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A Máltai Szeretetszolgálat jótékonysági hangversenye

Valóban karácsonyi hangulattal töltötte meg
az adventi várakozást elsõ gyertyagyújtáskor a
Máltai Szeretetszolgálat jótékonysági hangver-
senye. Az immár hagyománnyá vált kulturális

rendezvényen befolyt pénzösszegbõl a rászo-
rulókat segítik: több száz karácsonyi csomag talál
gazdára minden évben. Olyan idõseknek,
betegeknek és szegény sorsú családoknak segíte-
nek, akiknek talán ez az ajándékcsomag és a vele
érkezõ szeretetteljes ölelés jelenti az egyetlen
kapcsolatot a külvilággal.

Az idei rendezvényt az tette igazán különle-
gessé, hogy két világszerte ismert és elismert
magyar mûvész is föllépett. Az est elsõ felében a
hagyományokhoz híven az Ökumenikus Általános
Iskola Forrás kórusa adta elõ versekkel, idéze-
tekkel tarkított háromrészes mûsorát. Amint azt
Szabóné Horváth Anna kórusvezetõ a Strázsá-
nak elmondta, a fölkészülésre igen rövid idõ állt
rendelkezésre. A tanulás idõszakát még izgalma-

sabbá tette, hogy a kórusba idén rengeteg új diák
jelentkezett, akiknek teljesen újak voltak az
elõadott énekek. Ezért még inkább dicséret illeti
a tanárt, diákot egyaránt, hiszen negyven perces,
magas színvonalú mûsorukkal igazán meghitt
hangulattal és lélekemelõ mûvészettel gazda-
gították a jelenlévõket és városunk kulturális
életét. A Forrás kórus elõadására Sziklai Kinga
fuvolamûvész csodálatos játéka tette föl a koronát.

Az est második részében Pitti Katalin

operaénekes és Virág András orgonamûvész
elõadását hallgatta meg a közönség. Az énekesnõ
szenvedélyes elõadói stílussal, csodálatos
szopránnal, Virág András pedig sodró erejû
orgonajátékával ragadta meg a hallgatóságot.

Köszönet mindazoknak, akik lehetõvé tették
ezt az élményt: a fellépõknek, akik ingyen
vállalták az elõadást, Brachna Gábornénak, akinek
a templom díszítést köszönhetjük, Bodor
Jánosnak, a Szárazhegyi Borgazdaságnak, a
Gergely Cukrászatnak, akik a fellépõk megven-
dégelésérõl gondoskodtak, és természetesen a
Máltai Szeretetszolgálat munkatársainak, akik a
szervezést és lebonyolítást megvalósították.

A teltházas helyszín, az ütemes taps és a
közönség hálája mind-mind azt az üzenetet
hordozta magában, hogy nem csak a lakodalmas
zene tud tömegeket vonzani és iskolai
tornatermeket megtölteni, hanem Monoron is
van igény a magas mûvészi értékeket hordozó
rendezvényekre.

Péter Renáta
(Fotók: Péter Renáta)

Ülésezett a képviselõ-testület
Emelkedtek az élelmezési és nyersanyag-
normák, ezért több térítési díjat kell fizetni
az étkeztetést igénybe vevõknek.
Az idei évben egy nagyon szerény, szigorú
gazdálkodáson alapuló, esetenként likviditási
gondokkal küzdõ költségvetéssel kell
számolni, amely a mûködést azért biztosítja.
Ebben az évben nem lesz iskolatej program a
városban.

Mintha a Római Birodalom bukása
elõtt lennénk

Pitti Katalin nevét az is ismeri, aki nem
különösebben jártas az opera világában.

Idén újra Ki Mit Tud
Jelentkezési határidõ: 2007. március 1.

Emlékezés: a nemzet sportolói
Puskás Ferenc többször járt Monoron is
vendégként, de Balczó András is már szinte
„hazajár”.

Sajtónyilatkozat
Pest megye Önkormányzata semmiféle olyan
döntéshez nem adja a hozzájárulását, amely
során sérülhetnek a Pest megyeiek érdekei!

Kékhírek
Két idegen a vonaton, gázos történet,
bizalom.

Pályázati kiírás
Monor Város Önkormányzat pályázat útján
értékesíti a Monor, Batthyány utca 23. szám
alatti ingatlanát.

Felnõttképzés Monoron
A Mûvelõdési Központ a helyi igényeken
alapuló modell kialakítása a monori kistér-
ségben projekten belül rendkívül elõnyös
képzési lehetõséget kínál.

Emléktáblát avatunk
Összesen 87 névvel sikerült összeállítani a
tábla névsorát, de az ismeretek szerint 128
fõt hurcoltak el Monorról. Aki tud, segítsen a
további nevek felkutatásában.

A monori tûzoltók 2006. éve
Összefoglaló a mûszaki mentésekrõl,
tûzoltásokról.

Úszás eredmények
A nemrégiben alakult szakosztály tagjai máris
szépen szerepelnek a versenyeken.

Monori sport hírek
Labdarúgás, kosárlabda, amerikai futball, stb.

A Magyar Kultúra Napja
Beszámoló képekben is a rendezvényekrõl.
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-TESTÜLETTESTÜLETTESTÜLETTESTÜLETTESTÜLET
A 2007. évi elsõ ülését január 18-án tartotta a
képviselõ-testület. Ellentétben a decemberi
üléssel, most nem volt sok napirend. Az ülés
gerincét a 2007. évi költségvetési rendelet I.
fordulós tárgyalása képezte.

Interpelláció sem írásban, sem szóban nem
érkezett.

RENDELETEK

A 2007. január 1-jétõl érvényes élelmezési
nyersanyagnormákról szóló rendeletet alkotta
meg a képviselõ-testület, ennek alapján a
következõ térítési díjakat kell január 1-jétõl
fizetni:
Bölcsõdés 226 Ft/nap
Óvodás 256 Ft/nap
Általános iskolás (napközis) 302 Ft/nap
Általános iskolás (ebéd) 196 Ft/nap
Idõskorú étk. 3x 388 Ft/nap
Azoknak a dolgozóknak, akik igénybe veszik az
intézményekben az étkezést, az alábbi
összegeket kell téríteni:
Napi 3x 778 Ft/nap
Napi 2x 664 Ft/nap
Csak ebéd 552 Ft/nap
Idõskorú csak ebéd 432 Ft/nap

BESZÁMOLÓK, TÁJÉKOZTATÓK

A 2007. évi költségvetési tervezetet I. fordu-
lóban minden bizottság megtárgyalta, módosító
javaslatok is érkeztek az írásos anyaghoz, melyek
közül többet, némi változtatással, el is fogadott a
testület. Az anyag ismertetésekor Pogácsás Tibor
polgármester az alábbiakat mondta el többek
között:

„A költségvetési koncepció alapján készült
el a rendelet-tervezet, ami az alapvetõ irányszá-
mokat tartalmazza. Nagyon nagy eltérés nem
várható a végleges számokban sem. Az idei évben
egy nagyon szerény, szigorú gazdálkodáson
alapuló, esetenként likviditási gondokkal küzdõ
költségvetéssel kell számolni, amely a mûködést
azért biztosítja. Az önkormányzatnak az intéz-
mény- és a feladatellátás szerkezetének módo-
sításán, mindenképpen gondolkodni kell, a
megtakarítás irányába el kell mozdulni. A
városban az intézmények hálózata bõvülni fog a
Civil központtal. A civil szervezetek mûködése,
esetleges pályázatokon szerzett forrása a
mûködés biztosításában fontos lehet. A város
fejlõdésével is jöttek elõ feladatok, amelyeket el
kell látni. Fontosnak tartom elmondani, hogy a
költségvetés alapvetõen megszorító jellegû
gazdálkodást eredményez. A Polgármesteri
Hivatalban, az elõzõekben hozott megszorítási
határozat betartása kétséges. Monorierdõ
leválása is nehezíti ezt.

Plusz feladatként 2007. július 1-tõl az
építéshatósági munkát a statisztikai kistérség
területén a monori jegyzõ és hivatala kell hogy
ellássa, ami nem a létszámcsökkentés illetve a
költségvetés csökkentése irányába mutat. Ennek
költségvetési vonzatai is lesznek. A közalkal-
mazotti béremelés önkormányzat által
finanszírozott hányadát még mindig nem kapta
meg az önkormányzat, de ez nem is várható. A

tavalyi évi béremelés költségét az önkormány-
zatnak kell biztosítani. Nem elõnyös Monornak,
hogy feladatok csoportosulnak ide, de hosszú
távon a város térségben betöltött szerepét erõsíti,
ami mindenképpen a város javát szolgálja.”

A költségvetési tervezetben minden támo-
gatási összeget csökkentettek. A Sport és
Egyesületi Bizottság javasolta a képviselõ-
testületnek, hogy az MSE támogatására 2007-ben
23 M Ft-ot határozzon meg, az írásos anyagban
szereplõ 20 MFt helyett. Ezt a javaslatot azzal
indokolták, hogy a tervezett összegbõl nem
tudnak minden szakosztályt finanszírozni. A
javaslatot a Pénzügyi Bizottság is támogatta,
azonban a testület ülésén végül dr. Zsombok
László javaslatát fogadták el, a támogatási
összeget 22 MFt-ban határozták meg, és felhívták
az MSE figyelmét, hogy a többi intézményhez
hasonlóan igyekezzen több pályázati pénzt
szerezni.

Pogácsás Tibor polgármester elmondta még,
hogy az önkormányzat sportcélú feladatokra több
mint 60 M Ft-ot fordít. A sportcélú kiadás abszolút
a jövõbe fektetett beruházás, tehát semmi-
féleképpen nem kidobott pénz. Nagyon fontos a
sport, és a többi egyesületek mûködése is, de a
fõ alapelv az, hogy a mûködést biztosítsák. 1999-
tõl ha megnézik, hogy az oktatási intézmények
költségvetésének hány %-a került vissza-
szorításra, akkor az nem 10 %, hanem jóval több.
Az intézmények folyamatos szervezeti karban-
tartása és költségvetési racionalizálása a feladat-
finanszírozási rendszer bevezetésétõl tart, ami
más intézményeknél még nincs.

A Közmûvelõdési és Oktatásügyi Bizottság
javasolta, és a Pénzügyi Bizottság támogatta ezt
a javaslatot, hogy az étkezési utalvány összegét
5.000 Ft-ra, a természetbeni juttatás összegét az
adómentes határig 10.000 Ft-ra emeljék meg. A
javaslatot a képviselõ-testület elfogadta.

A Jászai Mari Általános Iskola álláskeret
bõvítésére vonatkozó kérelmét a Közmûvelõdési
és Oktatásügyi, valamint a Pénzügyi Bizottság
nem javasolta elfogadásra a képviselõ-
testületnek.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat írásban
kérte, hogy a 360.000.- Ft helyett 900.000.- Ft
támogatást biztosítson az önkormányzat az állami
támogatáson felül részükre a 2007. évi költség-
vetésben. Ezt a kérelmet a Pénzügyi Bizottság
nem javasolta támogatni, viszont Husz Enikõ
Judit kompromisszumos javaslatát, ami 720.000
Ft-tal javasolta kiegészíteni az állami támogatást,
elfogadta a testület.

Februárban már a végleges számadatokkal
kerül az írásos anyag a képviselõ-testület elé,
hiszen akkor már meg kell alkotni a rendeletet.

Három bizottság számolt be a rendelkezési
alapjának 2006. évi felhasználásáról. Ezekre az
alapokra minden évben pályázni lehet, ezzel is
támogatja az önkormányzat a civil és egyéb
szervezetek munkáját.

