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A TA TA TA TA TARARARARARTTTTTALALALALALOMBÓLOMBÓLOMBÓLOMBÓLOMBÓL
A közel 100 éves, teljesen felújított Vigadó új formában, új funkcióval, új

programokkal ismét megnyílik a nagyközönség számára.
Nyitó hangverseny

2007. június 2-án 18,00 órakor a
Díszteremben

Fellép: A Budapesti Filharmóniai
Társaság, a Magyar Állami Operaház

zenekara
Közremûködik: Pólus László gordonka

Vezényel: Szennai Kálmán
Mûsor:

Rossini: A sevillai borbély – nyitány
Csajkovszkij: Változatok egy rokokó

témára
Brahms: Magyar táncok

Ne maradjon le ön sem a koncertrõl! Várjuk szeretettel!
Jegyek már kaphatók 2.500 Ft-os áron a Polgármesteri Hivatal 114-es irodájában, a

Helytörténeti Kiállításon, és a Városi Könyvtárban.

NYITÁNYNYITÁNYNYITÁNYNYITÁNYNYITÁNY

VÁROSI GVÁROSI GVÁROSI GVÁROSI GVÁROSI GYERMEKNAPYERMEKNAPYERMEKNAPYERMEKNAPYERMEKNAP
Május 19-én, szombaton 9,00 órától,

a monori sportpályán!
Programok:

kézmûves foglalkozások,
Ricsi bohóc,

kutyás bemutató és kutya simogató,
a magyar  nõi ugrálókötél válogatott bemutatója,

kispályás gyermekfoci,
gyermek utcai kosárlabda,

a Jászai Mari Általános Iskola tanulóinak szórakoztató programjai.
Büfé, zene, játék.

Ugrálóvár, rendõrmotor, tûzoltóautó stb.
A helyszínre „séta vonat” szállítja az érdeklõdõket a Jászai Mari tértõl. Használata ingyenes, és

igény szerint, menetközben is fel lehet szállni.
Igaz családi kikapcsolódásra várják Monor lakosságát!

Ülésezett a képviselõ-testület
Az önkormányzati lakások bérleti díjai 10%-
kal emelkedtek.
A rendõrkapitány beszámolójában elmondta,
hogy a lakásbetöréseket sikerült 25%kal
csökkenteni. A Strázsa-hegyre körzeti
megbízott alkalmazását tervezik.
Ebben az évben a város összes önkormány-
zati kezelésben lévõ aszfaltos útját öntött
aszfalttal fogják kátyúzni.

A XIII. monori városi meghívásos
borversenyrõl

A borversenyre az idén is szép számban
neveztek be a termelõk Monorról, Bényérõl,
Péteribõl, Vecsésrõl, Ceglédbercelrõl és
Tápiószentmártonból.

Követendõ példa
A pincék között tavaszi nagytakarítást
végeztek március 17-én. Köszönet érte.

Monori Májusi Napok 2007.
A programtervezet az elmúlt évek hagyo-
mányaira épül.

A nagycsaládos egyesületek Pest
megyei régiójának találkozója

2007. február 17-én, a monori Jászai Mari
Általános Iskola adott helyet a fenti rendez-
vénynek.

Pályázati eredmények
A Közmûvelõdési és Oktatásügyi, a Sport és
Egyesületi, valamint a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság rendelkezési alapjára,
továbbá az alapítványi támogatásra beérke-
zett pályázatok eredményei.

Kékhírek
N.N. van aki névtelenül is magára ismert egy
bûneset ismertetésekor. Mi az õ elmondása
szerinti igazság!

„Valódi segítséget akarunk adni a
fogyatékkal élõk mindennapi

életéhez.”
Megalakult a Pest Megyei Fogyatékosügyi
Tanács.

A tûzoltók jelentik
Mi történt az I. negyedévben.

Strázsa-hegyi kavaró sütõ-fõzõ
fesztivál és Strázsa-hegyi tekerõ

amatõr terep kerékpárverseny. 2007.
május 26.

Monori Sport hírek
Bajnok a monori nõi kosárlabdacsapat!
Úszás, szinkronúszás és teakwon-do.
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ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-TESTÜLETTESTÜLETTESTÜLETTESTÜLETTESTÜLET
Április 12-én hosszú ülés elé nézett Monor

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

INTERPELLÁCIÓK

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

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

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

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

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

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

RENDELETEK

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

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

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

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

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

BESZÁMOLÓK, TÁJÉKOZTATÓK

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

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

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

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

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

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

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

Monor Városi Önkormányzat Képviselõ-
testülete megalkotta és kihirdeti az alábbi

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

Önkormányzat 2006. évi gazdálkodásáról.
Zárszámadás.

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

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

12/2007. (IV. 30.) számú: A jármûvek
elhelyezésének helyi szabályairól szóló 25/2004.
sz. helyi rendelet módosítása.

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

Monor Városi Önkormányzat következõ
soros nyilvános ülését 2007. május 10-én
14,00 órai kezdettel tartja a Városházán.

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

Összeállította: Nagy Lajosné

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

AZ ÚJ LAKBÉREK A KÖVETKEZÕK LESZNEK MÁJUS 1-JÉTÕL:
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Március 31-én, szombaton zajlott le a monori
József Attila Gimnáziumban a körzeti borverseny,
amelyet ismét a Monori Gazdakör, a Ker-Bor Kft.,
a Strázsahegyi-Szárazhegyi Hegyközség, a
Monor Környéki Strázsa Borrend és a vendéglátó
gimnázium rendezett. A kiírásnak megfelelõen
már pénteken leadták a borosgazdák a bormin-
tákat, amelyeket a rendezõk fajtánként szétválo-
gattak és lajstromoztak, illetve elõzsûriztek.

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

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

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

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

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

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

dõdött a borok minõsítése, külön a zsûrikben és
a megjelent borászok körében.

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

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

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

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

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

Vörös borok: 1. Petz Márton, Merlot, arany
Í(18,68), 2. Hanzelik Lajos, Kékfrankos, arany

(18,62), 3. Petz Mátyás, Merlot, ezüst (18,00).
További 4 ezüst, 22 bronz, 7 megfelelt minõsítés volt.

