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Június 9-én volt a megmérettetés napja, egy
nappal elõtte a Borrend nagymestere és még
három borrendi tag foglalkozott a borminták
átvételével és helyes besorolásával. Az ország
minden tájáról – így Monorról és környékérõl is
– érkeztek borminták. “A verseny jól szervezett
volt. Kovács Péter precíz és gyors számítógépes
feldolgozói és értékelõ rendszerének is köszön-
hetõen a bírálat után azonnal ismertté vált az
eredmény.”- írta a Bor és Világ címû szakfolyóirat
6. számában dr. Terts András, a Magyarországi
Borrendek Országos Szövetségének (MBOSZ)
elnöke.

A rendezvényt támogatta a MBOSZ, a Monor
Környéki Strázsa Borrend, Gödöllõ városa, és dr.
Beer Miklós váci megyéspüspök is. A borverseny
eredményei azt igazolják, hogy az országosan
ismert és jelentõs pincészetek között a monori
és környékbeli termelõk borai a legjobbak közé
tartoznak, a helyi borversenyek minõsítései
helytállóak voltak.

A fehér borok között: Pécsi Püspöki Pincé-
szet Cirfandli (19,78 pont) arany 1. helyezett,
Megyeri József (Monor) Chardonnay 2002 (18,90
pont) arany 3. helyezett, KER-BOR Kft.
Sauvignon Blanc 2004 (17,58 pont) ezüst, Kiss
Péter (Monor) Chardonnay (17,20 pont) bronz,
Megyeri Szabolcs (Monor) Ezerjó (15,67 pont)
megfelelt minõsítés.
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A rozé borok között: Törley Pezsgõ Pincészet
Kft. Pinot Noir Rozé 18,83 pont) arany 1.
helyezett, Kiss Péter (Monor) Kékfrankos (18,80
pont) arany 2. helyezett, Megyeri - Hanti (Monor)
Kékfrankos Rozé (17,78 pont) ezüst, Kiss Attila
Kincsem Pince (Tápiószentmárton) Kékfrankos
Cuvée (17,78 pont) ezüst, Hanzelik Lajos
(Monor) Kékfrankos (16,78 pont) bronz
minõsítés. Kiss Péter ebben a kategóriában
elnyerte a Közönségdíjat is.

A vörös borok között Haris István (Kóka)
Cabernet Sauvignon 2003, barrique (19,58 pont)
arany 1. helyezéssel kategória-gyõztes. KER-
BOR Kft. Cabernet Sauvignon 2004 (18,80 pont)
arany 5. helyezés, Kis-Pál Károly pincészet
(Monor) Merlot-Cabernet Cuvée (18,18 pont)
ezüst, Orlik Sándor (Monor) Kékfrankos 2005
(16,89 pont) bronz minõsítés.

Június 10-én délután a máriabesnyõi
kegytemplomban püspöki boráldás volt, ezt
követte a szabadtéri oltárnál a borverseny
eredményhirdetése, és a díjak átadása. Ezután
gróf Károlyi Lászlót és Gáspár István atyát a
Monor Környéki Strázsa Borrend borlovaggá
avatta. A sikeres borversenyt hagyományteremtõ
céllal rendezte meg borrendünk, tehát jövõre
folytatása következik. A szép eredményekért
ezúton is gratulálunk borászainknak!

Németh László

Korábban már adtunk hírt arról, hogy Bodor János, a Monor Környéki Strázsa Borrend
nagymestere és Gáspár István máriabesnyõi plébános egy igen érdekes borverseny szervezését
kezdeményezte: az egyházi és világi borok országos megmérettetését. Közép-Európában hasonló
borversenyrõl nincs tudomásunk. Bodor János nagymester egy évvel ezelõtt kezdte meg a
szervezés elõkészületeit, és sikerült több illusztris személyt megnyernie a támogatáshoz.
Tekintettel arra, hogy a máriabesnyõi kegytemplom nagyméretû pincéje és épületegyüttese
alkalmas ilyen rendezvény megtartásához, valamint Gödöllõ városa idén ünnepelte várossá
avatásának 40. évfordulóját, célszerû volt ott tartani a borversenyt.