A képviselõ-testület úgy döntött, hogy nem
vesz részt a város az iskolatej programban.
Szeptemberben már egyszer tárgyalták az
elõterjesztést, akkor olyan határozat született,
hogy az iskolákban vizsgálják meg, mérjék fel az

igazgatók, hogy van-e egyáltalán igény erre a
támogatási formára. Megállapították, hogy azok
a gyerekek, akik rászorulnának, azok kapnak
egyéb módon étkezéstérítést, támogatást az
étkeztetéshez. Amikor indult az iskolatej prog-
ram, az állam biztosította a tej árának nagyobbik
részét, mára viszont a kisebb részt fizeti. Így
szeptemberig közel 8 millió forintot kellett volna
fizetni az önkormányzatnak, ami a szûkös
költségvetést tekintve megterhelõ lenne.

A továbbiakban lakás és egyéb ingatlan-
ügyekben döntöttek.

A nyilvános ülések jegyzõkönyvei, valamint
a rendeletek teljes szövege a Városi Könyvtárban
az érdeklõdõk rendelkezésére áll. A képviselõ-
testület nyilvános ülésérõl a GEMINI TV minden
esetben felvételt készít, amelyet az ülést követõ
szombaton a PÁTRIA TV csatornáján
figyelemmel kísérhetnek. Bõvült a tájékoztatási
lehetõségünk, így a rendeletek egységes
szerkezetbe foglalt szövege már olvasható és
letölthetõ a www.monor.hu honlapról. Itt egyéb
fontos felhívásról, tájékoztatásról is értesül-
hetnek.

Monor Városi Önkormányzat Képviselõ-
testülete megalkotta és kihirdeti az alábbi

rendeletét:
1/2007. (I. 31.) számú: A 2007. február 1-jétõl
érvényes élelmezési nyersanyagnormákról és
térítési díjakról.

Monor Városi Önkormányzat következõ
soros, nyilvános ülését 2007. február 15-én

14,00 órai kezdettel tartja.
Tervezett napirendi pontjai:

1.) Interpellációk.
2.) Javaslat a 2007. évi költségvetési rendelet

elfogadására (II. forduló).
3.) A település épített és természetes elemeinek

védelmérõl szóló 5/1995. sz. helyi rendelet
felülvizsgálata.

4.) Pályázati kiírás a bizottságok kereteire.
5.) Pályázati kiírás a városban mûködõ alapít-

ványok számára.
6.) A Közoktatási Intézkedési Terv felülvizsgálata,

az iskolák, óvodák felvételi körzetére és a
beiskolázás szabályaira vonatkozóan.

7.)Általános iskolai, óvodai beíratások idõ-
pontjának kiírása.

8.) Óvodák nyári szünetének a meghatározása.
9.) Pályázati kiírás a Kossuth Óvoda vezetõi

álláshelyére.
10.) Pályázati kiírás a Tesz- Vesz Óvoda vezetõi

álláshelyére.
11.) Pályázati kiírás az Ökumenikus Általános

Iskola vezetõi álláshelyére.
12.) Megállapodás az egyházakkal a temetõ

fenntartására.
13.) Beszámoló a park- és közterület-fenntartási

tevékenységrõl.
14.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
15.) Polgármesteri jelentés a két ülés közötti

fontosabb eseményekrõl és intézkedésekrõl,
valamint a lejárt határidejû testületi hatá-
rozatok végrehajtásáról.

Zárt ülés keretében:
1.) Javaslat Monorért Emlékplakett és Oklevél

kitüntetések adományozására.
Összeállította: Nagy Lajosné
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Egymást érik a fellépések, nemegyszer több
száz kilométert is utazik azért, hogy hangját
elvigye mindazoknak, akik szellemi
táplálékként szívják magukba a mûvészet
éltetõ erejét. Akármennyire is fárasztó az
örökös utazgatás, nem pusztán hangjából, de
teljes lényébõl sugárzik az a fentrõl jövõ erõ,
mely csupán egy olyan személyiségben
létezhet, aki  hisz abban az üzenetben, melyet
átad az õt hallgatni, érteni akaró embernek.
Pitti Katalin nevét az is ismeri, aki nem
különösebben jártas az opera világában, de
csodálatos szopránját hallgatva megérez-
hetünk valamit abból az isteni csodából, hogy
az emberek által alkotott mûvészet mégiscsak
valami öröknek: a szeretetnek, jóságnak, az
Úrnak a kinyilatkoztatása.

Mûvésznõ, járt már Monoron?
Igen, jártam a tavaszi Öleljük meg hazánkat

címû kampányidõszakban. Akkor is nagyon jó
véleményem volt a városról, hiszen az emberek
szivacsként szívták magukba a jó szót és gondo-
latokat. Most is ugyanezt mondhatom el. Azt
érzem, hogy mindannyiunknak nagyon nagy
szükségünk van a nemes, felemelõ és nevelõ
gondolatokra. Én is ezt keresem mindenütt, és
nekem, mint elõadómûvésznek az a dolgom, hogy
mindezt átadjam.

Úgy gondolom, ez a mai elõadáson teljes
mértékben sikerült, hisz a hit és a haza iránti
elkötelezettség szinte sugárzott nem csak az
elõadott mûvekbõl, de a mûvésznõ teljes
lényébõl.

A haza iránti szeretet nem kérdés, engem
így neveltek az én drága szüleim. A Szûzanya
tisztelete ugyanolyan természetes, hisz mind-
annyiunk édesanyja õ. Sok hibát vétettem már
az életemben, és kínjaimból egyetlenegy kiút volt
mindig: az Isten. Rajta kívül nincs más út, és a
hazánknak sincs más útja. Ahogy azt egy mádé-
falvai látó asszonytól hallottam: „Ne búslakod-
jatok, hanem menjetek és híjjatok mindenkit a
templomba.” Úgy kell élnünk, hogy mindennap
hasznot teremtsünk. De nem csak magamnak,
hanem környezetemnek, hazámnak is. Mert ma
bizony ínséges idõket élünk. Nemcsak Magyar-
országon, de az egész világban gazdasági,
morális, kulturális világválság van. Olyan, mintha
a Római Birodalom bukása elõtt lennénk: megé-
rett a pusztulásra. Ahhoz, hogy ebbõl bármit is
megmenthessünk, azért mindennap tenni kell.

Ugyanezt fejezte ki az a kereszt is, amit
magával hozott?

Azt egy csodálatos embertõl, életem párjától
kaptam, és a csíksomlyói plébános, Gergely
István atya áldotta meg, ami nekem nem keveset
jelent. Azóta minden fellépésemre magammal
viszem. Amíg él az ember, és felkel reggel, addig
dolga van. Biztos vagyok benne, hogy engem is
sok feladattal lát még el az Úr.

Fellépésein nem csak énekel: különbözõ írók,
költõk tollából származó idézetek mûvészi szintû
elõadásával erõsíti mindazt, amit zenéjével
kifejez.

Én az irodalmat mindig nagyon szerettem,
kislány korom óta sokféle verset és írást gyûj-

töttem össze az irodalom nagymestereitõl. Sok
szavalóversenyt nyertem ifjúkoromban, és
vannak olyan barátaim, akikkel mûveket cseré-
lünk. Ária- és dalestjeimen is mondok idézeteket,
mert úgy érzem, hogy a lelkem és szellemiségem
életben maradásához nekem szükségesek az
írások, azoknak a zseniknek a papírra vetett
gondolatai, akik nálam sokkal jobban megfogal-
mazták azt, amit én is fontosnak tartok. Úgy
érzem, hogy elõadómûvészként, köteles vagyok
ezeket átadni az embereknek.

Kik hatottak Önre leginkább a magyar- és
világirodalomból?

Nem tudok a teljesség igényével mindenkit
felsorolni, de természetesen elsõsorban a
magyarokat említem: ugyanúgy Balassi Bálint,
mint Petõfi Sándor, de természetesen Tompa
Mihály és Vörösmarty Mihály is közel áll hozzám.
Radnóti Miklóst szintén nagyon kedvelem, aki
magyar zsidóembernek, tehát magyarnak vallotta
magát. Ady Endrét nem tudom kihagyni, és

MINTHA A RÓMAI BIRODALOM BUKÁSA ELÕTT
LENNÉNK: MEGÉRETT A PUSZTULÁSRA

mostanában nagyon megkedveltem József
Attilának az istenes verseit. Az írók közül Márai
Sándor, Mikszáth Kálmán, Gádonyi és Jókai az,
aki elõször eszembe jut, de, itt kell megemlí-
tenem Jókai Annát, aki hazánk egyik nagyszerû
gondolkodója. Nem hagyhatom ki a sorból Wass
Albertet, akinek ugyanúgy kedvelem a verseit,
mint a regényeit. A mese világát, és a legtisztább,
legnemesebb gondolatokat adja át nekünk.

Akárcsak Wass Albert, rengeteg más magyar
gondolkodó kényszerült arra, hogy hazánktól
távol éljen. Ön szintén világszerte elismert
mûvész. Soha nem akart külföldön letelepedni?

Minden, Magyarország határain túlra szakadt
magyar gondolkodónak a sorsa valamiféle
keserûség. Akik disszidáltak az országból, azoktól
az elsõ órákban a dicsekedést hallod, de utána
csak sírnak, hogy miért nem érték el ugyanezt
itthon. Mert mindegyiknek a lelke Magyar-
országra fáj. Én is éltem a hazámtól távol, de
rájöttem, nem lehet az anyaföldtõl távol élni. Azt
gondolom, aki ide született, annak itt van dolga.

Hamarosan a születésnapját ünnepli. A sok-
sok munka mellett mi az, amire mindenképpen
idõt szakít ezen a napon?

Hogy szeretteimmel legyek, az enyéimmel,
azokkal, akik a legközelebb vannak a szívemhez.
Nagyon nagy örömöm az egyéves unokám,
Barnabás. Imádsággal szeretném megköszönni
mindazt, amit eddig megéltem. Elsõsorban hálát
adok azért, hogy ott tartok, ahol tartok a lelkem-
ben, az életemben, minden szenvedésért is hálát
adva, mert azok csak neveltek. Imádságos lélek-
kel készülök az elõttem álló új feladatokra.

Adjon az Isten erõt ahhoz, hogy feladatait,
mindannyiunk örömére, továbbra is végezni tudja!

Péter Renáta

A Monori Mûvelõdési Központ a 2007. évben újra megrendezi az elmúlt években
nagy sikerû tehetségkutató és tehetséggondozó vetélkedõjét a Regionális Ki Mit
Tud?-ot. A vetélkedõ a tavalyi évben a Mûvelõdési Központ épületének felújítása
miatt nem került megrendezésre, de az idei évben megszépült épületben
rendezhetjük meg ismét a méltán népszerû rendezvénysorozatot.

Ha általános- vagy középiskolába jársz,  és úgy gondolod, hogy tehetségedet és
szorgalmadat a színpadon is meg szeretnéd mutatni, akkor várjuk jelentke-zésedet
az alábbi kategóriákban: komolyzene, modern tánc egyéni és kiscsoport, modern
tánc nagycsoport, könnyûzene, népzene egyéni, népzene csoport, népdal egyéni,
népdal csoport, néptánc, társastánc, egyéb.

A részletes felhívást és a jelentkezési lapokat keresd az iskoládban vagy a
Mûvelõdési Központban január végétõl.

További információ és felvilágosítás a Monori Mûvelõdési Központ ideiglenes
irodájában (Helytörténeti Kiállítóterem, Kossuth Lajos u. 84.), a 06 29/413-212-s
telefonszámon vagy a muvkozpont@monornet.hu e-mail címen kérhetõ Gál
Zoltántól.

A jelentkezések beérkezési határideje március 1., a Regio-
nális Ki Mit Tud? elõdöntõinek ideje pedig április 27-28-29.

Várjuk jelentkezéseiteket!