Rozé borok: 1. Petz Mátyás, Merlot rozé,
arany (18,83), 2. Kiss Péter, Cabernet Sauvignon
rozé, arany (18,63), 3. Kiss Attila, Kékfrankos
Cabernet Cuvée, ezüst (18,27)

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

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

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

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

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

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

Németh László

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

BORVERSENYRÕL

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

Önzetlen munkájukkal átlát-
hatóvá és tisztábbá tették az utat

KÖVETENDÕ PÉLDKÖVETENDÕ PÉLDKÖVETENDÕ PÉLDKÖVETENDÕ PÉLDKÖVETENDÕ PÉLDAAAAA

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

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

Koncsek András mezõõr
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Május 3.
Kodály Zoltán Dalverseny –

Pest Megyei Kistérségi
Nyugdíjas Találkozó

Monor, Házasságkötõ terem
Információ: Dr. Dudás Jenõ
29/412-724

Május 5. 10.00.
Nyílt cserkésznap a

Nagytemplomi Református
Egyház kertjében

Monor, Kálvin tér 1.
Információ: Schaller Tamás
29/412-638

Május 6.
Anyáknapjával egybekötött

idõsek napja
Monor, Jászai M. Ált. Iskola
Információ: Sinkovicz Lászlóné
29/410-920

Május 6.
Anyák napi Istentisztelet

Monor, Nagytemplomi Református
Egyház
Információ: Schaller Tamás
29/412-638

Május 6. 9.30.
Elsõ áldozás

Monor, Római Katolikus Templom
Információ: Dr. Csáki Tibor
29/412-223

Május 9.
Kiállítás megnyitó a

rajzpályázat munkáiból
Monor, Városi Könyvtár
Információ: Tóth Lászlóné
29/412-585

Május 10.
Arany János Szavalóverseny –

Pest Megyei Kistérségi
Nyugdíjas Találkozó

Monor, Házasságkötõ terem
Információ: Dr. Dudás Jenõ
29/412-724

Május 12.
Kistérségi Népzenei - és

Néptánc-találkozó
Monor, Fesztiválcsarnok
Információ: Laza István 29/412-212

Május 15. 15.00.
Anyanyelvi délután

Monor, Jászai Mari Ált. Isk.
Információ: 29/611-580

Május 16. 15.00
Helytörténeti vetélkedõ

Monor, Helytörténeti Kiállító terem
Információ: Laza István 29/412-212

Május 14-18.
Kossuth napok

Monor, Kossuth Lajos Általános
Iskola
Információ: Marunák Ferenc
29/410-717

Május 17. 17.00.
„ Hagyomány és jövendõ”

címmel Andrásfalvy Bertalan
néprajztudós, volt kulturális

miniszter elõadása

Monor, Házasságkötõ terem
Információ: Laza István 29/412-212

Május 18.
Monori Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény
kiállításának megnyitója és

hangverseny
Monor, Zeneiskola
Információ: Gallai Attila 29/412-671

Május 19.
Városi gyermeknap és MSE

sportnap, Úszóverseny
Monor, Sportpálya
Információ: Selmeczi Lajos
29/410-108

Május 20.
Városi Sakkverseny

Monor, Mûvelõdési Központ
Információ: Tóth Károly 29/413-212

Május 19-20
DELFIN kupa – szinkronúszó

verseny
Monor, Városi Uszoda
Információ: Dr. Szõke Zsuzsa
06-30-953-7197

Május 21.: 17.00.
Sziklai Magán Zeneiskola
növendék hangversenye

Monor, Jászai Mari Általános Iskola
Információ: Sziklai Kinga
06-70-3162875

Május 25-28.
Pünkösdi Napok

Monor, Baptista Imaház
Információ: Molnár József
29/413-683

Május 26.
Orbán napi vigadalom, Strázsa-
hegyi Tekerõ – Amatõr Terep

Kerékpáros verseny
Monor, Orbán szobor, Téglagyári
pincék
Információ: Borrend 29/412-190

Május 27. 10.00
Ünnepi Pünkösdi Istentisztelet

és Konfirmáció
Monor, Nagytemplomi Református
Egyház
Információ: Schaller Tamás
29/412-638

Május 27. 17.00.
Hõsök napja

Monor, Világháborús Emlékmûvek
Információ: Laza István 29/413-212

Május 31.
Közép Magyarországi

Nyugdíjas Dal és Versmondó
Verseny Regionális Középdöntõ
Monor, Házasságkötõ terem
Információ: Dr. Dudás Jenõ
29/412-724

Június 3.
Országos Nyugdíjas Kulturális

Találkozó
Monor, Fesztiválcsarnok
Információ: Dr. Dudás Jenõ
29/412-724

MONORI MÁJUS NAPOKMONORI MÁJUS NAPOKMONORI MÁJUS NAPOKMONORI MÁJUS NAPOKMONORI MÁJUS NAPOK
2007.2007.2007.2007.2007.

2007. február 17-én a monori Jászai Mari Általános Iskola adott helyet
a fenti rendezvénynek. A várakozással ellentétben kevesen jöttek el ezen
a hétvégi délelõttön, de akik mégis áldoztak szabadidejükbõl, azok több
programot tekinthettek meg.

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

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

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

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

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

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

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

Korunk drámai demográfiai helyzetérõl, a csökkenõ házassági
hajlandóságról, a keresztelések elmaradásáról szóló gondolatokkal zárta
felszólalását.

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

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

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

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

Harmath Károlyné

A NAGYCSALÁDOS EGYESÜLETEK PEST

MEGYEI RÉGIÓJÁNAK TALÁLKOZÓJA
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A Közmûvelõdési és Oktatásügyi Bizottság a rendelkezési
alapjára érkezett pályázatok elbírálása

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

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

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

Magyar Vöröskereszt Monor Telepi Alapszervezet
Monor, Ady E. u. 73. 80.000.-
Magyar Vöröskereszt Monori Szervezete
Monor, Kossuth L. u. 78. 40.000.-
Monor Városi Családsegítõ és Gyermekjóléti
Szolgálat Monor, Deák F. u. 12. 150.000.-
Monor Város BölcsõdeMonor, Virág u. 33. 70.000.-
Baptista GyülekezetMonor, Bajcsy-Zs. u. 12. 150.000.-
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Monor, Kossuth L. u. 86. 70.000.-
„Közös út” Cukorbetegek Egyesülete
Monor, Jósika u. 21. 80.000.-
Xetroc Egészségügyi Alap és Szakellátó Bt.
Monor, Alkotmány u. 19/a. 30.000.-
Nagycsaládosok Monori Egyesülete
Monor, Vörösmarty u. 15. 150.000.-
Monor-Kistemplomi Református Egyházközség
Monor, Ady E. u. 74. 150.000.-
Szivárvány Nyugdíjas Klub Monor, Brassó u. 17. 50.000.-
Nemzetõr Általános Iskola, Speciális tagozat

Monor, Petõfi S. u. 34. 80.000.-
Monor Város Gazdasági Ellátó Szervezete
Védõnõi SzolgálatMonor, Balassa B. u. 1. 100.000.-

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

PÁLPÁLPÁLPÁLPÁLYÁZAYÁZAYÁZAYÁZAYÁZATI EREDMÉNYEKTI EREDMÉNYEKTI EREDMÉNYEKTI EREDMÉNYEKTI EREDMÉNYEK

 TRANSZPORTBETON

      AKCIÓ !
    Kedvezményes transzportbeton akciót

  hirdetünk MONORI keverõüzemünkben,
   melynek során rendkívül kedvezõ áron

          juthat hozzá termékeinkhez.
SZOLGÁLTATÁSAINK:

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

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

              Akciónk visszavonásig érvényes.

  KK KAVICS BETON Kft.

