó szék derék alatt támasztja a hátat,
karfája van, magassága állítható, az egész
szék könnyen mozdítható. Előnyös egy
lábtámasz is, hiszen a túl magas szék
komoly ártalmak forrása lehet. Egy
megfelelő méretű fittball (fittness labda)
beszerzésével a gyerek �aktív ülés�-ben
tanulhat, beszélgethet, közben a sport-
eszköz sokat javít tartásán, segíti egész-
séges fejlődését (gyógyászati segédeszköz

Áldás vagy átok?
(Számítógépet kapott a gyerek karácsonyra)

boltokban, és Magyarország legnagyobb
nagykereskedelmi áruházláncában kap-
ható).
A monitor világító felület, ezért a környezet
megvilágítása ne legyen erős! A világító
testekhez a kompakt fénycsövek a
legjobbak, ezek gazdaságosak is.
Miután kialakítottunk fentiek szerint egy jó
számítógépes munkahelyet, most már
bátran üljünk a gép elé mi is, kérjünk
segítséget vigyorgó gyermekünktől és
tanuljuk meg a használatát. Rá fogunk jönni,
hogy mekkora áldás!

ÁNTSZ

A szennyvíztisztítás melléktermékeként
keletkező szennyvíziszap ideiglenes
elhelyezésére az illetékes szakhatóságok
a �régi, szippantott szennyvíz leürítő�
területet jelölték ki. Az iszapot az előírások
szerint a mezőgazdaságban kell haszno-
sítani. A szennyvíztelepről az önkormányzat
hozzájárulása nélkül kiszállított iszapot
visszavitték a telepre, onnan az átmeneti
tárolóba, illetve a jogszabályoknak
megfelelően beszántásra kerül.

Tájékoztató
a szennyvíziszap
elhelyezésérõl

A tévét néző, rádiót hallgató, újságot olvasó
ember mostanában gyakran találkozik a
globális éghajlatváltozásról, környezeti
katasztrófákról, vízhiányról, éhínségekről
szóló hírekkel. Ezek a témák az utóbbi
időben meglehetősen divatosakká váltak,
mégse tudunk róluk túl sokat, mert a köznapi
médiumokban főként a jelenségekről
beszélnek, az okaikról, következményeikről
nem. Nem is igazán ijedtünk meg ezektől a
hírektől, azt gondoljuk, ezek az események
messze történnek tőlünk, nem lehet hatásuk
az életünkre. Nem tudatosul bennünk, hogy
a globalizálódó világban egy tőlünk távoli
helyen felbukkanó társadalmi, gazdasági,
vagy akár környezeti probléma nagyon
könnyen a mi gondunkká válhat. Ennek a
jelei már ma is mutatkoznak.
Nagyon fontos megértenünk, hogy a Föld
egyetlen � nem túlzás állítani � élő egységet
alkot. Az élő voltát mi sem bizonyítja jobban,
mint az, hogy ha nem lenne élet a Földön,
akkor a felszíni hőmérséklet megközelítené
a 300 0C-ot, a légkör pedig 98%-ban
széndioxidból állna, oxigén pedig csak
nyomokban fordulna elő. Kicsit paradox
módon hangzik, de az életünket köszön-
hetjük az �Élet�-nek, mégis lépten-nyomon
pusztítjuk minden formáját, közvetlenül és
közvetetten egyaránt. Egységnek kell
nevezzük, mert minden eleme minden
elemével kapcsolatban áll. Gondoljunk csak
a szaharai homokszemekre, amelyek a
felszínükön kórokozókat szállítanak, és a
karib-tengeri korallszirtek pusztulását
okozzák, vagy az óceáni algákra, amelyek
szélkeltő anyagot termelnek, és ezzel a
széllel utaznak újabb élőhelyekre. Ahhoz,
hogy ezeket a folyamatokat felismerjük, a
Földet egészként, és ne részleteiben
tekintsük, két lépést hátrébb kellett lépnünk,
és az űrből kellett rápillantanunk szülőboly-
gónkra, a Földre. Rájöhettünk arra, hogy
mennyire sérülékeny, mennyire komplex, és
mennyi mindent nem értünk még vele
kapcsolatban. Ennek a káprázatosan
bonyolult rendszernek a fennállása egy
nagyon törékeny egyensúlyon nyugszik,
amelyet az utóbbi néhány száz évben egyre
jobban veszélyeztetünk. Természetes élő-