IDÉN ÚJRIDÉN ÚJRIDÉN ÚJRIDÉN ÚJRIDÉN ÚJRA KI MIT TUD?A KI MIT TUD?A KI MIT TUD?A KI MIT TUD?A KI MIT TUD?
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A „ Nemzet Sportolói” is megérdemlik, hogy
nevüket, eredményeiket dióhéjban az olvasók elé
tárjam. A kiválasztásnál a bõség zavarával kellett
szembekerülni a kijelölt bizottságnak. Ötvenöt
nagyszerû sportember közül kellett kiválasztani
azt a tizenkét fõt, akik az elõírásoknak legjobban
megfeleltek, így a hatvan éven felüli, kimagasló
eredményt elért sportolók esetében az adomá-
nyozás kritériuma volt, hogy a jelölt sportpálya-
futását követõen is fontos szerepet töltsön be a
magyar sportéletben.

A nemzet ezzel a díjjal tiszteletét, és háláját
fejezi ki azoknak, akik olyan sokat tettek azért,
hogy kicsi hazánkat az egész világon elismerik.
Íme õk:

Albert Flórián labdarúgó, 1941-ben szüle-
tett. Legjobb eredményei: a magyar labdarúgás
egyetlen aranylabdása (1967). Mindig a
Ferencváros játékosa volt. VVK gyõztes csapat-
tag, négyszeres magyar bajnok, háromszoros
gólkirály, olimpiai bronzérmes (1960), hetvenöt-
szörös magyar válogatott, világ és Európa
válogatott.

Balczó András öttusázó, 1938-ban
született. Legjobb eredményei: háromszoros
olimpiai bajnok, ötszörös világbajnok egyéniben
és csapatban is, tizenkétszeres magyar bajnok,
és számtalan nemzetközi verseny gyõztese.

Bíróné Keleti Ágnes tornász, 1921-ben
született. Legjobb eredményei: ötszörös olimpiai
bajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes, és
kétszeres bronzérmes, kétszeres világbajnok,
tizenkétszeres magyar bajnok és számtalan
nemzetközi verseny gyõztese.

Gyarmati Dezsõ vízilabdázó, 1927-ben
született. Legjobb eredményei: háromszoros
olimpiai bajnok, egyszer ezüst, és egyszer
bronzérmes az olimpián, és négyszeres Európa
bajnok. Szövetségi kapitányként is olimpiai
bajnokságot nyert a csapattal, és hétszeres
magyar bajnok.

Dr. Hammer László sportlövõ, 1942-ben
született. Legjobb eredményei: olimpiai bajnok
(1964), olimpiai ezüst és bronzérmes sportoló.
Huszonnégy évig volt szövetségi kapitány a
sportlövõknél. Keze alatt Varga Károly (1980)
olimpiai bajnokságot nyert, majd háromszor
Európa Bajnokságon bronzérmet.

Kulcsár Gyõzõ párbajtõrvívó, 1940-ben
született. Legjobb eredményei: négyszeres
olimpiai bajnok, háromszor csapatban, egyszer
egyéniben (1968), háromszoros világbajnok, BEK
gyõztes csapattag. Nyolc évig volt szövetségi
kapitány, jelenleg a Bp. Honvéd vívó
szakosztályának vezetõje.

Polyák Imre birkózó, 1932-ben született.
Legjobb eredményei: olimpiai bajnok (1964),
háromszoros olimpiai ezüstérme, háromszoros
világbajnok, tizenegyszeres magyar bajnok, és
sok nemzetközi verseny gyõztese. Az Újpesti
Dózsa edzõje és szaktanácsadója volt.

Portisch Lajos sakkozó, 1937-ben
született. Legjobb eredményei: olimpiai bajnok
a csapattal (1978) Argentínában. Háromszor nyert
ezüst és kétszer bronzérmet olimpián. Nemzet-
közi nagymester, mesteredzõ. A világranglistán
a 4. (1980).

Székely Éva úszó, 1927-ben született.
Legjobb eredményei: olimpiai bajnok (1952),
olimpiai ezüstérmes (1956), Európa Bajnokságon
ezüstérmes (1947, Monte Carlo). Harminchat

országos rekordot, és nyolcszor világrekordot
úszott. Egyetemet végzett gyógyszerész, mun-
kája mellett edzõként is dolgozott. Leányát,
Gyarmati Andreát, olimpiai ezüst és bronz-
éremhez segítette (1972 München).

Veltner Györgyné Ivánkai Mária asztali-
teniszezõ, 1943-ban született. Legjobb ered-
ményei: nyolcszoros paraolimpiai bajnok a nõi
csapattal, illetve a nõi páros tagjaként (1957, 1961,
1965, 1969, 1977). Sportolói korszaka után
szakosztályvezetõként dolgozott a klubnál.

Zsivótzky Gyula atléta, 1937-ben született.
Legjobb eredményei: olimpiai bajnok (1968),
kétszeres olimpiai ezüstérmes (1960, 1964),
Európa Bajnok (1962), Európa Bajnok ezüst és
bronzérmes (1958, 1966). Kétszer javította meg
a világcsúcsot (1965, 1968), nyolcszoros magyar
bajnok és kilenc országos csúcsot állított föl.

Puskás Ferenc labdarúgó, 1927-ben szüle-
tett. Legjobb eredményei: a Budapesti Honvéd
és a Reál Madrid extraklasszis játékosa volt.

EMLÉKEZÉS:
A NEMZET SPORTOLÓI

Olimpiai bajnok (1952), világbajnoki ezüstérmes
(1954), Európa bajnok (1953), háromszoros BEK
gyõztes a Reál Madriddal. Nyolcvanötszörös
magyar és négyszeres spanyol válogatott. A
magyar válogatottban nyolcvannégy gólt szerzett.
Háromszoros BEK gólkirály, Világkupa gyõztes,
világ és Európa válogatott. Ötszörös magyar és
hatszoros spanyol bajnok. 349 NB I-es
mérkõzésen 358, míg a Reál Madrid csapatánál
372 mérkõzésen 324 gólt szerzett. Az elmúlt
évszázad gólkirálya volt. A magyar válogatott
szövetségi kapitánya volt, de edzõként mind az
öt földrészen dolgozott. Megkapta a FIFA, a NOB
és a Magyar Állam legmagasabb kitüntetéseit. 75.
születésnapjára a kormány a Puskás Ferenc nevet
adta a Népstadionnak. Csodálatos képességû
labdarúgó volt. A betegsége elõtti években többször
járt Monoron, dr. Genczwein Ferenc barátja és
vendégeként. Képünk a monori sportpálya lelátóján
készült, mellette e sorok írója látható.

dr. Bencsik Mihály

A Közép-Magyarországi Regionális Egészség-
ügyi Tanács mai elnökségi ülésén nem született
semmiféle érdemi javaslat az ágyszám kapaci-
tással kapcsolatban. Az elnökség többségi
szavazással elvetette - egyúttal nem javasolta a
RET szerdai ülésének napirendjére – az elnök
által jegyzett javaslatot.
Pest Megye Közgyûlésének képviselõje több más
elnökségi taggal együtt kifogásolta, hogy magát
a tervezetet senki sem ismerhette elõre, abba
csak az elnökségi ülésen helyszíni kivetítés során
tekinthettek bele az érintettek. Ez nem csak
komolytalanná, hanem egyúttal hiteltelenné is
tette a kórházi ágyak leépítésérõl szóló elõter-
jesztést. A Pest megyében élõk egészségügyi
ellátásáról, több ezer kórházi ágyról, kórházak és
számos dolgozó sorsáról így felelõsen dönteni
nem lehet!
Pest Megye Önkormányzata kereste a megegye-
zés lehetõségét, de mindenekelõtt az itt élõ 1

millió 300 ezer ember sorsáért, ellátásáért
felelõs! Így semmiféle olyan döntéshez nem
adhatja  hozzájárulását, amely során sérülhetnek
a Pest megyeiek érdekei! Pest megyében jelenleg
2500 kórházi ággyal kevesebb van, mint amit a
lakosságszám indokolna, ezzel az összes megye
közül a legutolsó helyen áll. Ezért minden olyan
lépés, amely tovább csökkentené az ellátottságot,
elfogadhatatlan a Pest Megyei Közgyûlés szá-
mára. Továbbra is kitartunk amellett, hogy a Pest
Megyében mûködõ egészségügyi intézményeket
meg kell tartani, beleértve a Szent Rókus Kórhá-
zat is! Alapelvünk változatlan: nem az embereket
kell utaztatni, hanem a szolgáltatást kell helybe
vinni! Az ezzel ellentétes döntéseket elfogadni
továbbra sem tudjuk!

Sinkovicz László
Pest Megye Közgyûlésének alelnöke és a

Közép-Magyarországi Regionális
Egészségügyi Tanács alelnöke

SSSSSAJTÓNYILAAJTÓNYILAAJTÓNYILAAJTÓNYILAAJTÓNYILATKTKTKTKTKOZAOZAOZAOZAOZATTTTT
Hiteltelen elõterjesztés a kórházi ágyszám kapacitásokról!
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Új év, új gazdasági megszorítások, új lehetõ-
ségek, régimódi bûnözés. Lapunk 2006-ban arra
törekedett ezen rovatban, hogy ne a szenzációt,
a vért és borzalmat adja közre, hiszen erre
szakavatott országos írott és elektronikus
médiumok sokkal jobban szakosodtak. Mi arra
tettünk kísérletet, hogy Monoron bûncselek-
mény áldozatává vált lakosok eseteivel felhívjuk
a figyelmet arra, hogy mindenki sebezhetõ.
Célunk éppen az áldozattá válás megelõzése volt,
és bízunk abban, hogy esetleg néha sikerrel is
jártunk. Ez évi elsõ számunkban felelevenítünk
néhány tavalyi tanulságos bûnügyet városunkból.

KÉT IDEGEN A VONATON
Hogy mennyire életünkhöz fog tartozni

manapság a mobiltelefon, nem hittük volna még
tíz évvel ezelõtt. Lassan már a bölcsõdés
gyerekek is mobillal futkosnak pelenkát
cseréltetni, a felnõttek nagyon nagy százaléka is
rendelkezik ezzel az eszközzel, hordja is magával,
hiszen azért mobil. Tudják ezt azok a bûnözõk is,
akik viszont ezekben a telefonokban az anyagi
haszonszerzés lehetõségét látják, melyet úgy
kívánnak elérni, hogy elveszik mástól, majd
értékesítik. Egy ügyes módszer következik,
amelyet nem ötletadásként írok le, hanem
okulásként, egyben jó példaként is az emberi
hiszékenységre. Monoron vagyunk a MÁV
állomáson. Szép lett ez az állomás, bár egyesek
szerint azért vannak problémák a vonatról le és
felszállással, meg hát a rekontsrukció során a
zajvédõ falak is félbemaradtak, mivel a kivitelezõ
cég éppen felszámolás alatt van, de félre kesergés,
nézzük az éppen beérkezõ korszerû, alig néhány
évtizede szolgálatban álló szerelvényt. A kissé
lestrapált kocsin egy férfi és egy nõ ismerkedett
meg egy perccel ezelõtt, a bizalomgerjesztõ
mosolyú illetõ most vette rá a hölgyet, hogy adja
kölcsön egy hívás erejéig a mobiltelefonját. A
hölgy némi vívódás után átadja a telefont, a férfi
pedig rendeltetésszerûen használatba is veszi,
vagyis felhív valakit. A vonat közben begördül a
monori állomásra… Ekkor a férfi hirtelen
megugrik, mint Trabant a mosóbenzintõl, máris
az ajtónál terem, és három másodperc múlva már
el is tûnik a megrökönyödött nõ szeme elõl. Se
telefon, se pasi… Maradt viszont egy bõrönd,
amelyet a tolvaj hátrahagyott, ezt a hölgy
szomorúan magával cipeli és mellékeli a
feljelentéshez. A telefon viszont, benne a
telefonszámokkal, esetleg családi fotókkal és
egyéb adatokkal, köddé vált. Ilyenkor ezzel ugye
nincs vége a tortúrának, hiszen ha elõfizetéses a
kártya, akkor le kell tiltani, jöhetnek a macerák a
számcserével, nem is beszélve, hogy a
mobilkereskedõk örömére újabb készüléket kell
vásárolni. Hogy mi a tanulság?? Aki komolyan
feltenné ezt a kérdést, javaslom, bátran adja oda
a telefonját vadidegeneknek a vonaton egy rövid
hívás erejéig.