  Monori keverõüzem
 MONOR, Ady E. út 62.
 Tel.:  29/613-251
         30/200-9990
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Monoron kitûnõ helyen, a 4-es fõúttól
20 m-re, össz-közmûves 2 és félszobás családi
ház, 1.400 m2 osztható saroktelekkel, 10 MFt

készpénz + 4 MFt hitelátvállalással eladó!
Telefon: 06-30-299-0376

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

képzõ Kft.
OKÉV szám: 13-0794-04

M, A, B kategóriás vezetõi tanfolyamot indít:
2007. május 4-én és 9-én 17,00 órakor

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

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

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

HOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓ

 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

KÖLYÖK ÁLOM
Minõségi bébi és

gyermek ruházat
a születéstõl 10

éves korig, széles
választékban.

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

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

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

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

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

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

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

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.

Megújult
üzletünkben,

kibõvült
áruválasztékkal és
szolgáltatásokkal
szeretettel várjuk

régi és új
vásárlóinkat!

Monor,
Bajcsy Zsilinszky u. 1.



MONORI STRÁZSA 2007. április 30.

7

APRÓHIRDETÉSEK

Németh András kõmûves vállalkozó vállal
kõmûves, burkoló, tetõfedõmunkákat.
Tel.: 06-20-4534-831
Monor, Szélmalom u. 169.

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

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

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

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

***
Alig használt sátras utánfutó, 1 év mûszaki
vizsgával eladó!
Telefon: 06-20-454-3789

N.N.
Mint már számtalanszor hangsúlyoztam, a

büntetõ eljárásról szóló törvény egyik alapelve
az, hogy a terhelt egészen addig ártatlannak
minõsül, míg a bíróság a bûnösségét jogerõsen
meg nem állapítja. Az általunk közszemlére tett
esetek javarészében még tulajdonképpen épp-
hogy megindult a nyomozás, ezért a bennük
szereplõ gyanúsítottakat szintén megilleti az
ártatlanság vélelme. Ettõl függetlenül az ügyeket
nem lehet csak akkor bemutatni, ha már átfu-
tottak esetleg akár a Legfelsõbb Bíróságon, mert
lehet, hogy csak évek múlva realizálódik bennük
jogerõs ítélet. Lapunkban mindig vigyázunk arra,
hogy – ellentétben az országos médiumokkal-
lehetõség szerint ne lehessen azonosítani az elkö-
vetõk személyét, nem az a célunk, hogy pellen-
gérre állítsunk embereket, hanem hogy az
olvasók leszûrhessék a tanulságot. Nos, minden
óvatosság ellenére egy monori fiatalember,
nevezzük N.N-nek (nomen nescio, vagyis név
nélküli) magára ismert egy közelmúltban
megjelent írásban, melyben egy kabát hányatott
sorsát követtük nyomon, némely pofozkodás
kíséretében. Az adott ügyben a sértett állítása
szerint egy kabát cserélt úgy gazdát, hogy eredeti
tulajdonosa ezt a tranzakciót nem szabad akaratá-
ból élte meg, vagyis a nyomozás rablás miatt
indult. Mivel nem vagyunk nyomozó hatóság, ezt
a világraszólónak ugyan nem mondható, de mégis
közfigyelemre méltó esetet a rendõrségtõl kapott
információk szerint mutattuk be. Rövidesen
személyesen felkeresett az ügyben gyanúsított
fiatalember, nevezzük tehát N.N-nek, aki
elmondta, hogy mindenki rablóként kezeli, holott
õ ugyan fiatalkorúként belekeveredett néhány
lopási ügybe, de rablást soha nem követne el.
Mivel igyekszünk objektívek maradni, közre-
adjuk az õ verzióját is. Úgy mesélte, hogy az adott
napon kora este a barátjával az állomás környéki
kocsmában iszogatott, és ide tévedt be egy
ismerõse, aki csatlakozott hozzájuk. Telt, múlt az
idõ, mígnem a záróra elérkeztével felkerekedtek
és kerestek egy másik, hasonló jellegû intéz-
ményt, folytatandó az eddigi tevékenységüket,
bár már az alkohol hatása így sem hagyta õket
érintetlenül. A város központjában célhoz érve
tovább iszogattak, de itt a késõbbi sértett már
javában ajánlgatta az ominózus kabátot, mígnem
az akkor még gyanútlan gyanúsított engedett a
rábeszélésnek és 1.500,- Ft-os alkalmi áron
megvette a ruhadarabot. Errõl, állítása szerint
még ipari kamera segítségével videó felvétel is
készült. Késõbb a kabát elõzõ tulajdonosával
hazafelé indultak, ám a páros immár kabáttalan
tagja úgy gondolta, hogy ellátogat a kabát új
tulajdonosának lakására. Ez viszont vitaalap
tárgyát képezte, mivel N.N nem szándékozta
vendégül látni az ismerõst, lévén, hogy otthon
aludt a család. Szó szót, majd szót pofon követett,
amely meggyõzte a vérzõ orrú vizitorjelöltet
arról, hogy talán mégsem fogadják õt szívesen
abban a lakásban. Letett hát szándékáról és
elváltak útjaik. Másnap N.N dolgozni ment, ahol
késõbb telefonon azt a hírt kapta, hogy a rendõrök
is beszálltak a szövevényes kabát ügybe. Innen

egyenes út vezetett a fogdába, ahol hatvan napot
töltött, de szerencsére kiderült az igazság, és az
ügyészség megszüntette nem csak az elõzetes
letartóztatást, hanem a rablás miatti eljárást is.
Lejegyeztem hát N.N történetét, de ha már
anyagot gyûjtöttem az e havi cikkhez, rákérdez-
tem a rendõrségen az ügyre. Megtudtam, hogy a
történetben némi hiba van, mivel az ügyet nem
zárták le, továbbra is rablás miatt folyik az eljárás
a fiatalember ellen, és a zsaruk nem tudnak
semmiféle videó felvételrõl sem, az elõzetes
letartóztatást azért szüntették meg, mivel már
nem állnak fenn az elrendelést indokolttá tévõ
okok. Más információt a nyomozás érdekei miatt
nem kaphattam, de igazából szerintem ennyi elég
is, bogozzák tovább a szálakat az arra illetékes
hatóságok.