10:00 Kispályás labdarúgó torna az MSE
pályán
Nevezés 9 órakor, nevezési díj: 5.000 Ft

16:00 Megemlékezés az államalapító Szent
István királyról, és az új kenyér
megáldásának ünnepi szertartása a
katolikus templomban

Színpadi programok a városközpontban
(OTP elõtti tér, rossz idõ esetén a Piaccsarnok)
16:00 Térzene a városközpontban – Gerje-

Party Fúvósegylet
17:00 Rétfalvi Norbert és a Magócsi testvérek

mûsora

17:30 Monori Dalkör, Marosfelfalu néptánc-
csoportjának elõadása

18:00 Vásári vígjáték a Térszínház társulat
elõadásában: Mirkó királyfi c. bábos-
muzsikás színjáték

19:00 Fresco Ballo zászlóforgató csoport
elõadása

20:00 Have Rock és a Dinosaurus zenekarok
koncertje

21:30 Kegye János pánsípmûvész
elõadása

22:00 Tûzijáték
22:10 A koncert folytatása

ÜNNEPI RENDEZVÉNY
MONOR 2006. AUGUSZTUS 20.

Monor város minden kedves lakóját és vendégét
szeretettel várjuk az ünnepi rendezvényre!

Ülésezett a képviselõ-testület
A Jászai Mari Általános Iskola új igazgatója:
dr. Keresztúri Imréné.
A nyári szünet ellenére várhatóan 3 rendkí-
vüli ülést tart majd a testület.
Dr. Orosz Edit háziorvos 2006. augusztus 1-
tõl a Petõfi utca 5. szám alatt rendel.
Monori Strázsák Erdélyben
Immár harmadszor vettek részt Kelet-
Európa egyik legrangosabb folklórfesz-
tiválján, a Szejke fesztiválon.
Nemzetközi nyugdíjas találkozó volt
Monoron
Nemcsak a nyugdíjasok, hanem szinte
valamennyi korosztály képviseltette magát,
és számos magas rangú díszvendég tisztelte
meg jelenlétével a rendezvényt.
Kékhírek
Szemétség, hiába, fekete, adós fizess, ezek
a címszavak.
„Az erõ meg van, a lélek a helyén”
A ma élõ alkotók közül csak a legna-
gyobbakra fognak évszázadok múltán
emlékezni. Kik a legnagyobbak? Ma még
nem tudhatjuk biztosan.
Monori fények és árnyak
„A könyv által megismerhetjük elõdeinket,
hírt kapunk a múltból.” Ez már a negyedik
olyan könyv, kiadvány, amelybõl megismer-
hetjük Monort.
A tûzoltók jubileuma
Tizenöt éve alakult meg a hivatásos tûzol-
tóság Monoron.
Hõségriadó
A Tisztiorvosi Szolgálat arra hívja fel a figyel-
met, hogy kánikula idején mindenki ügyeljen
a fokozott folyadék-fogyasztásra.
Csípések
Szúr a darázs, csíp a pók, avagy nyári veszél-
yek erdõn, kertben.
Monori sport hírek
Labdarúgás, kosárlabda, tenisz, Delfin-hírek,
amerikai futball.
Közlemény
a folyószámla kivonatok és pótlékértesítõk
kiküldésérõl.
A Májusi Napokról
Értékelés, dicséret, kifogás.
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RENDELETEK

BESZÁMOLÓK,
TÁJÉKOZTATÓK

INTERPELLÁCIÓK

Július 13-án, igen meleg napon tartotta 14,00
órai kezdettel a képviselõ-testület soros
nyilvános ülését. A munkaterv szerint, augusz-
tusban nem üléseznének, de az elkövetkezõ
hetekben több olyan fontos ügyben kell döntést
hozni a testületnek, amiért várhatóan 3 rendkívüli
ülést is kell tartani.