GÁZOS TÖRTÉNET
Távol áll tõlem, hogy avatatlanként értekezni

kezdjek a hazánkban élõ családok helyzetérõl,
annyit látok én is belõle, mint Önök. A kép nem
megnyugtató, mert a válások száma drámai, a
csonka családokban felnõtt gyerekek sem azt
kapják, mint egy „normális” családban, bár
érdekes lenne arról is beszélni, hogy milyen egy
normális család. Ahol apuka és anyuka sokszor

csak rohan a pénz után, közben a szeretõjénél
keresi azt, amit élete párjától is megkaphatna.
Ahol rendszeresen szemtanúja annak, ahogy a
szülõk az együtt töltött kényszerû évek alatt
jobbára  csak a sérelmeiket sorolják beszélgetés
gyanánt egymásnak, rosszabb esetben az alko-
hollal enyhítik unalmas életüket és megpróbálják
elviselni egymást, némi verekedéssel fûszerezve
az egyhangú hétköznapokat. Ritka az a
családmodell, ahol béke, nyugalom, harmónia és
anyagi biztonság van. Sokszor eszembe jutnak
gyerekkorom tankönyvei, ahol apuka, anyuka és
a néhány csemete mosolygott a színes képeken,
sokszor egy lógó fülû kutyával vagy tágra nyílt
szemû cirmos cicával egyetemben. És mégis
néhány gyereknek még a csonka család is csak
álom, õk állami gondozottként nevelõott-
honokban, esetleg nevelõszülõknél nõnek fel.
Mikor pedig a kamaszkori lázadó korszakhoz
érnek, akkor elõfordul, hogy megszöknek
otthonról, hogy olyan társaságot keressenek,
amely jobban megfelel nekik. Június elején
történt, hogy egy aggódó nevelõszülõ telefonált
a rendõrségre, hogy egy éppen csak tizenéves
gyerekkorú fiú már napok óta nem ment haza,
ráadásul elvitt magával majdnem hatvanezer
forintot is. Hogy a bejelentéssel miért kellett
napokig várni, az nem derült ki, nekem pedig nem
tisztem ennek az okát keresni. Lényeg, hogy a
nevelõszülõnek volt egy sejtése, hogy hol kell
keresni a srácot, ezért a rendõrökkel karöltve
felkeresték a jelzett házat. A ház zárva volt, de
mikor körbejárták, és bevilágítottak az ablakon,
akkor érdekes dolgot fedeztek fel. Az egyik
szobában az ágy alatt az elemlámpa fénycsóvája
egy gyereket világított meg. A zsaru a hanyagul
becsukott ablakot meglökte, mire az kinyílt, ekkor
viszont éktelen büdös gázszag borította be õket.
Innentõl felgyorsultak az események, a rendõrök
kihozták a félholt kisfiút, akit azonnal kórházba
kellett szállítani a gázmérgezés miatt. Másnap
valamelyest tisztázódott a helyzet, kiderült, hogy
a ház a srác haverjának a rokonáé, igazából üresen
áll, és a fiú úgy gondolta, hogy itt elbújhat a világ
elõl. Berendezkedett az ágy alatt, hogy kintrõl
ne fedezhessék fel, de szerencsére nem volt elég
alapos, ezért vették észre a zsaruk. Tulajdon-
képpen ennek köszönheti az életét is, mert
amikor krumplit akart fõzni magának, a ramaty
gáztûzhelyen a láng kialudt, de a gáz tovább
ömlött. Nem tudni, mennyi idõ kellett volna
ahhoz, hogy végzetes gázmérgezést kapjon, de
az is csak a szerencsén múlt, hogy a keresõ csapat
nem csengetett be és nem robbantotta rá  az
egész házat. A történet gázos. Több szempontból
is. Egyrészt, mert a gáz fõszerepet játszott benne,
másrészt mert a világ maga is elég gázos.
Néhányak szerint egyre gázosabb. Vigyázzunk a
gyerekekre, tisztelt olvasók, ne csak a magun-
kéira, hanem a másokéira is, hiszen soha nem
lehet tudni, mikor leszünk rájuk utalva. Lehet,
hogy már holnap.

BIZALOM
A magyar ember érdekes egyéniség. Itt a

Kárpát-medencében, ahol annyi nép megfordult
már, ahol annyi háború tizedelte a lakosságot, és
ahol annyira nem tudunk egyezségre jutni még
most se, amikor már csak éppen tízmillióan élünk
az I. világháború után beszûkített határokon belül,
a magyar ember valami furcsa keleties
bizalommal viseltetik a világ iránt. Pedig ez a világ
már nem a bizalomról szól. Nem arról, hogy ki
lehet tenni egy hokedlire a ház elé a gyümölcsöt

és mellé tenni egy dobozt, hogy aki a gyümölcsöt
elviszi, az önszántából beleteszi az árát is,
feltehetõen két percen belül a hokedli is eltûnne,
holott nem is olyan régen még a Dunántúlon ez
természetes volt. Aki edzettebb, az már egy
mosolygó idegennek azt sem hiszi el, hogy ha
köszön, nemhogy beinvitálná a házába. Ám a
magyar ember mégis érdekes egyéniség. Történt
május elején, hogy egy monori biciklis békésen
taposta a pedálokat a Kistói úton, amely hajdan a
Ságvári Endre névre hallgatott, de a rendszer-
váltás átírta az utcanév táblákat és a harminckét
nevû antifasiszta ellenálló, akit a nyilas uralom
alatt mûködõ rendõrség az utcán agyonlõtt, lassan
feledésbe merül. Na szóval a Kistói úton tekerõ
fiatalember haladt a Kossuth utca felé, amikor egy,
az út szélén álló, francia rendszámú gépkocsi
mellé ért. Azt, hogy a külföldi rendszámú
kocsiban valóban külföldiek lehetnek, az is
bizonyította, hogy a sofõr kiszállt és megállította
a biciklist, majd néhány kérdést tett fel neki tört
magyarsággal. Az egyik kérdés arra vonatkozott,
hogy melyik út vezet, na nem Budára, hanem
Miskolcra. A monori fiatalember mutogatott a
négyes út felé, ahonnan ugyan kicsit nehezebb
elérni a híres várost, mint az M3-asról, de kis
kerülõvel megoldható. A következõ beszélgetési
fázisnál már egy tapasztaltabb honpolgárban
megszólal a vészcsengõ, mivel a gall turista
jelezte, hogy ha a biciklisnek van pénze, akkor õ
tud érte aranygyûrût adni. A kilátásba helyezett
tranzakció a monetáris negligáció miatt zsákut-
cába futott, de ekkor levezetõ kérdés következett
az állhatatos francia részérõl. Megérdeklõdte,
hogy a drótszamár tulajdonosa rendelkezik-e
mobiltelefonnal, merthogy neki hirtelenjében
nagyon fontos telefonálnivalója akadt, de nincs
hozzá megfelelõ kommunikációs eszköze. A
biciklisben valószínûleg viaskodhatott a
vendégszeretet és a józan ész, majd végül a fiatal
feledte Trianont, elõkotorta a mütyürke
készüléket és átadta. A frank vagy ki tudja milyen
nemze-tiségû férfi ügyes kezekkel kinyitotta a
telefont, kivette belõle a kártyát, amit visszaadott,
majd hálája jeléül a megrökönyödött kerékpáros
kezébe nyomott egy gagyi pecsétgyûrût. Ezek
után beült a kocsiba, majd elhajtott Péteri
irányába. Nem volt tanú, tehát senki se látta a
becsapott monori arcát, miután rájött, hogy
átverték, de valószínûleg ezt a sértett nem is
bánja. Persze feljelentést tett a kapitányságon,
de igazából semmi esély arra, hogy a kára valaha
is megtérüljön. Bízni kell az emberekben, mert
bizalom nélkül paranoiás lesz az ember
hamarjában, de vakon bízni csak abban lehet, aki
többször bizonyította a megbízhatóságát. Vad-
idegen emberrel szemben pedig célszerû óvatos,
de udvarias tartózkodást mutatni, ezt soha senki
nem veheti zokon tõlünk.

Sipos Tamás

KÉKHÍREKKÉKHÍREKKÉKHÍREKKÉKHÍREKKÉKHÍREK

A Monori Idõsek Klubjának tagsága
köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik
2006-ban adójuk 1 %-ával támogatták
egyesületünket. Bízva a jövõbeni támoga-
tásukban is mindenkinek kívánunk
sikerekben gazdag, boldog új évet!

A klub vezetõsége

KÖSZÖNETKÖSZÖNETKÖSZÖNETKÖSZÖNETKÖSZÖNET
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KÖLYÖK ÁLOM
Minõségi bébi és

gyermek ruházat
a születéstõl 6

éves korig, széles
választékban.

MonorMonorMonorMonorMonor, Piactér 16., Piactér 16., Piactér 16., Piactér 16., Piactér 16.

HOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓ

„Start”„Start”„Start”„Start”„Start”
Gépjármûvezetõ-

képzõ MK.
OKÉV szám: 13-0794-04

M, A, B kategóriás vezetõi tanfolyamot indít:
2007. február 21-én és 28-án 17,00 órakor

Monor, Széchenyi u. 8. sz. alatt.
- számítógépes felkészítés a KRESZ-vizsgára,
- díjmentes elsõsegélynyújtó tanfolyam,
- rutinpálya, rutinvizsga helyben, Monoron,
- részletfizetési lehetõség!
Figyelem! Az adókedvezmény 2007-tõl megszûnt!

Érdeklõdni: a helyszínen, vagy
„TABAK” dohány – ajándéküzlet, Monor, Deák F. u. 2.

Tel.: 06-29/414-708 vagy 06-20/954-2708
www.startmk.hu

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

T-MA péntekenként 21,30-tól élõben
Tel.: 06-29-415-000

E-mail: geminitv@monornet.hu,
5perctavkozles@monortel.hu, t-ma@monornet.hu

telefonszámok:
06-29-413-511, 06-209-362-543, 06-209-844-447.

Adások az MTT képújság csatornán: szombat 17,00, hétfõ
15,00, péntek 22,30 óra.

Reklám- és referenciafilmek készítése az Ön igényei szerint.
GEMINI TELEVÍZIÓ az ÖN médiakapcsolata!

 Posta 

ÜZLETÜNKBEN:
Kreatív- és hobbi termékek,

lufik, party kellékek
kaphatók.

Esküvõi és party dekorációk
beszerzését katalógus alapján 1-2
hetes átfutási idõvel vállaljuk.

NYITVA TARTÁS:
H-P:  10.00-17.00
Szo:    8.00-12.00

MONOR,
Kiss Ernõ utca 1/B.
Tel: 06-209-277-312

TÁRSASHÁZ  KEZELÉST VÁLLALUNK !
Állami társasházkezelõi szakképzettséggel,

gyakorlattal.
KOVI-SZOLG BT, 2200 Monor Balassi B.u.21/B.
          Tel: 06-20-913-2944,  Fax: 06-29-416-944

E-mail: karacsondierzsebet@monornet.hu
Részletes ajánlatunkban egyedi kedvezményeket is

biztosítunk leendõ partnereinknek.

Bor, édesség, kávé, alkohol, és ajándék, dohányáru,
üdítõitalok széles választékával, kedvezõ árakkal

várjuk kedves vásárlóinkat 2007-ben is.

BÉKA ITALSZAKÜZLET
Monor, Bajcsy Zs. u. 6.

Nyitva tartás:
H – Cs.: 9,00 – 19,00

P.: 9,00 – 20,00

Sz.: 7,00 – 20,00

V.: 9,00 – 19,00

Értékesítési területre munkatársat keresek.
Kötetlen munkaidõ, betanulási idõ alatt

támogatásban részesül.
Feltétel: minimum érettségi.