KUTYAFÁJÁT
Az ember legrégibb barátja a kutya, mondják,

és miért ne hinnénk el? Legtöbbünk szereti a
kutyákat, „akik” hûségesek és odaadók,
számtalan példát láthattunk arra is, hogy
feláldozzák magukat gazdájuk védelmében. Van
kis kutya meg nagykutya, bár ez utóbbi jelzõt
fontos beosztású emberekre is alkalmazzák, de
most maradjunk az állatvilágnál. Kutyát lehet
venni, örökölni, nyerni, találni, és sajnos lopni is.
Egy idõben nagy divat volt ellopni a háztól a
kedvencet, majd miután nyomravezetõi díjat
tûztek ki, ekkor a tolvaj becsületes megtalálóvá
avanzsálva léphetett színre. Nem valószínû, hogy
ilyen gondolatok forogtak annak a monorierdõi
hölgynek a fejében, aki március idusa után néhány
nappal egy délelõtt az utcán járva meglátott egy
kertben egy kistermetû kutyát. Ne gondoljanak
valami pedigrés, drága jószágra, egyszerû
árokparti keverék futkosott az üres ház üres
kertjében. A nõ bejutott a kerítésen át a kertbe,
és a hóna alá vette a meglepett négylábút, majd
iparkodott volna el a helyszínrõl, ha a szomszéd
nem veszi észre az akciót. Kiabálásával
megijesztette az állatbarátot, aki ijedtében eldobta
szegény kutyát, hogy csak úgy nyekkent, majd
sebesen menekülõre fogta a dolgot. A szomszéd
a rendõröknek is beszámolt a dologról, így a kék
csapat néhány tagja rövidesen a személyleírás
alapján már begyûjtötte a rajtakapott tolvajt, aki
bevallotta, hogy nagyon megtetszett neki a blöki,
azért akarta hazavinni.

RÖVID SZABADSÁG
El sem hinnék a tisztelt olvasók, hány olyan

személyt köröznek, akik egyszer elindultak
valahová, de nem tértek vissza a családjukhoz.
Számtalan oka van az eltûnéseknek, és bizonyos,
hogy sok olyan eltûnt személy van, akik
bûncselekmény áldozatai lettek, de még nem
került elõ a holttestük, esetleg olyan baleset
áldozatai lettek, hogy az azonosításuk nem
lehetséges. Hajdanán volt egy kiadvány, melyben
ismeretlen halottak képét adták közre, belsõ
használatú könyv volt, és higgyék el, még a
felnõttekre is megrendítõ hatást gyakorolt.
Akinek a gyermeke tûnik el, az aggodalomtól
számtalan tragikus lehetõség fordul meg a
fejében, néha, de csak ritkán, sajnos be is
igazolódik némelyik, gondoljanak csak a

közelmúltban az emésztõgödörbe fulladt
kisgyerekre. Talán ez jutott eszébe annak a két
családnak is, akiknek a 16 és 12 éves lánya nem
ment haza idõben az iskolából. Miután értesí-
tették a rendõrséget, beindult a keresõ apparátus,
de szerencsére még a körözés kiadása elõtt
érkezett egy telefon az ügyeletre, hogy a Nyugati
pályaudvaron a zsaruknak feltûnt a két tébláboló
gyerek, akikrõl kiderült, hogy Monorról érkeztek.
Nem történt tehát baj, arról pedig, hogy a családok
hogyan dolgozták fel az ügyet, nincs tudomásunk.

GARÁZDASÁG
Kocsmázni jó, vallják jó néhányan, persze ezt

a véleményt nem mindig tudják közös nevezõre
hozni életük párjával, de az ember gyarló, szereti
kicsit elfelejteni a problémáit, ehhez pedig
hathatós segítség az alkohol és a jó társaság. Az
alkohol a maga központi idegrendszerre gyako-
rolt gátlásoldó hatásával kinél a felszabadult
jókedvet, kinél az agresszív hajlamot hozza elõ,
az utóbbi során suhoghatnak rejtõi pofonok a
levegõben, ne adj isten még bicskák is villan-
hatnak a félhomályban. Egy közkedvelt
kocsmából érkezett bejelentés március közepén
egy illetõrõl, aki zaklatta a vendégeket. Sajnos a
zaklatás mögöttes tartalmáról nincs adatunk, de
a lényeg az, hogy a többi vendégben megbotrán-
kozást keltett a viselkedés, és a járõrök is
rövidesen megérkeztek, majd próbálták az ügyet
jogi útra terelni, ezért igazoltatták a férfit, aki
közölte, hogy nincs nála igazolvány. Ez önma-
gában is szabálysértés, ilyenkor a zsaruk igazolás
céljából elõállítják a delikvenst, majd ha tisztázták
a kilétét, és nincs semmi más ok, akkor elengedik.
A férfi viszont úgy tûnik, hogy jól érezte magát
az intézményben, és nem nagyon akaródzott a
zsarukkal tartani, de õk, ha már elhatározták,
akkor végig is viszik az intézkedést. Így is történt,
hogy a megfelelõ eszközök segítségével a
kapitányságon folytatódott az ügy, ahol a ruházat
átvizsgálása során csodálatos módon megkerült
a személyi igazolvány is. Az ügyben jelenleg
garázdaság miatt folyik eljárás.

Sipos Tamás

KÉKHÍREKKÉKHÍREKKÉKHÍREKKÉKHÍREKKÉKHÍREK
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Megtartotta alakuló ülését 2007. március 21-
én a Pest Megyei Fogyatékosügyi Tanács. A
testület elnöke, Szûcs Lajos, a Pest Megyei
Közgyûlés elnöke köszöntõjében elmondta:
reményei szerint Pest Megye
Önkormányzatának Hivatalába hama-
rosan kerekesszékkel is be lehet majd
jutni, a cél pedig az, hogy a
Megyeháza ne csak nyitott, hanem
átjár-ható intézmény legyen. Ez a
törekvés is jelzi, hogy az önkor-
mányzat vezetése a „szolgáltató
megye” eszményének megfelelõen
valódi, mûködõ és eredményes
munkát végzõ testületté akarja tenni
a Fogyatékosügyi Tanácsot.

Suhajda István, a Magyar Vakok
és Gyengénlátók Közép-Magyar-
országi Regionális Szervezetének
vezetõje azt hangsúlyozta, hogy a
fogyatékos ügyben nem lehet szó
politikai oldalról, kizárólag az egyetlen, közös cél
érdekében kell dolgozni: a megváltozott életké-
pességû emberekért. Szûcs Lajos ezzel
egyetértve elmondta: a megyei önkormányzat
mindent megtesz azért, hogy itt, Pest megyében
a fogyatékkal élõk ne kerülhessenek még
hátrányosabb helyzetbe, annak ellenére, hogy a
kormánytól sokszor csak pofonokat kapnak a
fogyatékkal élõ emberek. Példa erre, hogy

„Valódi segítséget akarunk adni a fogyatékkal élõk
mindennapi életéhez”

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

leszavazták azt a Fideszes
módosító javaslatot a Parla-
mentben, hogy a fogyatékkal
élõket segítõ hozzátartozók idén
is kapjanak súlyadó kedvez-
ményt. Ezt a kormány nem
támogatta.

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

mielõbbi megalkotását szorgalmazta.
Sinkovicz László, a szociális ügyekért felelõs

megyei alelnök a tanácskozáson hangsúlyozta:
személy szerint õ maga és a hivatal is maximá-

lisan arra törekszik, hogy mind szélesebb körben
kiszolgálják a fogyatékkal élõ embereket, hogy
még hatékonyabban képviseljék az érdekeiket.
Ennek a kulcsszereplõje lesz a most megalakult
Fogyatékosügyi Tanács.