helyeket pusztítunk el, erdőket vágunk ki,
fosszilis tüzelőanyagokat bányászunk, és
égetünk el, káros anyagokat eregetünk a
légkörbe, olajjal szennyezzük a tengereket,
kipusztítunk fajokat úgy, hogy nem is tudunk
róla, pusztítjuk a termőföldet, genetikailag
módosított élőlényeket engedünk szabad-
jára, és még lehetne folytatni a sort.
Sajnos legtöbbünket élettelen, általunk,
emberek által készített eszközök vesznek
körül, és túlságosan sok mindenről hisszük,
hogy megjavítható. Ez a tévedés az éle-
tünkbe kerülhet, mindannyiunknak csele-
kednünk kell. Meg kell tennünk az első
lépést, ugyanúgy, mint ahogy a gyermekeink
megteszik, azért, hogy az unokáink,
dédunokáink is megtehessék. Nem szabad
kishitűeknek lennünk, azt gondolnunk, hogy
mit számít egy ember cselekedete a jelenleg
több, mint hat milliárdhoz képest. Ez a
hozzáállás alapjaiban rossz. Az óceán is
cseppekből áll, és egy hegy elhordása is
az első kapavágással kezdődik. Ha mind-
annyian, csak a saját kis környezetünkben
apró dolgokat teszünk meg, akkor az már
az ország szintjén 10 millió embert jelent,
és ez cseppet sem elhanyagolható
mennyiség. Ennek az első lépésnek a
megtételéhez szeretnék segítséget nyújtani
ezzel a most induló cikksorozattal, amely-
ben a víz- és élelmiszer-problémákkal, az
éghajlatváltozással és következményeivel,
a természetes társulások megváltoztatá-
sával és a fajok kihalásával, a civilizált-
ságunk következtében fellépő társadalmi és
pszichés problémákkal szeretnék foglal-
kozni, egy cikket szentelnék annak, hogy
bizonyítsam: igenis fennáll a lehetősége
annak, hogy kipusztítsuk saját magunkat,
végül írnék róla, hogy miféle reményeink
vannak a jövőre nézve, hogy ez mégsem
történik meg így Mindezek előtt azonban
álljon itt Jane Goodalltól, a jeles etológus-
nőtől és természetvédőtől származó idézet,
ami akár ennek a sorozatnak a jelmondata
is lehetne: �Mindenki számít. Mindenkinek
megvan a maga szerepe. Mindenki képes
változtatni a dolgokon.�

Szél László

Mentsük meg a Földet!
Az elsõ lépés
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MONORIERDŐ MONORIERDŐ MONORIERDŐ
A JÖVÕT TERVEZIK

TELEPÜLÉSSZERKEZET II.
Előző számunkban közzétettük, hogy a
Kirendeltségen megtekinthető az a térkép
(településszerkezeti javaslat vázlata), amely
a jelenlegi szerkezeti helyzetet és a tervezett
terület-felhasználás övezeteit mutatja.

Övezetek Felület száma Terület/ha
KEL 70 86,262
KEL terv 1 9,355
KG 2 9,066
KG terv 13,612
KP 5 0,260
KR 6,055
KT 1 3,260
TV 13 4,789
ÜÜ 56 54,693
ERDŐ 21 12,703

Az övezeti jelölések értelmezése:
KEL: kertvárosias lakóterület, jellemző a
kertes, családi házas beépítés, max. 7,5 m
építménymagassággal.
KG: kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági
területek, környezetüket kevésbé zavaró
termelő és más kereskedelmi, logisztikai
stb. tevékenységet végző szervezetek és
telephelyek számára.
KP: központok, közterületek területei.
KR: különleges rekreációs területek, alap-
vetően az idegenforgalom létesítményei
számára.
KT: temető terület.
TV: településközpont vegyes területek, a
városrész intézményei, központi területei

vegyes funkciókkal.
ÜÜ: hétvégi-házas területek.
(A külterületi erdő és a mezőgazdasági
területek övezetei a felsorolásban nem sze-
repelnek.)
Az alábbiakban néhány övezet tervezett
terület-felhasználása a tervből.
KEL: A terv a jelenlegi közel 90 ha-os
meglévő kertvárosias lakóterülethez viszo-
nyítottan mintegy 10%-os, hasonló kiépí-
tésre szánt területet irányoz elő. Ennél több
már veszélyeztetné a meglévő zöldfelü-
leteket a lakótelkek mérete miatt (ma
általában 700-1.000 m2 egy új telek). A
területbővítések tehát nagy területeket
igényelnek, hiszen 70-100 telek alakítható
ki egy hektáron. A tervezett népesség-
növekedésnek tehát határai vannak. Bár a
közel 10 ha 70-100 telek (!) kialakítását
lehetővé teszi.
KG: A kereskedelmi-gazdasági övezet
bővítésére a terv a településrész délkeleti