Tel.: 06-30-91-97-183.
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Monor Város Önkormányzata (Monor, Kossuth
Lajos u.78-80) pályázat útján értékesíti a
kizárólagos  tulajdonát képezõ
Monor, Batthyány u .  23. sz.  alatti 78 m2

alapterületû  lakását.
A lakás adatai: a monori 7314  hrsz-ú lakás,
mely  közlekedõ, fõzõfülke, étkezõ, 2,5  szoba,
fürdõszoba, speiz és melléképület.
A lakás legalacsonyabb vételára, egyben

induló ára: 7.200.000. Ft
A lakás megtekinthetõ: Elõzetes bejelent-
kezés esetén munkaidõben bármikor.
A pályázati ajánlatokat zárt borítékban,
2007. február 28 -án 12,00 óráig lehet leadni
a Polgármesteri Hivatal központi iktatójában,
„Lakás Pályázat” megjelöléssel. A pályázati
ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó személyi
adatait, elérhetõségét, milyen célra kívánja
megvásárolni az ingatlant, és az általa ajánlott
vételár összegét, és a pályázati biztosíték befize-
tésének igazolását.
Az ingatlan értékesítésére kiírt pályázat érvé-
nyességének feltétele a pályázati biztosíték
nyújtása. A biztosíték mértéke: az igényelt legala-
csonyabb vételár 1%-a. A biztosíték befizeté-
sének igazolását a pályázathoz mellékelni kell.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Nyertes pályázat esetén a pályázati biztosíték a
vételárba beszámításra kerül. A biztosítás
visszajár: a pályázati felhívás visszavonása, az
ajánlatok érvénytelenségének megállapítása
esetén, valamint akkor, ha az önkormányzat nem
a biztosíték befizetõjével köti meg az adásvételi
szerzõdést. Nem jár vissza a befizetett biztosíték,
ha az adásvételi szerzõdés megkötésétõl a nyer-
tesnek nyilvánított pályázó visszalép.
A határidõre beérkezett pályázatokat a Polgár-
mesteri Hivatal értékeli, véleményezi, és az
illetékes bizottságok elõminõsítését követõen a
képviselõ-testület a soron következõ, 2007.
márciusi ülésén határozattal dönt a benyújtott
pályázatok elfogadásáról vagy elutasításáról. Egy
ingatlanra elfogadott kettõ vagy több pályázat
esetén árverést kell tartani.
A képviselõ-testület döntésérõl a Polgármesteri
Hivatal a pályázót a határozat megküldésével
értesíti.

Bõvebb felvilágosítás:
Monor Város Polgármesteri Hivatal (2200 Monor,
Kossuth L. u. 78-80.) Mûszaki  Irodáján  Bokros
Károlyné és  Szûcs  István ügyintézõnél
ügyfélfogadási idõben személyesen, vagy
telefonon a (29) 413-119/158-es melléken.

A Monori Mûvelõdési Központ „A helyi
igényeken alapuló felnõttképzési modell
kialakítása a Monori kistérségben„ címû
projekt keretében rendkívül elõnyös ajánlatot
kínál a város és a kistérségben élõ, munkaerõpiaci
szempontból kihívásokkal küzdõ emberek
számára. A projekt az EU társfinanszírozásával,
a 2004-2006-os Nemzeti Fejlesztési Terv a
HEFOP 2005/3.5.4. pályázati programja kere-
tében valósul meg, amelyet intézményünk a
Kecskeméti Regionális Képzõ Központtal
együttmûködésben készít elõ.

Programunkra elsõsorban az alábbi célcso-
portokba tartozó személyek jelentkezését várjuk:
érettségivel igen, szakmával nem rendelkezõ,
hátrányos helyzetû, alulképzett munkavállalók;
gyermeküket otthon nevelõ kismamák; 31-45 év
közötti elhelyezkedési problémával küzdõ nõk;
roma lakosság; testi fogyatékkal élõk; szõlõ-
termelõ és bortermelõ gazdák.

Az érdeklõdõk számára a következõ képzési
lehetõségeket ajánljuk:

- pályaorientáció: elõsegíti a sikeres pálya-
választást, megkönnyíti az elhelyezkedést, és
orientálja a karriertervezést.

- ECDL informatikai képzés: 1. IT alap-
ismeretek, 2. operációs rendszerek, 3. szöveg-
szerkesztés, 4. táblázatkezelés, 5. adatbázis-
kezelés, 6. prezentáció, 7. információ és kom-
munikáció

- idegen nyelvi képzés: angol alapfok
- menedzsment ismeretek: bevezeti a

hallgatókat a vállalkozóvá válás, vállalkozásalapítás,
üzleti tervezés, vállalati mûködés folyamataiba.

- az Európai Unióval kapcsolatos ismere-
tek: átfogó képet ad az EU történetével,
gazdasági, társadalmi, jogi és intézményi
rendszerével, ezek mûködésével és célkitû-
zéseivel kapcsolatban. Bemutatja az Európai Unió
által létrehozott támogatási rendszert, az Európai
Uniós és hazai pályázati lehetõségeket és a
sikeres pályázatkészítés folyamatát.

- borturizmus és sommalier képzés: a
szõlõmûveléssel és bortermeléssel foglalkozó
gazdák és azon partnereik számára, akik a
borkultúra fejlesztésében, a vendéglátás és a
hozzá kapcsolódó marketing meghonosításában
szerepet vállalnának.

Reményeink szerint a képzés megvalósí-
tásával hozzájárulunk a társadalmi gondok
megoldásához, és szûkebb hazánk lehetõsé-
geinek hatékonyabb kihasználásához. Várjuk az
érdeklõdõk jelentkezését 2007. március 9-i
határidõvel elérhetõségeink bármelyikén:

Mûvelõdési Központ ideiglenes irodája
Helytörténeti kiállítóterem,

2200 Monor, Kossuth Lajos u. 84,
postacímünk: 2200 Monor, Pf.: 34,

telefon/fax: 06-29/413-212, 610-380,
e-mail: muvkozpont@monornet.hu

FELNÕTTKÉPZÉS MONORONFELNÕTTKÉPZÉS MONORONFELNÕTTKÉPZÉS MONORONFELNÕTTKÉPZÉS MONORONFELNÕTTKÉPZÉS MONORON

Véget ér egy másfél
évtizedes legenda: 2007-
ben nem lesz Wan2
Fesztivál Mezõtúron. Ám
az új évben új legenda

születik: Zánkán, az egykori úttörõváros területén
július közepén rendezik meg elsõ alkalommal a
BalaTONE fesztivált - adta hírül a szervezõ Delta
Fest Kft., melynek nevéhez fûzõdik sok más
mellett a tokaj-rakamazi Hegyalja Fesztivál is.

A mezõtúri fesztivált rendkívül nehéz szívvel
búcsúztatják a szervezõk, hiszen hosszú távú
terveik voltak a fõként rockzenei profilú rendez-
vénnyel. Ám immár a harmadik helyszínt
kénytelenek feladni, újabbat pedig nem találtak.
Mint emlékezetes, korábban a piactéren
rendezték meg a Wan2 jogelõdjét, majd miután
ezt kinõtték, az egykori honvéd laktanya
következett, ami életveszélyesnek bizonyult. Egy
kis kitérõ után találtak rá a minden szempontból
bevált strandra, ahol tavasszal nagyszabású
fejlesztések kezdõdnek: hotel és gyógyfürdõ-
komplexum épül a területen, ami lehetetlenné
teszi a 2007-es, illetve a további lebonyolítást.
Bár a helyi önkormányzat - mely mindvégig
támogatta a rendezvényt - most is segítõkésznek
mutatkozott, újabb alkalmas helyszínt nem
találtak, így 14 év után a rajongók, a fellépõk és a
szervezõk búcsút intenek a hangulatos észak-
alföldi városnak.

A BalaTONE fesztivál elõkészületei már
korábban elkezdõdtek, ám 2007-re érett meg
minden feltétele annak, hogy megvalósuljon a
nyitóesemény július 18-a és 22-e között. A
helyszín sokak számára ismerõs, hiszen
kisdiákként gyermekek százezrei töltöttek itt
feledhetetlen napokat, heteket. A fesztivál jó
alkalom a helyszín újrafelfedezésére, termé-
szetesen a szabadság jegyében, hiszen ezúttal a
játszva tanulás helyett a zenéé, a bulizásé a
fõszerep. Az északi parton található Zánkai
Gyermek és Ifjúsági Centrum mintegy 209
hektáros területén számos világsztár teszi majd
tiszteletét július közepén, és természetesen jelen
lesznek a hazai élvonal reprezentánsai is. A zenei
kínálat rendkívül gazdag lesz - ígérik a szervezõk
-, az igényes popzenétõl a rockon keresztül az
underground elektronikus tánczenéig minden
mûfaj legjobbjai fellépnek a BalaTONE
fesztiválon. Természetesen a “játszva tanulásról”
sem kell lemondani, hiszen a négy nap során
pódiumbeszélgetések, közönségtalálkozók,
különbözõ bemutatók várják a fesztivál vendégeit.

Az idén debütáló rendezvény másik erõssége
éppen a helyszín: a közelmúltban újrafelfedezett
Balaton és környéke rendkívül gazdag turisztikai,
kulturális és sportlehetõséget kínál a fesztiválo-
zóknak is. Nem véletlen, hogy a rendezvény
szlogenje éppen erre utal: Nyaralás meg-
zenésítve.

Az ugyancsak Delta Fest által szervezett
Hegyalja Fesztivált immár nyolcadik alkalommal
rendezik meg 2007-ben, július 11-e és 15-e
között.

Bõvebb infó:
www.zanka.hu , www.balatonefestival.hu,

www.deltafest.hu

Nem lesz többé Wan2
Fesztivál, de jön a BalaTONE
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1945. januárjában, az egykori Ipartestület
székházában gyûjtötték össze azokat a monori
polgárokat, akiket azután „málenkij robot”-ra
hurcoltak a Szovjetunióba, Baskíriába. Az
elhurcoltak – ismereteink szerint 128 monori
polgár – egy része (kb. ötven beteg, legyengült
ember) nyolc hónap után jött haza, a többieket
továbbhurcolták Grúziába, a kumbrini zsírkõ-
bánya melletti lágerbe, ahonnan csak 1947-ben
térhettek haza. Néhányan, akiket a kényszer-
munka táborban megbüntettek, csak több év
„robot” után jöhettek haza. A „malenkij robotnak”
két monori áldozata is volt.

A Monorért Baráti Kör 2007. február 2-án 16
órakor emléktáblát helyez el az elhurcoltak
emlékére az egykori Ipartestület, a gimnázium
„B” épületének falán.

Tisztelt monori polgárok!
A 128 elhurcolt, hónapokig, évekig megnyo-

morított, megalázott monori polgár emlékét már
évek óta próbáljuk felidézni és megörökíteni. De
máig „csak” nyolcvanhét név bukkant elõ a
feledésbõl. Ez nem csoda, hiszen ezekrõl az
eseményekrõl a rendszerváltás elõtt nem lehetett
beszélni. Emlékeiket sokan a sírba vitték, mások
sok mindent elfelejtettek. Ezért kérjük az Önök
segítségét. A ma ismert névsorban sok a
pontosítani vagy kiegészíteni való. Kérjük, az
esetleges pontosításaikat vagy kiegészítéseiket
juttassák el az újság szerkesztõségébe!

A segítséget elõre is köszönjük.
Málenkij robotra elhurcolt monori

polgárok névsora:
1. Áreldt György
2. Áreldt Katalin Tönköl Sámuelné
3. Antal László
4. Antal Manci (?)
5. Artzt Erzsébet
6. Asenbrenner Mátyás
7. Assenbrenner ? Aschonbrenner ?