Kempf Károly Ignác
PM. sajtófõnök

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

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

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

Németh László

A TÛZOLA TÛZOLA TÛZOLA TÛZOLA TÛZOLTÓKTÓKTÓKTÓKTÓK
JELENTIKJELENTIKJELENTIKJELENTIKJELENTIK
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Monor Város Önkormányzata pályázat útján értékesít Monor területén kertvárosias lakóterületen építési telekingatlanokat.
A jelentkezési határidõ folyamatos!

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

A Monor Környéki Strázsa Borrend elsõ
alkalommal meghirdeti sütõ-fõzõ fesztiválját,
amelyet ebben az évben az Orbán-napi Vigadalom
napján, a Strázsahegyi Tekerõ Amatõr Terep
Kerékpárversennyel azonos helyszínen rendez
meg.

Jöjjön el Ön is, itt az idõ, hogy bemutassa a
finom étkek elkészítésében való jártasságát a
nagyközönségnek és a szakavatott zsûrinek!
Rendezvényünk nem verseny, hanem egy fesz-
tivál, így a zsûri általában értékeli az ételeket, és
adja át a részvételt tanúsító oklevelet.

Kérjük, ne csak sütõ-fõzõ tudományát, hanem
családját és barátait is hozza magával, hogy ezen
a szépnek ígérkezõ, hangulatos helyen megren-
dezett verseny egy igazi családi nap lehessen.

Jelentkezési feltételek:
- csak amatõr kukták jelentkezését várjuk,

STRÁZSAHEGYI KAVARÓ SÜTÕ-FÕZÕ FESZTIVÁL
2007 május 26.

Monor Strázsa-hegy Bajcsy-Zs. u., Téglagyári pincék
- sütni - fõzni hagyományos fûtõanyaggal,
bármiben lehet,
- kemencében,
- bográcsban,
- cserépedényben,
- grillrácson,
- tárcsán,
- sütni - fõzni minimum 10 fõre kell,
- a fõzés hozzávalóiról, kellékeirõl, és a hozzáillõ
kínáló borról a jelentkezõ gondoskodik,
- tüzelõanyagot a szervezõk biztosítanak,
- az étel receptjét, név és lakcím megadásával a
jelentkezõnek a jelentkezéssel együtt le kell
adnia, amelyet a szerzõ nevének megjelölésével
a Borrend honlapján közreadunk.

Jelentkezés módja és határideje:
- 2007 május 2-21 között, az alábbi módon
- Faxon, a 29 413-535 fax-számon

- a strazsahegyikavaro@strazsaborrend.hu címen
- személyesen az EcoFact Számviteli és
Tanácsadó Kft. 2200 Monor, Deák F. u. 10., B&K
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2200 Monor,
Mátyás kir. u. 13. irodájában és a Computer
System Bt. 2200 Monor, Piactér 38. üzletében
8.30-15.30 között munkanapokon.

Program:
9,00-10,00 óra regisztráció

10,00-13,00 óra fõzés,
a fõzés lezárása 13,00 órakor

13,00-14,00 óra az ételek zsûrizése
az elkészült ételek értékelése és az oklevelek
átadása, a kerékpárverseny eredményhirdetését
követõen a színpadon.

További információk:
Kis-Pál Károly 20 346-1839

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

2007 május 26.
Monor Strázsa-hegy

Bajcsy Zs. E. u. Téglagyári pincék
GPS: 47° 21’ 37’’ 19° 27’ 35’’
www.strazsahegyitekero.hu

Tel:+36 30 9341 000 (Kugel György)
strazsahegyitekero@strazsahegyitekero.hu

Rendezõk:
Monor Környéki Strázsa Borrend
Giant-Gyömrõ Kerékpáros Szakosztály
Monor Város Önkormányzata

Nevezés
2007. április 02-tõl személyesen az EcoFact
Számviteli és Tanácsadó Kft. 2200 Monor, Deák
F. u. 10., B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
2200 Monor, Mátyás kir. u. 13. irodájában és a
Computer System Bt. 2200 Monor, Piactér 38.
üzletében 8,30-15,30 között munkanapokon, a
www.strazsahegyitekero.hu honlapon és a
helyszínen.

Nevezési díj befizetésének lehetõségei:
- banki átutalás (nem postai),
- postai befizetés rózsaszín csekken,
- személyesen a fenti címen.
Jogosult: Monor Környéki Strázsa Borrend 2200
Monor, Kisfaludy u. 47.
Bankszámlaszám: 65100015-11225537
Monor és Vidéke Takarékszövetkezet Monor,
(kérjük a személyes adatok megadását és a
futamszám megjelölését)
A nevezési díjat befizetõ jelentkezõ az alkalomra
készített pólót kap ajándékba, és a versenyt
követõen pinceebédre invitálja a Monor Környéki

Strázsa Borrend. Kérjük elõre jelezni, ameny-
nyiben vendégeket kíván a versenyzõ magával
hozni a vendégebédre és a hozzá járó borkós-
tolásra, melynek ára 2.500Ft.

Nevezési díj:
diákok részére 1.000 Ft/fõ helyszíni nevezéssel
750 Ft/fõ május 1-ig történõ befizetéssel,
felnõttek részére 2500 Ft/fõ helyszíni nevezéssel
2.000 Ft/fõ május 1-ig történõ befizetéssel.
A verseny hobby kategóriáiban indulhat bárki, aki
nem igazolt versenyzõ, igazolt versenyzõk csak
a sport kategóriában indulhatnak. Az indulás
feltétele a KRESZ elõírásainak megfelelõ
bármilyen típusú kerékpár, valamint a nevezési
díj befizetése.
Rajt: Monor, Bajcsy-Zs. Endre u., Téglagyári
pincék

Cél:  Monor, Bajcsy-Zs. Endre u. ,Téglagyári
pincék

kiskör: 1.5 km.
közepes kör: 5.3 km

nagykör: 8.4 km.
Nevezés és rajtszám átvétel a helyszínen:

07:30-09:00 között.
Pályabejárás: 09:00

Elsõ rajt: 10:00  (I, III. futam)
Díjazások:

Mindenkinek, aki a versenyt végigcsinálja,
részvételérõl oklevelet állítunk ki.
Minden futam I, II, III. helyezettei dobogóra állva,
a verseny logójával ellátott medált és oklevelet
kapnak.
Sport felnõtt kategória, V. futam dobogós helye-
zést elérõ versenyzõi az elõbbieken túl pénzjuta-
lomban is részesülnek.