részének a Rétes Csárdával szembeni
területhatárig a főút túloldalán történő
terjeszkedését jelöli ki.
KP: A szennyvízcsatorna és a vízhálózat
kiépítése után az utak helyreállításával
egyidőben, illetve azt követően feltétlenül
szükséges az utcák, terek, közkertek,
központok megújítása. Mint az a térkép-
vázlaton is látható, Monorierdőn is új parkok,
parkrészek, védőerdők kialakításával
számol.
Most és itt csak néhány eligazodást segítő
javaslatot villantottam fel a település-
fejlesztési koncepció alapján a most elfoga-
dott településszerkezeti tervből, melyek
alapját adják a majdan ráépülő szabályozási
tervnek.
Fentiekről lakossági fórum lesz, ahol részle-
teiben is részletesen adnak a szakemberek
tájékoztatást és válaszolnak az előre feltett,
illetve ott elhangzó kérdésekre, javaslatokra.

Blaskó Mihály

Már most lehet összefogni, szervezkedni
járdaépítésre. Ha az utca (vagy egy
szakaszának) lakói egyezségre jutottak
abban, hogy megépítik a járdát, megbí-
zottjuk adja be mielőtt kérelmüket, az igényt
az önkormányzathoz vagy a képviselőknek.
Döntés után az önkormányzat biztosítja a
szükséges sódert, cementet.

Többen kérdezték
hová, és milyen csapadékvíz-elvezető,
szikkasztó árkot lehet készíteni? Válasz: A
kerítéstől 160 cm-re, fölül 100, alul 30 cm
széles, 40 cm mély, rézsűs oldalú legyen.

Összefüggések
Az út és a vízelvezető árkok között
szoros összefüggés van. Az elmúlt
napokban látható, tapasztalható volt:
ahol az utcán van árok, s az úttestnek
némi lejtése is van az árok felé, a víz
megtalálta oda az útját. Ott az úttest
nem került katasztrofális állapotba,
hamarább lett járható. Kötelezni árkok
készítésére senkit nem lehet, de

minden lakosnak érdeke lenne, hogy portája
előtt legyen árok és ezáltal az út, úttest is
jobb legyen, mert tél (s ki tudja milyen) jövő-
re, s ezután is lesz!
A csatorna és az ivóvíz vezetékeinek építé-
se, az időjárás és az utak jelenlegi állapota
között is szoros az összefüggés. Az építés
óhatatlanul fellazítja az út talaját. A rengeteg
hó olvadása, a fagy kiengedése tovább
lazította a felső réteget. Mindezt tetőzte,
hogy Monorierdőn az eddig mélyebben lévő
agyagréteg most az út felszínére került.
Következmény, amely az összefüggést
jelenti: fenitek miatt járhatatlanok lettek
útjaink.
Két és fél hét volt, amikor autóval remény-
telen volt egyes utcákban a közlekedés, aki
megpróbálta, elakadt. Naponta kellett
valamelyik utcából traktorral, markolókkal
kihúzni az iszapból, agyagból az autókat.
Valamennyi utca ideiglenes helyreállítása a
szél, a naposabb idő szikkasztó hatása után
megkezdődött. Monorierdő útjain két közmű
építése folyik. Látható volt, hogy egyidőben
ez lehetetlen. Ha az ingatlanokra történő
vízbekötések is elkészülnek, megkezdődik
az utak végleges (az építés előtti állapotba
történő) helyreállítása, egyes utak szilárd
burkolattal történő ellátása. (Lapzártakor
érkezett: Az M1 Televízió Regionális műsora
is bemutatta a közműépítések, az időjárás
miatt kialakult monorierdői úthelyzetet.)

-BM-
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Decemberi számunkban írtunk arról, hogy
M.Z. Monorierdő, Hársfa utcai lakos kérte,
hogy az Autós csárda mellé helyezzenek el
postaládát. Így az idősebbeknek, de
másoknak is nem kellene a főútvonalon
átmennie ha levelet akar feladni. Ígértük
(hiszen a levél szerkesztőségünknek szólt),
hogy kérését továbbítjuk. Most a Magyar
Posta Rt. Központi Régió Igazgatóság
Körzeti Posta Monor 1. vezetőjétől az alábbi
választ kaptuk:
�Huszár Jánosné Monorierdő posta vezetője
a levélszekrények elhelyezéséről a
javaslatot az Igazgatóság felé 2002 őszén
megtette, amely a következő bővítéseket
tartalmazza: Fürdő utcában a Racskó
boltnál, Csalogány utcában a Barcsai
boltnál. Ennek reményében a fenti helyekre
várható új levélszekrények felszerelése��
A válaszlevél a felszerelések időpontjáról
nem szól. Érdeklődésünkre a helyi postán
nem tudtak választ adni.
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