Erzsébet (Szakos Andrásné)
8. Assenbrenner József ?
9. Bartus József
10. Bekker Imre
11. Bekker Sándor
12. Berki ?
13. Berki József
14. Berki Mátyás
15. Bimbó János
16. Bokros Gábor
17. Bokros Imre
18. Bokros János
19. Bokros Lajos
20. Breitenbach Rezsõ
21. Buzás Gábor
22. Csordás János
23. Darázsi József
24. Derzbach Károly
25. Ifj. Derzbach Károly (?)
26. Drabik István
27. Drabik Mihályné
28. Drabik Mihály
29. Ellenpacher Teréz
30. Encz János
31. Engli (?) István
32. Erdélyi Lajos
33. Frauendorfer Ferenc
34. Gálik (?) János
35. Garai Julianna (Gyõri Imréné)
36. Hochstein József
37. Hochstein Lajos
38. Hochstein Sándor
39. Horváth József

40. Jávorszki György
41. Jávorszki László
42. Kaldenekker Ferenc
43. Kálmán Gábor
44. Kampfl József
45. Kazinczi (Frauendorfer) Lenke
46. Kellner Márta Dr
47. Koblencz Mihály
48. Kogler József
49. Kõszegi Sándor
50. Laufer Lajos
51. Merkl (?) Merkli (?) Ferenc
52. Mészáros Lajos
53. Mészáros Lujza
54. Mészáros Mária (Topor Sándorné)
55. Nimmerfroch Károly
56. Ö. Bori Józsefné
57. Ö. Szabó Lászlóné Schrankó Mariska
58. Patkós Jenõ
59. Pologyi Irma Bekkerné
60. Rendek Sándor
61. Retter Gyula
62. Retter József

EMLÉKTÁBLÁT AEMLÉKTÁBLÁT AEMLÉKTÁBLÁT AEMLÉKTÁBLÁT AEMLÉKTÁBLÁT AVVVVVAAAAATUNKTUNKTUNKTUNKTUNK 63. Retter Károly
64. Schiff László
65. Schiff Mihály ?
66. Siff ? Júlia (Ellenpacherné? )
67. Solti János
68. Solymosi József
69. Spenger ?
70. Spenger?
71. Srankó Károly
72. Srankó Manci Hegedûs Ferencné
73. Steingruber Lajos ?
74. Surmann Erzsébet Vásárhelyi Nagy Józsefné
75. Tischler András
76. Tischler Benõ
77. Tischler Benõné Zöldi Julianna
78. Tóth János
79. Tövis László
80. Uitz István
81. Városi Ferenc
82. Véber Ida
83. Zaletnik János
84. Zatlakán Gyula
85. Zircelbach Dudus (?)
86. Zimmermann József
87. Zöldi (Zaletnik) István

Összeállította: Kiss Attila

Mielõtt a teljes évet értékeljük, elõször a IV.
negyedév történéseit foglaljuk össze röviden.
Október 1-je és december 31. között 128 kárese-
mény történt az illetékességi területen, ebbõl 81
tûzeset és 47 mûszaki mentés volt. Ezeken kívül
2 esetben vonultak valamelyik szomszédos
tûzoltóság területére segítségnyújtásra.

A tûzesetek közül 35 avar-, tarló-, erdõ- és
szemétbánya tûz, 15 lakóház és 8 melléképület
illetve mûhely tûz, 9 gépjármû és 4 elektromos
tûz volt. 10 alkalommal vonultak ki téves jelzés,
vaklárma és tûzjelzõ miatt. Monor és Monorierdõ
területén több tüzeset történt.

A mûszaki mentések között 29 közúti
balesetnél történõ életmentés illetve a forgalmi
akadály elhárítása, 4 fakidõlés, 3 állatmentés, 2
esetben füstmérgezés és 9 egyéb közremûködés
volt.

Most a 2006. évben, az illetékességi területen
történteket mutatjuk be a statisztika tükrében.
2005-ben az összes vonulások száma 637 volt. A
Monori Tûzoltóság eddigi történetében a 2006.
évi vonulások száma kiemelkedõen magas,
hiszen összesen 679 káresemény történt, ebbõl
344 tûzeset és 335 mûszaki mentés volt. A szinte
50 %-os megoszlásra sem volt még példa.

A tûzesetek között ismét vezetõ helyet
foglalnak el az avar- és nádas tüzek (157), ezt kö-
vetik a lakástüzek (99), a melléképület- és mûhely
tüzek, a gépkocsi tüzek (27),  a szemét- illetve
szemétbánya tüzek és 8 erdõtûz  is volt.

Ezen a helyen és a Gemini TV Gyulladáspont
címû adásaiban rendszeresen felhívjuk a figyel-
met az aktuális veszélyforrásokra, a tûzmege-
lõzés lehetõségeire és a tûzgyújtási tilalmakra.
Ennek ellenére ismétlõdnek a konyhai párael-
szívókban és a villanyóra szekrényekben
keletkezett tüzek, valamint a kazánrobbanások.
Gyakorlatilag az év minden szakában kell kivo-
nulni a külterületeken keletkezett avar-, nádas,
erdõ- és szeméttüzekhez.

A mûszaki mentések között vezetõ helyen
voltak a közúti balesetek (119), szorosan mögötte
a szélsõséges idõjárás miatti vízeltávolítások
(105) és fakidõlések (55). Életmentés (30),
értékmentés (18) és vegyi baleset, gázömlés 8

alkalommal adott munkát a tûzoltóknak.
Érdekes képet mutat a kivonulások száma

településenként. A település neve után elõbb a
tûzesetek, majd a mûszaki mentések száma,
végül a kettõ összege olvasható. Bénye: 4+1=5,
Csévharaszt: 5+1=6, Ecser: 11+8=19, Gomba:
6+2=8, Gyömrõ: 27+31=58, Káva: 6+5=11,
Mende: 9+8=17, Monor+Monorierdõ:
69+96=165, Nyáregyháza: 3+18=21, Péteri
15+4=19, Pilis: 30+25=55, Sülysáp: 33+12=45,
Úri: 4+4=8, Üllõ: 27+36=63, Vasad: 10+0=10,
Vecsés: 54+61=115, más parancsnokságnak
segítségnyújtás : 14+10=24. A vonulási számok
alapján a sorrend: I. Monor 165, II. Vecsés 115, III.
Üllõ 63, IV. Gyömrõ 58, V. Pilis 55, VI. Sülysáp 45
káreseménnyel.

Amint olvasóink tudják, a tûzoltói munka
egyik részét a tûzoltás – kárelhárítás, a másik
részét a tûzrendészeti-tûzmegelõzési tevékeny-
ség jelenti. Ez utóbbi többrétû feladatot és igen
komoly megterhelést  jelent a tûzmegelõzési
elõadók és az adminisztráció számára.

2006-ban összesen 36 tûzvédelmi ellenõrzést
tartottak, eltérési ügyekben 10 állásfoglalás
történt. A tûzvédelmi elõírások betartása
érdekében 3 hatósági felhívás és egy helyszíni
bírság kiszabására került sor. A szakhatósági
ügyek száma összesen 752 volt, amely számos
tételbõl áll, pl. építés (155), használatba vétel
(129), telepengedély (56), üzlet mûködési enge-
dély (150), stb. 40 alkalommal történt tûzvizs-
gálat, fõleg eloltott tüzek miatt. A rendõrség 18
esetben végzett tûzvizsgálatot szándékosság
miatt. Tûzvédelmi ügyben 120 konzultációt
tartottak. Olvasóink el sem tudják képzelni, hogy
a tûzoltás-kárelhárítás és a tûzrendészeti ügyek-
ben évente mekkora irathegyeket kell készíteni,
tanulmányozni és tárolni. Történik ez annak
ellenére, hogy ma már minden adminisztrációs
tevékenységet számítógépen kell elvégezni!

A monori tûzoltók a múlt évben is rendszeres
szakmai képzésben részesültek, emellett a fizikai
erõnlét érdekében sportfoglalkozásokat tartottak.
Egy csapat részt vett a Tempo-Loki Tûzoltó-
viadalon 8 fõvel, 2 alkalommal vettek részt
hagyományõrzõ tûzoltóversenyen.

A MONORI TÛZOLA MONORI TÛZOLA MONORI TÛZOLA MONORI TÛZOLA MONORI TÛZOLTÓK 2006. ÉVETÓK 2006. ÉVETÓK 2006. ÉVETÓK 2006. ÉVETÓK 2006. ÉVE
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Monor Város Önkormányzata pályázat útján értékesít Monor területén kertvárosias lakóterületen építési telekingatlanokat.
A jelentkezési határidõ folyamatos!

Bõvebb felvilágosítás: Monor Város Polgármesteri Hivatala (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) Mûszaki Irodáján Bokros Károlyné és
Szûcs István ügyintézõknél ügyfélfogadási idõben személyesen, vagy munkaidõben telefonon a

(29)413-119/158-as melléken.

IV. SZENT MÁRTON NAPI CLAUDIUS
KUPA

CLAUDIUS KUPA SZOMBATHELY
Ismét patinás  rendezvényen vett részt az

MSE  úszószakosztálya. November 18-19-én
Szombat-helyen rendezték meg a 2 napos
Claudius Kupa Nemzetközi úszóversenyt.

A magyar úszósport színe-java képviseltette
magát. Több mint 20 magyar  és két külföldi
csapat részvételével közel 500 versenyzõ indult
az értékes kupákért és díszes érmekért.

A monori csapat 6 fõvel képviselte váro-
sunkat, nem kisebb versenyzõk között, mint a
magyar válogatott néhány oszlopos tagja (Hosszú
Katinka, Kiss Gergõ, Nagy Péter).

Versenyzõink remekül helytálltak a népes
mezõnyben, így összességében 4 éremmel (1
arany és 3 bronz) térhettek haza.

A lányoknál Városi Brigitta 50m mellúszás-
ban a legfiatalabbak korcsoportjában gyõzelmet
aratott, így a dobogó legfelsõ fokán állhatott, míg
50m pillangóúszásban a 3. helyezést érte el.

A fiúknál Bacskai Attila 50m pillangóúszásban
3. helyezést,

Ponyi Péter 50m mellúszásban 3.helyezést
ért el. Fiaink így a dobogó harmadik fokán állva
vehették át a verseny színvonalának megfelelõen
gyönyörû bronz érmeket.

Bokros Blanka (2000) kapta.
A legjobb csapatnak járó kupát: a MONOR
SE csapata kapta.
A legjobb családi váltónak járó kupát is a
monori Ponyi család hozta el, ami egy felnõtt és
két gyerek összetételû volt.

Eredményeink :
I. korcsoport fiú mellúszás: 1.  Bokros Belián,
2. Bacskai Attila, 4. Városi Ferenc.
fiú gyorsúszás: 1. Bokros Belián, 2. Bacskai
Attila.
I. korcsoport lány mellúszás: 1.  Városi
Brigitta, 2. Botka Dóra, 3. Botka Anita.
lány gyorsúszás: 1. Városi Brigitta, 2. Botka
Dóra, 3. Botka Anita.
II. korcsoport fiú mellúszás:  2. Ponyi Péter,
4. Leé Ádám.
fiú gyorsúszás: 1. Ponyi Péter, 5.helyezett Leé
Ádám.
II. korcsoport lány mellúszás: 1. Bacskai
Csilla, 2. Bódi Barbara.
lány gyorsúszás:1. Bacskai Csilla, 2. Bódi
Barbara.
III.  korcsoport fiú mellúszás: 1.  Séllei Gergõ.
fiú gyorsúszás: 1. Séllei Gergõ.
IV.  korcsoport lány mellúszás: 1. Városi Virág.
lány gyorsúszás: 1. Városi Virág.
Váltó versenyben 1. helyezett Monor  “A”
csapata:  (Városi Virág, Séllei Gergõ, Ponyi Péter)
3. helyezett  Monor “B” csapata (Bacskai Csilla,
Bacskai  Attila, Bokros Belián).
4. helyezett Monor “C” csapata (Városi Brigitta,
Botka Dóra, Botka Anita).
Gratulálunk versenyzõinknek és Csernák
Marianna edzõnek. További  sok sikert és
eredményes szereplést kíván a 2007-es verseny-
évadban is az úszószakosztály vezetõsége.