Szabályzat:
- a versenyen mindenki csak a saját felelõsségére
indulhat,
- a rendezõktõl kártérítés semmilyen címen nem
követelhetõ,
- a verseny teljes idõtartama alatt a fejvédõ
használata kötelezõ,
- a versenyre való érkezés, a verseny ideje alatt
és az onnan történõ távozás során esetlegesen,
bekövetkezett károkért a rendezõk felelõsséget
nem vállalnak,
- ha a nevezési kategória létszáma az 5 fõt nem
éri el, a szervezõk jogosultak a kategóriák
összevonására,
- keresztnevezés csak magasabb kategóriába
lehetséges,
- túljelentkezés esetén a jelentkezési sorrend a
mérvadó,
- kiskorúak csak szülõi engedéllyel indulhatnak,
Rajtszám 500 Ft. letéttel vehetõ át.
Értékelés és eredményhirdetés 25 kategóriában.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Rendezõség

Kategóriák és távok:
Kategóriák kor táv

HOBBY

Lány/fiú (I) 1998- 2 kis kör
Para (I) 2 kis kör
Lány/fiú (II) 1994-1997 4 kis kör
Lány/fiú (II) 1992-1993 4 kis kör
Lány/fiú (III) 1990-1991 2 közepes kör
Lány/fiú (III) 1988-1989 2 közepes kör
Felnõtt nõ/férfi (III) 1967-1987 2 közepes kör
Master nõ/férfi (III)          -1966 2 közepes kör

SPORT
U15 lány/fiú (III) 1992- 2 közepes kör
U17 lány/fiú (IV) 1990-1991 4 nagy kör
U19  nõ/férfi (IV) 1988-1989 4 nagy kör
Felnõtt  nõ/férfi (V) 1967-1987 6 nagy kör
Master  nõ/férfi (IV)          -1966 4 nagy kör
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NaptárNaptárNaptárNaptárNaptár
Monor község csatlakozása a nemzeti ellenálláshoz 1904-1906. VII. rész
(A márciusi számban megkezdett jegyzõkönyv folytatása)
Elnök megokolt indítványának elõadása után javasolja, hogy az értekezlet a járási

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

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

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

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

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

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

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

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

N. L.

Monoron 4 pár kötött házasságot az elmúlt
idõszakban.

Suha Józsefné Gulyás Ildikó, Tóth János,
Gál József, Ordasi Károlyné Tóth Ilona Erzsébet.

Szeretnénk ezúton köszönetet mondani
mindazoknak, akik édesanyánk, nagymamánk,
dédnagymamánk

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

A gyászoló család

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

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

Lánya, veje és unokái

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
férjem és édesapánk

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

A gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak,
akik szeretett édesanyám

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

Leánya

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

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

A gyászoló család

Hálás szívvel köszönetet mondunk
mindazoknak, akik a szeretett feleség és
édesanya,

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

A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, a három
Tiszteletes úrnak is, akik

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

Két leánya

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

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

Felesége, fia és leánya

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

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

Felesége, szülei, két fia
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MONORI SPORMONORI SPORMONORI SPORMONORI SPORMONORI SPORT HÍREKT HÍREKT HÍREKT HÍREKT HÍREK
Labdarúgás:

NBIII: Felnõtt: 15. forduló: Szolnoki Spartacus-
Monor SE 1-3, 16. forduló: Monor SE Újszász 2-0,17.
forduló: Kiskunfélegyháza - Monor SE 2-1, 18. forduló:
Monor SE- Örkény 1-1, 19. forduló:Algyõ - Monor SE
1-1. A bajnokság állása(19. forduló után ) - 1. Cegléd
44, 2. Örkény 42, 3. Hódmezõvásárhely 36., 9. Monor
SE 25 ponttal. Májusi bajnoki mérkõzések: 2007. 05.
05 (17 óra) MSE- Hódmezõvásárhely, 05.12 (17 óra)
MSE- Cegléd, 05.19 (17 óra ) Csongrád- MSE,  05.26
(17 óra) MSE- Túrkeve, 06.03 (17 óra) Szarvas- MSE.

NBII- Ifjúságiak:U19 MSE- Maglód 8-2, Dabas-
MSE 8-2, MSE- Százhalombatta 0-2, Taksony- MSE
4-6 U17: Monor- Maglód 1-0, Dabas- MSE 3-1, MSE-
Százhalombatta 4-4, Taksony- MSE 0-2.

A bajnokság állása: (20. forduló után ) U17- 1. Szent
István 52, 2. Dabas 51, 3. Százhalombatta 40..5. MSE
34pont (55-55) U19: 1. Dabas 52, 2. Paks 45, 3. Szent
István 41, 8. MSE 25 (50-57)

Májusi mérkõzések: 05.05. 11 és 13 óra ESMTK-
MSE, 05.13. 9 és 11 óra MSE- Vecsés,  05.20. 10 és
12 óra Örkény - MSE, 05.27. 9 óra 30 és 11 óra 30
MSE- Szent István.

U13- 2007. április 1.(vasárnap), Albertirsa: Erõs
FC-Gyömrõ: 0-1,MSE-Gyömrõ: 2-1 (Gólszerzõink:
Oláh, Burián Áron). MSE -Erõs FC: 1-0 (Gólszerzõnk:
Silberer Ricsi).

U132007. április 15. vasárnap, 13 óra: Monor-
Cegléd: 2-1 (Gólszerzõink: Zsíros és Németh)

Monor: Varga- Seres, Nádasy, Papp- Burián, Kupai,
Zsíros, Németh, Sirberer. Cserék: Oláh, Zákó, Klement.

Monor-Mende: 3-2 (Gólszerzõink: Burián, Nádasy
2) Monor: Varga- Seres, Papp, Nádasy- Zákó, Burián,
Oláh, Sirberer, Németh. Cserék: Kupai, Zsíros,
Kelment. Gratulálunk a fiúknak, és Földesi Zoltán
edzõnek

U11: Megkezdõdött az U-11-es bajnokság is.
Sajnos nem sikerült túl jól a rajt, a gyerekek többsége
még gyenge formában játszott a “nagy” pályán.
Tápiószecsõ, 2007. március 25.: Maglód-Monor: 2-0,
Tápiószecsõ- Monor: 6-1 Körzeti Bajnokság, U11:
2007. április 15. vasárnap, 10 óra:10. forduló: Cegléd
A- Monor: 0-1 (gólszerzõnk: Párizs Csongor),
Tápiószecsõ- Cegléd B: 2-0, Cegléd A- Cegléd B: 6-1,
Cegléd A- Tápiószecsõ: 1-2, Monor- Tápiószecsõ: 1-2,
Cegléd B- Monor: 0-3. Végeredmény:1. Tápiószecsõ:
9p, 6-2-es gólkülönbség. 2. Monor: 6 p, 5-2-es gólk.,3.
Cegléd A.: 3p, 7-4,4. Cegléd B.: 0p, 1-11. Monor,
kapusok: Gál Norbert, Sinkovicz Dániel, védõk: Kókai
Márk, Szabó Patrik, Zsombok Péter, középpályások:
Bokros Dániel, Erdélyi , Reisinger Viktor, csatár: Párizs
Csongor. Cseréink: Bajkai Tamás, Rácz Tamás. Edzõ:
Bokros Róbert.