Ezen az ülésen 8 képviselõ interpellált,
többségében a körzetében lakók felvetéseit,
kérdéseit tolmácsolva. Legtöbben, mint mindig,
az utak, a vízelvezetõ árkok állapotát kifogásoltak,
vagy éppen forgalomtechnikai szabályozással
kapcsolatos javaslatokat mondtak el. Pogácsás
Tibor polgármester részben megadta a vála-
szokat, részben pedig a szakirodáknak, szakbi-
zottságoknak továbbítja a problémákat, a választ
pedig majd írásban adja meg a képviselõknek.

Módosította a képviselõ-testület az önkor-
mányzat 2006. évi költségvetésérõl szóló
rendeletét, a szociális rászorultságtól függõ
pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló, és
a középfokú intézményekben továbbtanulók
részére létesített városi ösztöndíjakról szóló
rendeletet. A költségvetési rendelet módosítása
technikai jellegû, az elmúlt idõszakban elfogadott
módosításokat foglalták egységes szerkezetbe.
Ugyanígy a szociális rendeletben is csupán egy
adminisztratív változást hagytak jóvá.

Az ösztöndíj rendeletet a Közmûvelõdési és
Oktatásügyi Bizottság javaslatára, melyet a
Pénzügyi Bizottság is támogatott, az ösztöndíj
összegére vonatkozott a módosítás. A rendelet-
ben szereplõ megfogalmazás szerint a  tárgyév-
ben érvényben levõ egy gyermekes, egyedülálló
családnak folyósított családi pótlék havi összegét
kaphatná az ösztöndíjas, ami most 12.000 Ft.
Mivel a költségvetés nem ezt az összeget
tartalmazza, és emelésre nincs lehetõség, csupán
négy tanuló részesülhetne támogatásban. A
javaslat szerint a családi pótlék felében, 6.000 Ft-
ban történõ megállapítással, 14 gyermek kaphat
ösztöndíjat. Ezt a képviselõ-testület elfogadta, és
rendkívüli ülésen fog dönteni arról, hogy az
igénylõk közül ki lesz az a 14 fõ, akinek odaítéli
ezt a havi támogatási összeget a következõ
tanévben.

Ötévenként kell az intézményvezetõk
megbízását meghosszabbítani, illetve új pályá-
zatot kiírni a vezetõi álláshelyre. A Jászai Mari
Általános Iskola eddigi igazgatója Pellion Attiláné
megbízatása is lejárt, ezért a képviselõ-testület
a beszámoló után pályázatot írt ki az iskola vezetõi
álláshelyére. Két pályázat érkezett, (Pellion
Attiláné nem pályázott) melyeket a szakértõi
véleménnyel együtt terjesztettek a testület elé.
Nyílt szavazással, dr. Keresztúri Imréné pályáza-

tát fogadták el, és 2006. augusztus 1-tõl 2011.
július 31-ig terjedõ idõszakra az iskola
igazgatójának kinevezték.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom – Párt
Monori Alapszervezete, közel 600 aláírással, egy
„Tiltakozás”-t nyújtott be az önkormányzathoz,
melyben kérték, hogy a képviselõ-testület írjon
ki népszavazást, döntsön a lakosság, akarja-e,
hogy a SPAR áruház Monoron megépüljön. Mivel
ez nem önkormányzati hatáskör, a testület
elutasította a kezdeményezést.

Módosították az EDVI-MED Bt-vel kötött
ellátási szerzõdést, mely a 3. számú háziorvosi
körzetre vonatkozik. Errõl lapunkban bõvebben
is tájékozódhatnak olvasóink.

A képviselõ-testület elismerését fejezte ki a
Monori Májusi Napok rendezvénysorozat szerve-
zésében és lebonyolításában résztvevõknek.

A továbbiakban lakás- és egyéb ingatlan-
ügyeket tárgyaltak meg.