PEST MEGYEI ÚSZÓ
CSAPATBAJNOKSÁG IV. FORDULÓ

November 25-én Százhalombatta adott otthont a
Pest Megyei Úszó Csapatbajnokság 2006.évi záró
fordulójának.  Csernák Marianna csapata teljes
létszámmal, kiválóan szerepelve képviselte
városunkat.
Az elsõ három helyezett éremdíjazásban, míg a
IV – VI. helyezettekig oklevélben részesültek.

Eredményeink :
1999-és fiatalabb korcsoport

lányok 50 m pillangó: 1. Botka Anita, 3. Botka
Dóra, 4. Bokros Blanka.
fiúk 50 m gyors: 1. Bacskai Attila.
100 m hát: 1. Bacskai  Attila

1998-ban születettek:
lányok 50 m pillangó: 1. Városi Brigitta,
fiúk 50 m gyors: 5. Bokros Belián,
100 m hát: 4. Bokros Belián.

1997-ben születettek
fiúk 100 m mell: 4. Leé Ádám.

1996-ban születettek
lányok 50 m hát: 4. Bacskai Csilla,
fiúk 100 m mell: 2. Ponyi Péter,

1995-ben születettek
fiúk 50 m hát: 4. Séllei Gergõ,
200 m gyors: 4. Séllei Gergõ.

1992-ben születettek
lányok 50 m gyors: 5. Városi Virág,
100 m hát: 5. Városi Virág.
Csapatunk fiú váltója  4 x 50 m –es gyorsúszásban
6. lett. (Séllei, Bacskai, Bokros, Ponyi).

ÚSZÁS EREDMÉNYEKÚSZÁS EREDMÉNYEKÚSZÁS EREDMÉNYEKÚSZÁS EREDMÉNYEKÚSZÁS EREDMÉNYEK
SZEGED KUPA

December 2-án meghívásos nemzetkõzi úszó-
versenyt rendeztek Szegeden, melyen a Monor
SE úszószakosztály néhány úszója is részt vett.
A rangos mezõnyben ismét gyarapították
érmeik számát úszóink.

Eredményeink:
2000-ben született lányok:

50 m gyorsúszás: 2. Bokros Blanka.
1998-1999-ben született lányok:

50 m mellúszás: 1.Városi Brigitta.
50 m hátúszás: 2. Botka Anita, 3. Városi
Brigitta.
50m pillangó: 3. Városi Brigitta.

1998-1999-ben született fiúk:
50m hátúszás: 1. Bacskai Attila.
50m pillangó: 2. Bokros Belián.

MIKULÁS KUPA
GYÖMRÕ

Nagy hagyományokkal rendelkezõ Mikulás
napi úszóversenyt rendeztek a gyömrõi Har-
mónia uszodában, amelyen a Monor SE összes
úszója részt vett.

 Ez a verseny az Úszószakosztály évadzáró
szereplése is volt egyben. Ennek szellemében
szálltak vízbe versenyzõink, még a legkisebbek
is szívvel-lélekkel küzdöttek az érmekért, a
helyezésekért járó ajándékokért és a rangos
kupákért. Úszóink szenzációsan szerepeltek,
amely a rengeteg ajándék és éremszerzésben is
megmutatkozott.
A felajánlott 3 kupát is a monoriak szerezték meg.
A legfiatalabb versenyzõnek járó kupát:

OKTATÓBÁZIS KFT.
(Eng. sz.: 13-0285-05)

utolsó lehetõség,
hogy szakmunkás végzettséggel

kereskedõ, vagy vendéglátó
üzletvezetõ végzettséget szerezzen!

ABC eladó
kereskedõ-boltvezetõ (vállalkozó)

együtt végezve 60.000 Ft
kedvezmény!

Vendéglátó-üzletvezetõ (vállalkozó)
Logisztikai ügyintézõ – helyszín: Bp.

XVIII. Havanna ltp.
A TANFOLYAMOK HELYSZÍNE:

Monor Városi Polgármesteri
Hivatal

Részletfizetési kedvezmény!
INFORMÁCIÓ, JELENTKEZÉS:

Tel.: 06-30-2440-646, 06-20-9772-483
E-mail: oktbazis@monornet.hu

FELNÕTTKÉPZÉS
Monori Autósiskola

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

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

folyamatosan.
Következõ tanfolyam:
2007. 02. 12. 16,00 óra

Tanfolyam helye:
Monor, Bajcsy Zs. u. 6.

- részletfizetés
- számítógépes felkészítés

- korlátlan internetes gyakorlási
lehetõség.

Jelentkezni lehet a helyszínen, vagy a
20/771-8102, 20/537-4533

telefonon.
Jelentkezzen tanfolyamra, mi

segítünk!

AAAAAUTÓPEST KFTUTÓPEST KFTUTÓPEST KFTUTÓPEST KFTUTÓPEST KFT.....
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APRÓHIRDETÉSEK

Szeretnél AVON tanácsadónõ lenni?
A belépés díjtalan! Remek jövedelem-
kiegészítés! 15-30%-ig árengedmény!
Féléves ajándék-program!
Jelentkezés: 06-30-397-1055.

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

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

Monoron 6 pár kötött házasságot

Fekete Mihály, Csákó János,
Ungvári Sándorné Panyik Anikó

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a
szeretett feleség, édesanya, nagymama,
dédnagymama

Burján Jánosné sz. Dobrovics Ilona
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, fájdalmunkban együtt-
érzésüket fejezték ki.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
édesapám, nagypapánk és dédnagypapánk

Antal István
temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot tettek, mély fájdalmunkban együttér-
zésüket fejezték ki.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretett halottunk, fiúnk,

Ifj. Kollár János (19 éves)
a három hétig, amíg nem találtuk meg, segí-
tettek keresni, támogattak bennünket
együttérzésükkel, szeretetükkel, temetésén
részt vettek, elkísérték utolsó útjára, sírjára
virágot, koszorút helyeztek, mély fájdal-
munkban együttérzésüket fejezték ki.

Kollár János, Szabó Panni és a
gyászoló család

Köszönetet mondok mindazoknak, akik
 Gados Jánost

elkísérték az utolsó útjára, sírjára virágot és
koszorút helyeztek.

Fájó szívvel felesége Marika

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretett édesapám, apósom, nagyapánk,
dédnagyapánk

Fekete Mihályt
utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, bánatunkat enyhítették.

A gyászoló család

NaptárNaptárNaptárNaptárNaptár
A monori közigazgatás ellenállása 1904-6-ban 3. rész

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

N. L.

Monor Város Önkormányzatának Szocialista képviselõi (Horváth Ferenc, Molnár Zsolt,
Szabó László, Varga Jenõ) 2007-ben minden héten SZERDÁN 16-18 óra között
FOGADÓÓRÁT tartanak az MSZP irodán. (Monor, Deák Ferenc u. 12.) Várják
mindazon monori polgárokat, akik egyéni gondjaik megoldásához útbaigazítást,
segítséget kérnek, illetve javaslataik, észrevételeik vannak a város közügyeihez.

Magyar Szocialista Párt
monori képviselõi

TÁJÉKTÁJÉKTÁJÉKTÁJÉKTÁJÉKOZTOZTOZTOZTOZTAAAAATÓTÓTÓTÓTÓ

KÖZLEMÉNYÉRÕL
SZINTE

VALAMENNYI
MONORI LAKOS ÉRTESÜL!

A városban megjelenõ helyi lapok közül a
legnagyobb példányszámban hirdethet, és már a
www.monor.hu web-oldalon is olvashatják
hirdetését! A hirdetések, és más írások leadási
határideje, minden hónap 15. napja.

1/4 oldal 14.000 Ft
1/8 oldal 7.000 Ft
1/16 oldal 3.500 Ft
apróhirdetés: 35 Ft/szó

A hirdetési árak az ÁFA-t is tartalmazzák!
Munkatársunk készséggel áll rendelkezésére:

Nagy Lajosné
Polgármesteri Hivatal 2200 Monor,  Kossuth L.
u. 78-80.112-es iroda.

Tel.: 29/412-215/159-es mellék,
mobil:06(20)479-8317

e-mail: nlajosne monor.hu
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MONORI SPORMONORI SPORMONORI SPORMONORI SPORMONORI SPORT HÍREKT HÍREKT HÍREKT HÍREKT HÍREK
Labdarúgás- NBIII-as bajnoki rajt, a

Nemzeti Sport naptári besorolása szerint az NBII-
es és NBIII-as tavaszi idény március 10-én
kezdõdik. Természetesen ez csak terv, a végleges
idõpont a hagyományoknak megfelelõen a rajt
elõtt néhány(?) nappal kerül véglegesítésre.

Ehhez kapcsolódó hír, hogy Felnõtt futball-
csapatunk felkészülését az idényre január 15-én
kezdte meg. A Nyilvántartási, Igazolási és
Átigazolási Bizottság közleménye szerint a téli
átigazolási idõszak január 20-tól február 20-ig tart.

NBIII, Alföld-csoport, Sportszerûségi
tabella állása:

1. MONOR (13 sárga és 3 piros lap) 2.
Csongrád 3. Örkény 4. Hódmezõvásárhely és
Szolnok 6. Cegléd 7. Kiskunfélegyháza 8. Algyõ
9. Gyula 10. Újszász 11. Túrkeve 12. Baja 13.
Szarvas 14. Mezõtúr (43 sárga és 4 piros).

Ifjúságiak: 12. 20-án, 1998-as születésû
csapatunk Egerben szerepelt a XI. Umwelt-
Tervker Kupán. A kétnapos tornán 16 csapat vett
részt ebben a korosztályban. A monori fiatalok a
csoportmeccseken 2:0-ra verték a hazai Eger
Plutó gárdáját, majd 1:0-ra a Hajdúszoboszló
fiataljait. A záró mérkõzésen biztos, 5:1-es
gyõzelem következett a Tiszakeszi gárdája ellen.

Így csapatunk csoportgyõztesként várhatta
a másnapi negyeddöntõt. Vasárnap már a játék is
feljavult és a 4 közé jutásért 5:1-re verték a
Kiskõrös csapatát. A döntõbe jutásért szenzációs
játékkal 5:0-ra vertük a Videotont. A döntõbe
kissé ideges játékkal 1:0-ra legyõztük a
nagydobosi fiatalokat, így a szép számú közönség
monori sikert láthatott ebben a korosztályban. A
torna legjobb játékosa a monori Cselovszki Ádám
lett.

A tornagyõztes csapat tagjai: Bekker
Zoltán, Cselovszki Ádám, Gyulai Krisztián, Kiss
Dávid, Sárai Zoltán, Szabó Erik, Tóth Ádám, Vas
Vencel. Edzõ: Bajári Tamás.

Az Egerbe nem utazó játékosok elõzõ héten
Vecsésen szerepeltek egy tornán, amit remek
játékkal, veretlenül meg is nyertek, megelõzve
a Vecsés, a Vasas és a Viktória gárdáit.

A vecsési tornán szereplõ játékosok:
Bekker Zoltán, Lázár Levente, Zákó Péter, Varga
István, Hegedûs Botond, Petrovits Zsolt, Misuth
Gábor.

U13: decemberi Vecsési Kupa - 2006.
december 16-án szombaton az

U13-as körzeti bajnokságban szereplõ csapat,
Földesi Zoltán edzõvel Vecsésen egy négyes
tornán vett részt. Veretlenül (!) a második helyet
szerezte meg, csak a rosszabb gólkülönbsége
révén szorult le az aranyérmes dobogóról. Elsõ
helyezett a Budapesti Corvinus csapata lett. Egy
különdíjat is elhoztunk, hiszen a torna legjobb
kapusának a monori VARGA ATTILÁT
választották! Eredmények: Monor-Corvius 1:1,
Monor-Maglód 2:1, Monor-Vecsés 3:1.