BLASZ, ’93-as A-csoport: 2007. március 31.
szombat, 13 óra: II. ker. UFC Pénzügyõr-Monor: 0-0.
Monor: Tóth Szabolcs- Kovács Zsolt, Radványi Richárd,
Pokornyik Ferenc, Kajli Péter- Bánszki Viktor, Barcsay
Richárd, Farkas Zoltán, Sirberer Richárd- Bartha
Dániel, Galambos Erik.Cseréink: Németh Nikolasz,
Csonka Csaba, Nádosi Gergõ. Árvai Zoltán edzõ
elmondta, nagyon hajtós meccsen egyik fél sem bírt a
másikkal, így maradt a pontosztozkodás.

A BLASZ kiemelt bajnokságban szerepelõ ’94-es
korosztályú csapatunk  2007. március 31., 10 óra:
Monor- ESMTK “A”: 12-0(3-0) Monor összeállítása:
Pál Zoltán- Czövek Roland(Szvitek Ádám), Fazekas
Richárd, Kavalecz Márk(Cselovszki Róbert)- Gál
Martin(Farkas Krisztián), Molnár Ákos(Köffer Krisztián),
Lázár Zoltán, Magyar Bence- Bencsik Roland, Medgyes
Zoltán, Paput Roland (Szebenszki Balázs).Gólszerzõink:
Szebenszki Balázs 3, Magyar Bence 3, Medgyes Zoltán

2, Molnár Ákos, Farkas Krisztián, Köffer Krisztián,
Bencsik Roland.2007. április 4. Monor- RTK: 4-1,2007.
április 14. szombat, 10 óra: Monor-Corvinus: 1-1 (0-1)

Kosárlabda
Pest megye nõk: Bajnok a csapat !

Nõi kosárlabda mérkõzés- 14. forduló Monor SE-
Szent Pál Akadémia 20-0. Monor, 200 nézõ.

Újból fontos napra ébredt a MSE nõi kosár-labda
szakosztálya - hiszen bajnoki csúcsrangadó volt a hétfõi
esti program. A tét sem volt kicsi, mert amelyik csapat
nyer az a bajnok! Már 6 órakor szépen gyûltek a
csarnokban a nézõk csak az volt a furcsa, hogy ellenfél
játékos és szurkoló még sehol. A meccs kezdésére 18
óra 30-ra aztán zsúfolta válta a Szterényi csarnok, de
vendég kosarasnak, még ekkor sem volt híre. A bírók
és MSE játékosai játékra éhesen, míg a szurkolók
fiestára készülve lelkesen várták a találkozót. A
Budapesten nagyképûen kiálló “Szentek” fittyet hányva
a sportszerûségre még egy telefont sem eresztettek
meg, hogy õk ugyan nem jönnek le. A játékvezetõk
aztán nagy nehezen elérték a vendég csapat egyik
játékosat aki annyit közölt, hogy õk nem is tudtak , hogy
meccs lesz , pedig a pmksz honlapján és minden
fórumon ki volt írva a találkozó. 18 óra 50- kor pedig
annak rendje és módja szerint a két sporttárs véget
vetett a találkozónak, így a meccset és bajnokságot az
egész szezonban remekül küzdõ MSE nyerte. A csajok
aztán, hogy ne maradjanak meccs nélkül szurkolók
rögtönöztek egy egymás elleni csatát és
megkezdõdhetett az ünneplés, bár még két forduló
hátra van az eredményektõl függetlenül BAJNOK A

MONOR SE. 15. fordulóban csapatunk a sereghajtó
Százhalombatta otthonába látogat április 19.-én 18 óra
20 perckor.   

Áprilisi mérkõzés: 2007. 04. 19. (csütörtök) 18.15
Százhalombatta-MSE. Májusi mérkõzés:  2007. 05. 07.
18 óra 20 MSE- Albertirsa SE (Szterényi csarnok)
Belépõ ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk.

NBII férfiak:eredmények:Monor SE- Közgáz: 66-
76.,Budafoki KK/ A- Monori SE 84:76,

Monori SE - VSTR Hungária 79:110 ,Corvinus -
Monori SE 75:81 2007. március 24., Leányfalu:

Fiú-mérkõzés: 1. mérkõzés: Zuglói Sasok-Monor:
57-67. MSE összeállítása: Varga Z.12, Bokros R. 14,
Ellenpacher M. 8, Kapás G. -, Bihari V. 2, Turancsik G.
19, Háry Sz. 12, Melis K.-, Gábor A.-, Zachár V. Edzõ:
Kovács Katalin.(megyei nõi csapatunk tagja). Az elsõ
meccsen Monornak igazi csapatjátékkal és önzetlen
passzokkal sikerült gyönyörû játékot játszania, olyat,
amire már rég nem volt példa. Mindenki nagyon kitett
magáért. 2. mérkõzés: Monor- Szentendre: 62-67.
Varga 8/6, Bokros 9/3, Ellenpacher 16, Kapás 2, Bihari
11, Turancsik 2, Háry 9, Melis, Gábor, Zachár, Horváth
B 6. A második meccsen, kicsit fáradtan kezdtünk, és
nem tudtuk felvenni a sokkal gyorsabb Szentendrével
a tempót, aki már 24 ponttal is vezetett a harmadik
negyedben, de a végére újra a régi csapat volt a pályán,
és 5 ponttal kaptunk csak ki! (egy perc kellett volna
még, és nyerünk) Az utolsó három percben 14-2-re
vertük õket! 3. mérkõzés: Szentendrei KSE- Zuglói
Sasok: 31-60. A körbeveréseknek köszönhetõen
Monor a 2. helyen végzett, így a megyei döntõbe jutott,
ami április 28-án lesz Nagykõrösön.

Nekünk Budaörs lesz az ellenfél a döntõbe jutásért.
A másik ágon a házigazda Nagykõrös Szentendrével
küzd.

A sport rovatot összeállította: Szedlák Csilla,
Szalai Zsolt, Ecsedi Dávid.

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

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

PEST MEGYEI MINÕSÍTÕ ÚSZÓVERSENY
SZÁZHALOMBATTA

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

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

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

éremmel térhettek haza.
Eredményeink:

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

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

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

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

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

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

Városi Brigitta (1998) 50 m-es pille-, hát-,
mell- és gyorsúszásban is I. helyezést ért el.
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Bakács Cintia            +41kg      III. helyezés
Csipesz Sándor         -45kg        II. helyezés
Hevesi Bence            +36kg       II. helyezés
Korsós Ádám            -32kg        II. helyezés
Lódi Levente             +50kg        I. helyezés
Szabó Zsolt                -35kg       II. helyezés
Ifjúsági: Light-contact (folyamatos küzdelem)
Bokros Tamás           +78kg      II. helyezés
Lukács Marianna      +63kg       I. helyezés
Rigó Pál                    +78kg       I. helyezés
Felnõttek: Semi és Light-contact küzdelmek
Herczegh Tamás mindkét küzdelmi
versenyszámban I. helyezést ért el.
Szakosztályunk az elért eredmények alapján
összesítésben a második legeredményesebb
csapatnak járó serleget is kiérdemelte.