A polgármesteri jelentés napirend keretében
döntött a testület, hogy ismételten csatlakozik a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat „A” és „B” komponenséhez.
Felhatalmazták a polgármestert a nyilatkozat
aláírására. Az elmúlt évekhez hasonlóan a
pályázati felhívást közzé fogjuk tenni.

Ebben az évben is a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményt kapó gyermekek, elsõsorban
a 10 éven aluliak, július 17. és augusztus 31.
között étkeztetésben is részesülni fognak.

Tájékoztatta Pogácsás Tibor polgármester a
képviselõ-testületet, hogy a kerületi fõállatorvos
a Vásártéren határozottan megtiltotta a kisállat-
vásárt, mivel az önkormányzat nem tudja az
ehhez szükséges feltételeket biztosítani. Ezt
szigorúan ellenõrizni fogja a hivatal. Kivétel a
tiltás alól a Díszmadár- és Kisállattenyésztõk
Klubja által szervezett kiállítás és vásár, mivel
õk meg tudják teremteni az elõírások szerinti
feltételeket.

Monor Városi Önkormányzat képviselõ-
testülete megalkotta és kihirdeti az alábbi

rendeleteit:
19/2006. (VII. 27.) számú: az önkor-

mányzat 2006. évi költségvetésérõl szóló 5/2006.
(II. 22.) számú rendeletének módosítása.

20/2006. (VII. 27.) számú: a szociális
rászorultságtól függõ pénzbeli és természetbeli
ellátásokról szóló 17/2003. (VII. 28.) helyi
rendelet módosítása.

21/2006. (VII. 14.) számú: a középfokú
intézményekben továbbtanulók részére létesített
városi ösztöndíjakról szóló 13/1999. számú
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 lehetõsé-
günk, 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 soros,
nyilvános ülését 2006. szeptember 14-

én, (csütörtök) 14,00 órai kezdettel
tartja a Városháza emeleti tanácskozó

termében.
Tervezett napirendi pontjai:

1.) Interpellációk.
2.) Javaslat az önkormányzat 2006. évi
költségvetési rendeletének szükséges
módosítására.
3.) Beszámoló az önkormányzat 2006. I.
félévi gazdálkodásáról.
4.) Polgármesteri beszámoló a Monor és
Térsége Többcélú Önkormányzati Kistér-
ségi Társulás és a Területfejlesztési Tanács
munkájáról (a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004.
évi CVII. törvény 6. § (3) bekezdése és a
területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl
szóló 1996. évi XXI. törvény 10/F.  § (4)
bekezdése szerint)
5.) Lakás- és egyéb ingatlanügyek.
6.) Polgármesteri jelentés a két ülés közötti
fontosabb eseményekrõl és intézkedésekrõl,
valamint a lejárt határidejû testületi
határozatok végrehajtásáról.

Zárt ülés keretében:
Javaslat Közbiztonsági Díj adományozására.

Rendszeres olvasóinknak már nem újdonság,
hogy augusztus hónapban nem jelenik meg a
Strázsa újság. A szerkesztõbizottság nevében, a
nyár hátralévõ részében, gondtalan pihenést
kívánok mindenkinek!

Nagy Lajosné

Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy a monori 3. számú
háziorvosi körzet rendelési helyszíne 2006. augusztus 1-tõl
megváltozik. Az új cím: Monor, Petõfi u. 5. (a Rendelõintézettõl 300
méterre, a Szolgáltató Házzal szemben). A megszokott rendelési
idõben és feltéte-
lekkel, de új kör-
nyezetben kívánunk
a körzet páciensei
számára színvonalas
ellátást nyújtani.
Tisztelettel
háziorvosuk:

Dr. Orosz Edit

KEDKEDKEDKEDKEDVES BETEGEINK!VES BETEGEINK!VES BETEGEINK!VES BETEGEINK!VES BETEGEINK!
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„Aki dudás akar lenni,
pokolra kell annak menni…” –
mondja a nóta. De a Monori
Strázsák Néptáncegyüttes a jól
ismert strófát inkább így
énekelhetné: „Aki táncos akar
lenni, Szejkére kell annak
menni”. Immár harmadszor vett
ugyanis részt a monori néptánc-
csoport Kelet-Európa egyik
legrangosabb folklórfesztiválján,
a Szejke fesztiválon. Az idei 40.
fesztiválra már ennek tudatában
készültünk fel.