U7: Puskás Ferenc Emléktorna, Vecsés
December második hétvégéjén Sándor Pali

bácsi vezetésével U7-es csapatunk Vecsésre

kapott meghívót egy 4 csapatos tornára. A tornán
a következõ eredmények születtek: Nagykáta-
Vecsés: 3-3, Vecsés-SZAC: 2-4, Monor-Nagykáta:
4-0, SZAC-Monor: 3-2, Nagykáta-SZAC: 2-6,
Vecsés-Monor: 0-6.

A végeredmény: 1. SZAC 9 pont, 2. Monor
6 pont, 3. - 4. Vecsés-Nagykáta 1-1 pont.

Gratulálunk!
U11: Újévi Dánszentmiklósi Torna - Bokros

Róbert csapata  3 másik gárda részvételével
köszöntötte az újévet. A Gyáli Lurkók és
Dánszentmiklós 2 csapatával mérték össze a
tudásukat. Azért 2 “dánosi” csapat indult, mert
az Albertirsa végül lemondta a szereplést.

Tehát a végeredmény: 1. Gyál,Lurkók 2. - 3.
Monor és Dánszentmiklós I. 4. Dánszentmiklós II.

Kosárlabda: Õszi bajnokcsapatunk: megyei
nõi kosarasaink - Pest megyei kosárlabda
bajnokság 6. forduló: Monor SE - Százhalombatta
Pedagógus XXL: 70-46 (23-11, 20-10, 12-12, 15-
13) Monor, 60 nézõ, vezette: Sértõ, Miklósi.
Monor SE: Rácz Hanna 6, Kocsis Klára 1, Németh
Ágnes 13, Visinka Marianna 8, Mészáros Andrea
6. Csere: Jámborné K. Ilona 6, Kovács Bernadett
11, Baki Beáta 13, Balku Zsoltné 2, Kovács
Katalin 4, Magócsiné Katalin, Szvitek Lászlóné.
Edzõ: Kecsmarik András. Németh Ágnes
irányításával vastaps közepette búcsúzott a
közönségétõl a Monor, amely ezzel a gyõzelem-
mel õszi listavezetõ, amihez gratulálunk! Az
eddigi mérleg 5 gyõzelem és 1 vereség.

Kosárlabda-februári program nõknek:
2007. február 7. (szerda) 18:20 Vác Forma SE-
Monor SE (Vác, Földvári K. Ált. Isk. Nagymezõ
u.), 2007. február 17. (szombat) 10:00 Hernád SE
– Monor SE (Hernád, Ált. Isk.), 2007. február 26.
(hétfõ) 18:30 Monor SE – Zsámbéki SBE (Monor,
Szterényi Szakközép Isk. Ipar u. 1.)

Amerikai futball -új szakosztályunk, a sportág
(egyelõre) most terjed csak el Magyarországon.
Amerikai futball csapatunk neve: MONOR
DOGS. Csapatunknak jelenleg 14 aktív és lelkes
falkatagja van: Tóth Péter, Frank Norbert, Solti

László, Bagó Dániel, Simon Gábor, Balogh Arnold,
Kelemen Tamás, Tasi László, Hegedûs András,
Gergely Péter, Fitus Norbert, Solti Gábor, edzõ:
Varanka Tamás. Edzéseink kedden és csütör-
tökön 18 órai kezdettel vannak. Az érdeklõdés
edzéseink iránt folyamatos és növekvõ (egy
fejlett csapat 35-50 fõbõl áll). Az elsõ bemutató
szeptember 17-én megtörtént a monori sportnap
keretén belül. Minden érdeklõdött szeretettel vár
a csapat.

Kutyás szakosztály -A Monori SE Kutyás
szakosztálya nevében arra buzdítanék minden
kutyatartót, hogy látogasson le kedvencével
vasárnaponként a kutyaiskolába, ahol tapasztalt
kiképzõk várják a sportolni vágyó kutyusokat és
gazdájukat. A tehetség minden kutyában és
minden gazdában benne van, és ennek kiteljese-
déséhez már csak kitartó kiképzésre és edzé-
sekre van szükség. Bizonyára sokan emlékeznek
Lokira (gazdája -Jelinek Zita), aki az õszi
sportnapon a Monori Sportpályán ízelítõt adott
eme remek sportból és tudásából. Loki 2006
tavaszán kezdett versenyezni 20 hónapos
korában, eredményeink: V. Gödöllõ kupa - 1.
helyezés, Royal Canin Derby - összetett 2.
helyezés, Aquincum kupa 2006 (Budapest) - 2.
helyezés, IX. Dogfit-Karsivan kupa (Dunakeszi)
- 2. helyezés, XIII. Magyar Országos Bajnokság
- 9. helyezés.

Nemzetközi versenyeink: III. Osztrák Téli
Kupa (WHCKO Korneuburg) - 4. helyezés,
Pedigree Open nemzetközi verseny (Nyitra/SK,
július 2.) - 2. helyezés, Fajták Nemzetközi
Bajnoksága (All Breeds Cup) (Pozsony/SK) - 1.
hely, Agility Fest 2006 (Pozsony/SK) - 3. helyezés.
2006. novemberében sikeres BH (kísérõkutya)
vizsgát tett. Céljai: szeretnénk egyszer Magyar-
ország színeiben versenyzõként részt venni az
Agility Világbajnokságon, és egyszer felállni az
Agility Országos bajnokságon a dobogó legfelsõ
fokára. Addig azonban még sok gyakorlásra és
felkészülésre van szükség. Nagy esély van ezen
célok elérésére, hiszen nemzetközi megmérette-
tésben már többször bizonyítottuk, hogy a
Lokinak helye van az élmezõnyben.

A sportrovatot összeállította: Szedlák
Csilla és Szalai Zsolt

Monor Város Polgárai!
A Monori Polgárõr Egyesület vezetõsége és

tagjai köszöntik Önöket, és egyben tájékoztatásul
közöljök egyesületünk székhelyének címét: 2200
Monor, Petõfi u. 1-3., ami  városunk központjában
található.

Itt tatjuk minden héten keddenként a
taggyûléseinket, ami egyben fogadóórát is jelent
az érdeklõdõk számára, este 18,30 – 20,00 közötti
idõpontban. (tel.: 06-29-415-222)

Kérjük a lakosság segítségét, valamint várjuk
javaslataikat a város közbiztonságának, közrend-
jének javítása és megóvása érdekében. Új belépõ-
ket is szívesen fogadunk, aki érdeklõdik
munkánk, tevékenységünk iránt. Az alapszabá-
lyunk értelmében tagunk lehet minden 16.

A MONORI POLGÁRÕR EGA MONORI POLGÁRÕR EGA MONORI POLGÁRÕR EGA MONORI POLGÁRÕR EGA MONORI POLGÁRÕR EGYESÜLETYESÜLETYESÜLETYESÜLETYESÜLET

életévét betöltött, büntetlen elõéletû magyar
állampolgár. Egyéni kéréseknek is szeretnénk az
elkövetkezõ idõben eleget tenni, minden ellen-
szolgáltatás nélkül, például rendezvények
biztosítása, esetenként külön területek kiemelt
ellenõrzése, stb.

A rendõrkapitánysággal, polgármesteri
hivatallal szorosan együttmûködve végezzük
továbbra is a jövõben tevékenységünket önkén-
tes vállalás alapján Monor Város polgárainak
biztonsága érdekében.

Tisztelettel várjuk érdeklõdésüket, javasla-
taikat, továbbá véleményeikre is igényt tartunk.

Kérjük, látogassák meg irodánkat a
fogadóóránkon minden kötelezettség nélkül!

Monori Polgárõr Egyesület
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Az elmúlt évek hagyományainak megfelelõen
a Mûvelõdési Központ ünnepi mûsort rendezett
január 22-én, a Magyar Kultúra Napja alkalmából
az intézmény ideiglenes termében (Kossuth
Lajos utca 71.).

Az ünnepi találkozó elõtt a Csereforgó
zenekar közönségváró zenével fogadta a
látogatókat. A rendezvény nyitányaként Laza
István a Mûvelõdési Központ igazgatója
köszöntötte a megjelenteket, és ismertette az
ünnepi program részleteit. Ezt követõen – amint
ezt elsõ ízben az óbudai hajógyári munkások

1844-ben a Széchenyi gõzhajó vízrebocsátásakor
tették – közösen elénekeltük a magyar Himnuszt.
Ekkor a Felnõtt Néptánc Klub tagjai a közönség
soraiban mondták tovább a költemény
versszakait, mintegy érzékeltetve Himnuszunk
gondolatainak jelenvalóságát a mi életünkben is.
Ezután Pogácsás Tibor polgármester úr mondott
ünnepi beszédet, melyben megfogalmazta az
örömteli híreket a felújított közmûvelõdési
intézmények közelgõ átadásáról.

Az ünnepi rendezvény meghívott vendégei,
Maczkó Mária, Magyar Örökség Díjas népdal-
énekes és Szabó András elõadómûvész

Felelõs kiadó: Sándorné Urbán Hajnalka jegyzõ, szerkesztésért felelõsek a szerkesztõbizottság tagjai: Blaskó Mihály,
Nagy Lajosné. Kiadja: Monor Városi Önkormányzat, 2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80. Tel.: 29/412-215. ISSN: 1216-8106.

Készült: Budapesten, 2007. január 31-én, 6. 200 pld.
Nyomtatásért felelõs: Annus Gábor nyomdai vállalkozó. Terjesztõ a Magyar Posta ZRT., Monor Város címhelyén.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
Monori Önkormányzat
Hivatali helységében

minden hétfõn 08.00-10.00 óráig az
Áldozatvédelmi Iroda
ügyfélszolgálatot tart.

Az áldozatvédelmi elõadó, Bán Imre
várja az érintetteket!

A MAGA MAGA MAGA MAGA MAGYYYYYAR KULAR KULAR KULAR KULAR KULTÚRTÚRTÚRTÚRTÚRA NAPJA NAPJA NAPJA NAPJA NAPJAAAAA

„Országunknak megáldoztak” – hazaél-
mény a magyar irodalomban címmel adták elõ
emlékezetes mûsorukat. Az elõadást követõen

Vásárhelyi Géza és Kiss Attila a 2006. év
Monorért Emlékplakett kitüntetettjei – akik oly
sokat tettek elsõsorban a monori kultúra
gyarapításáért – megosztották a közönséggel
gondolataikat a magyar kultúráról, így halhattunk
arról, hogy mik azok a mélyben rejlõ indítékok
és inspirációk, amelyek hatására képesek
gazdagítani városunk életét.

Az ünnepi programok után a rendezvény
kötetlen társalgással, baráti beszélgetéssel
folytatódott, amelyet hangulatossá tett a közben
énekszóra fakadó Monori Dalkör, Piricz János

harmonikás muzsikája kíséretében. A közönséget
a Felnõtt Néptánc Klub tagsága vendéglátásban
részesítette. Finom ételek és italok, a
vendégmarasztaló ének és zeneszó jóvoltából
este 9 óráig tartott a találkozó.

A Magyar Kultúra Napja ünnepi rendezvény
Monoron most egy kisebb teremben, családias
hangulatban zajlott. Hatása azonban így is
emlékezetes marad a jelenlévõ közönség
számára, amirõl a Gemini Televízió mûsorából a
szélesebb nyilvánosság is tudomást szerezhetett.

Reményeink szerint a következõ ilyen
eseményre a Mûvelõdési Központ felújított és
megszépült épületében fogadhatjuk a kedves
látogatókat.

A monori keresztény egyházak és az
Ökumenikus Általános Iskola hagyományosan
szintén ezen a napon emlékeztek meg a Magyar
Kultúra Napjáról az Egyetemes Imahét keretén
belül rendezett imaórán, ahol most hangsúlyosan
a keresztyény-magyar éneken és zenén keresztül
Kodály Zoltán emlékét is felidézték.