GYERMEK, SERDÜLÕ, IFJÚSÁGI,
ÉS FELNÕTT,

NYÍLT ITF.  TAEKWON-DO VERSENY
Verseny rendezõje : Battonyai Barátság
Sportegyesület
Idõpont:   2007. április 1.
Helyszín:  Városi Sportcsarnok, Battonya,
A verseny fõbírója: Máté Zoltán V. Danos
Nemzetközi mester, a magyar ITF. Taekwon-do
Szövetség alelnöke.
Serdülõ I. lány
Bakács Cintia -45kg bronzérem
Serdülõ I. fiú
Korsós Ádám -30kg bronzérem
Lódi Levente +46kg aranyérem
Serdülõ II. fiú
Szabó Zsolt -35kg aranyérem
Ifjúsági lány
Lukács Marianna +63kg Aranyérem
Ifjúsági fiú
Beck Viktor +73kg bronzérem
Bokros Tamás +73kg ezüstérem
Csipesz Sándor -45kg ezüstérem

Lódi István
szakosztály elnök

TAEKWON-DO SZAKOSZTÁLY

VERSENYEREDMÉNYEK

Minden olyan személynek, aki a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint
e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX.
törvény (Tbj.) szerint nem minõsül biztosítottnak, nem
részesül nyugdíjban, vagy nyugdíjszerû ellátásban és
egyéb jogcímen sem jogosult az egészségügyi
szolgáltatásokra, egészségügyi szolgáltatási járulékot
kell fizetnie. A járulékfizetési kötelezettség teljesítését
követõen õk is jogosulttá válnak külön térítés nélkül a
biztosítottakkal azonos módon egészségügyi szolgál-
tatások igénybevételére.
A Tbj. módosítása következtében 2007. április 1-jétõl
az eltartott közeli hozzátartozónak minõsülõ személyek
hozzátartozói jogon már nem jogosultak az egészség-
ügyi szolgáltatások igénybevételére.
A fizetési kötelezettséget a 07T1011-es számú
adatlapon, annak megszûnését a 07T1021-es számú
adatlapon kell bejelenteni az állami adóhatósághoz. Az
adatlapok az APEH honlapjáról tölthetõek le. Az
adatlapok személyesen, postai úton, vagy meghatal-
mazott útján is benyújthatóak a bejelentõ lakóhelye
szerint illetékes állami adóhatósághoz.
Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2007.
április 1-jétõl a tárgyhónapot megelõzõ hónap elsõ
napján érvényes minimálbér 9%-ának megfelelõ
összeg. Ha a települési önkormányzat polgármestere
hatósági bizonyítványt állított ki a belföldi személy
családjában egy fõre jutó havi jövedelemrõl, ebben az
esetben a járulékfizetés alapja a belföldi személy
családjában az egy fõre jutó havi jövedelem, de legalább
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege.
A járulékfizetési kötelezettséget a kötelezett helyett –
annak hozzájárulásával – más személy vagy szerv is
teljesítheti. A járulékfizetés átvállalásának tényét (vagy
az átvállalás megszüntetését) is be kell jelenteni az
állami adóhatósághoz, az átvállalás (vagy megszün-
tetése) idõpontjától számított 15 napon belül. A
bejelentést nem a kötelezettséget átvállaló személy-
nek, hanem a Tbj. alapján járulékfizetésre kötelezett
személynek kell megtennie. A járulékfizetési
kötelezettség átvállalásáról szóló nyilatkozat megtéte-
lére, és az átvállalás tényének bejelentésére szintén a
07T1011-es számú, illetve a 07T1021-es számú adatlap
biztosít lehetõséget. A kötelezettség átvállalása az
állami adóhatóság jóváhagyásával válik érvényessé.

TÁJÉKTÁJÉKTÁJÉKTÁJÉKTÁJÉKOZTOZTOZTOZTOZTAAAAATÓTÓTÓTÓTÓ

KÖZLEMÉNYÉRÕL
SZINTE
VALAMENNYI
MONORI LAKOS

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

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

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

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

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

e-mail: nlajosne monor.hu

A verseny neve: „ Kupa” meghí-
vásos kick-box verseny
A verseny idõpontja: 2007. 03. 16.
A verseny helyszíne: Szigetszentmiklós József
Attila Általános Iskola.
Korcsoportok: Gyerek, Cadett, Junior- Felnõtt
Kategóriák: Elsõ versenyzõs, kezdõ fehér
övesek, haladó színes övesek.

Az évadnyitó kick-boksz versenyre szakosz-
tályunk a jó sporttársi kapcsolatnak, illetve a
tavalyi remek szereplésnek köszönhetõen
(harmadik legeredményesebb csapat) ismét
meghívást kapott.

Az eddigiektõl eltérõen a versenyen
lehetõséget kaptak kezdõ, még nem vizsgázott
így hivatalos versenyeken nem nevezhetõ tehet-
séges sportolók is.

Szakosztályunk is élt ezen lehetõséggel, és a
versenyzõi gárdát hat ifjú harcossal kiegészítve
indultunk a versenyen.

A kezdõ versenyzõk szigorúan Semi-contact
(érvényes találat után megállítják) szabály-
rendszerben küzdöttek, ezzel is védve a kicsik
testi és lelki épségét. A nagyobbaknál Light-
contact (folyamatos küzdelem) szabály-
rendszerben folytak a küzdelmek, csak egy-két
súlycsoportban volt választható pluszban a semi-
contact küzdelem.

Bátran állítom, hogy a hat ifjú harcos a látottak
és az eredmények alapján hamar csatlakozni fog
a most is remek teljesítményt nyújtó versenyzõi
csapathoz.

Eredmények:
Elsõ versenyzõs, kezdõ fehér övesek: Semi-
contact szabályrendszerben
Csipesz Balázs            -28kg       II. helyezés
Korsós Krisztián         -25kg       II. helyezés
Kothaj Kornél             -28kg      III. helyezés
Ladányi Cintia            -35kg       II. helyezés
Nagy Viktória            +44kg        I. helyezés
Serdülõk: Light-contact (folyamatos küzdelem)

SZINKRONÚSZÁS
a DELFIN SC

tagfelvételt hirdet
edzéseink helyszíne: Monor Városi Uszoda

Jelentkezni lehet:
Dr. Szõke Zsuzsanna vezetõedzõnél

(30) 9537197
dr.szoke.zsuzsanna@chello.hu

VÁRUNK!!

Braun Mónika a monori DELFIN SC szinkronúszója a 2007. február 25 –én
Székesfehérváron megrendezésre került ORKA Kupa 2007 verseny, 3-as

csoportjában bronzérmet szerzett!

III. - DELFIN Kupa 2007 nemzetközi szinkronúszó verseny
Idõpont: 2007. május 19-20.

Helyszín: Városi Sportuszoda Monor
(Monor 2200 Balassi B. u. 14.)

A verseny rendezõje: DELFIN MONORI SZINKRONÚSZÓ CLUB
A versennyel kapcsolatos információ:

Dr. Szõke Zsuzsanna (vezetõedzõ) 30/9537197 dr.szoke.zsuzsanna@chello.hu
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

 