A februárban tanult új koreográfiánkat, a
„Csókai táncok”-at gyakoroltuk be a legalapo-
sabban. Nem véletlenül, hiszen ez egy olyan
délvidéki unikum, amellyel – miután magától a
tánc gyûjtõjétõl sajátíthattuk el a lépéseket –a
legrutinosabb fellépõkkel is felvehettük a
versenyt. Ezt a táncot ugyanis egyikük sem
mutatta be. (Meg is lepõdtünk volna…) A somo-
gyi botos kanásztánc látványossága, lendülete
miatt került a repertoárba, a lányok galgamenti
karikázója pedig a „legénydominanciát”volt
hivatott ellensúlyozni. A hagyományos Skandálás
és a szatmári tánc is elõkerült a ládafiából.

Június 29-én hajnalban indult a buszunk
Monorról, hogy délután kettõ körül már a dévai
árvaháznál lehessünk. Itt elõször megebédel-
tettek bennünket (megkóstolhattuk például a
túrós puliszkát), majd következhetett az elsõ
fellépés. Az élmény leírhatatlan volt. A közönség
– a nézõtéren fõként az árvaház lakói foglaltak
helyet – csak ritkán láthat hasonló produkciót; a
reakció viharos volt. Maga a tánc egyszer szakadt
meg – prímásunk egyik húrjával együtt…

Déva után Székelyudvarhely felé folytattuk
utunkat. Meglehetõsen késõn, kilenc óra után
érkeztünk meg, de a szervezõk még akkor is
vacsorával vártak bennünket.

Pénteken némi kulturális program – a bögözi
református templom falfreskóinak és kazettás
mennyezetének megtekintése – után Székely-
szentlélekre és Nyikómalomfalvára látogattunk
el. (Ennek még lesz jelentõsége…) Ezek a kis
falvak azért nevezetesek a számunkra, mert a
tavaly októberi jótékonysági mûsor bevételével
e két árvíz sújtotta település mûvelõdési házának
helyreállítását támogattuk. Délután Udvarhely
több pontján amolyan „reklámtáncot” mutattunk
be, élõ plakátként harangozva be a Szejke-
fesztivált. Este az udvarhelyi mûvelõdési ház
hatalmas – többünk számára már ismerõs –
színpadán a külföldi vendégcsoportok adtak
mûsort; rajtunk kívül a siófoki Balaton Néptánc-
együttes és a százhalombattai Formás Hagyo-
mányõrzõ Együttes mutatkozott be a helyi
közönségnek. Tudtuk, hogy másnap minden
erõnkre szükségünk lesz; a menettáncos
felvonuláson és a gálamûsoron való szereplés
fizikailag is komoly teljesítményt jelent. Ám éjjel
egy szerencsétlen balesetben az egyik lány
bokáját törte. Sikerült kórházba vinni és ellátni,
de eggyel kevesebben maradtunk táncképesek.
C’est la vie, the show must go on, és folytathat-
nám az idegen nyelvû közhelyeket…..

Szombaton a menettánc – „köszönhetõen” a
kevés alvásnak – még megerõltetõbb volt, de
megérte. Trikolórunkat és a Monori Strázsák
Néptáncegyüttes feliratú táblát szinte minden
sarkon hangos tapssal fogadták. Az udvarhelyiek
integettek nekünk, mi meg vissza – hasonló volt
a monori szüreti felvonuláshoz, csak éppen
ötször-hatszor akkorában. A menettávolság, az
egy méterre jutó közönség, a hangulat… Délután
– mivel az idõjárás-felelõsök jól viselkedtek –
Szejkefürdõn, a hegyoldal hatalmas színpadán
zajlott le a gálamûsor. A csókai és a botos koreog-
ráfiák voltak egyébként végig a legsikeresebbek.
Ahogy arra mellesleg számítottunk is…

Vasárnap talán a valaha volt legmegindítóbb
fellépésünkre került sor. Nyikómalomfalván –
ahol többek között az októberben közösen
összegyûjtött pénzbõl a napokban kezdõdik a
kultúrház felújítása – talán az árvíz óta elõször
telt meg nézõvel a színházterem. Pénteken még

oly elhagyatott volt; a padló itt-ott felpúposodva,
a falakon a víz nyoma, por, dohszag, és az üresség
érzete. Vasárnap a külsõségek, a szagok nem
változtak, mégis élettel telt meg a mûvelõdési
ház. A színházteremben alig lehetett mozdulni.
Ahogy teljes néptáncos díszben elvonultunk az
érdeklõdõk elõtt, a hála megannyi megnyil-
vánulása kísért minket. Még egy tánclépést sem
tettünk, de már vastaps zengett mindenfelõl. A
mérce magas lett hát, ekkora szeretetre már
mutatni kellett valamit. Bele is adtuk, ami
energiánk még volt. A körülmények pedig nem
könnyítettek a helyzeten. A hátsó függöny
mögötti, alig egy méteres térben kellett átöltözni,
mivel a színpadot csak a közönség felõl tudtuk
volna megközelíteni. Minden produkció végén
zengett a terem a tapstól, a füttyöktõl, az
ovációtól.

Este a zetelakai fellépés már kevésbé volt
emlékezetes. Mivel idõközben kiköltöztünk

udvarhelyi kollégiumi szobáink-
ból és máréfalvi, illetve fenyédi
családoknál szállásoltak el
bennünket, többünk vendéglá-
tója helyet foglalt a nézõtéren,
azonban még így sem volt éppen
teltház. De minket ilyesmi
sosem zavart, így maradék – a
malomfalvi fellépés után kissé
megfogyatkozott – erõnket
összekaparva kirobbanó lendü-
lettel adtunk teljes mûsort.

Hétfõn már fellépés nem
volt, így ellátogattunk Gyimesbe,

ahol gyimesi csángók tartottak táncházat a
tiszteletünkre. A Gyimesi-szorosban, a
történelmi Magyarország legkeletibb
határvonalánál a Rákóczi-vár romjait is
felkerestük. Este Fenyéden tartottunk
búcsúestet. A végig velünk utazó és fellépõ

Csereforgó együttes zenéjére moldvai csángó
táncház volt itt, amelybe meghívónk és
vendéglátónk, Kovács Imre néhány volt és
jelenlegi tanítványa, a Forogvirág Táncegyüttes
régi és jelenlegi tagjai is bekapcsolódtak.

Kedden reggel azután eljött az, amitõl
mindenki tartott – a hazaindulás.

Mindent összevetve talán a legjobb erdélyi
utunk volt ez. Ki kell emelni, hogy mûsorunkban
a Csereforgó együttes, és a Regõsök együttes –
akik táncainkat is kísérték – mellett közremû-
ködött Istók Csenge is, akit a monori közönség
többször hallhatott már mesélni. Székely
népmeséivel remekül szórakoztatta – a székelye-
ket, ami azért, valljuk be, nem kis teljesítmény.

Még egyszer köszönjük támogatóinknak,
hogy lehetõvé tették ezt az utat.

Bársony Atilla

MONORI STRÁZSÁK ERDÉLMONORI STRÁZSÁK ERDÉLMONORI STRÁZSÁK ERDÉLMONORI STRÁZSÁK ERDÉLMONORI STRÁZSÁK ERDÉLYBENYBENYBENYBENYBEN
Aki táncos akar lenni…

Pest Megye Önkormányzata az elmúlt évben
„Pest Megye Közszolgálatáért Díj”-at alapított,
melyet az idén a köztisztviselõk napján adtak
át. Monort az a megtiszteltetés érte, hogy
hárman is részesülhettek ebben az
elismerésben: Megyeri István, a József Attila
Gimnázium és Közgazdasági Szak-középiskola
igazgatója, Zátrok Károly, az iskola igazgató-
helyettese, valamint Bán György, a Szterényi
József Szakközépiskola tanára.
Ezúton is gratulálunk mind a három kitünte-
tettnek, munkájukhoz további erõt, egész-
séget kívánunk!

ELISMERÉSELISMERÉSELISMERÉSELISMERÉSELISMERÉS
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Nemcsak a nyugdíjasok, hanem szinte
valamennyi korosztály képviseltette magát, és
számos magas rangú díszvendég tisztelte meg
jelenlétével rendezvényünket.

Így Körösfõi László, a megyei közgyûlés
idõsügyi tanácsnoka, a Pest Megyei Idõsügyi
Tanács titkára; Barabás Tiborné, a Nagy-
Budapesti Nyugdíjas Szövetség elnöke; az
Országos Idõsügyi Tanács tagja, Kolonics István
ezredes, a BM Nyugdíjasok elnöke; Radács Béla,
a Fejér Megyei Nyugdíjas Szövetség elnöke;
Demény Istvánné, a Jász-Nagykun-Szolnok

Megyei Nyugdíjas Szövetség elnöke és
helyettese Földes Imre; Hódos Aladárné, a
Hajdú-Bihar megyei Nyugdíjas Szövetség
elnökségi tagja; Vámosi Tiborné Újfehértó,
Harangozó Sándorné Százhalombatta és Kovács
László Nagykörös nyugdíjas klubjainak elnökei.
A budapesti Agrárszakemberek Klubja tagjait dr.
Ballasch Alajos elnök kísérte és velük jött
rendezvényünk legidõsebb vendége a 94 éves
Englert Pál, címzetes professzor.

Külföldrõl, Szlovákiából érkezett Párkányból
Tamás János nyugdíjas vezetõ és csapata, ugyan-
csak Szlovákiából, Bényrõl érkeztek Koczka
Gyula és társai, akik mindketten nívós mûsorral
örvendeztették meg a nagyszámú közönséget.

Romániából, Nagyváradról érkezett hozzánk
Jakab Ibolya, a Partium Nyugdíjas Szövetség
elnöke.

Ukrajnából, Kárpátaljáról jöttek a Bereg-
vidéki Nyugdíjasok Petõfi Sándor Egyesületének
vezetõi, Ignácz Magdolna és Illés Gizella.

Az újvidéki nyugdíjasokat Németh Árpád
képviselte, Szerbiából.

És még nincs vége! Legtávolabbról,
Csehországból érkezett hozzánk, 900 km-rõl,

Teplicérõl dr. Kulina Ferenc, a Teplicei Nyugdí-
jasok elnöke, ki azt mondta elérzékenyülve, hogy
50 éve nem volt olyan helyen, ahol a 3 nap alatt
csak  magyar szót hallott. Õ volt az, aki kedvesen

köszöntötte és megszólította a járókelõket, hogy
velük magyarul beszélgethessen.

A fellépõ mûvészeti csoportok országunk

NEMZETKÖZINEMZETKÖZINEMZETKÖZINEMZETKÖZINEMZETKÖZI
NYUGDÍJNYUGDÍJNYUGDÍJNYUGDÍJNYUGDÍJAS TAS TAS TAS TAS TALÁLKALÁLKALÁLKALÁLKALÁLKOZÓ VOZÓ VOZÓ VOZÓ VOZÓ VOLOLOLOLOLT MONORONT MONORONT MONORONT MONORONT MONORON

2003-ban, amikor megrendeztük az elsõ nyugdíjas találkozót, még csak megyei, majd késõbb
regionális és országos találkozóra bõvült. Örömmel jelentem, hogy a IV. Monori Nyugdíjas
Kulturális Találkozó országhatárokat átlépve nemzetközivé szélesedett.

alábbi településeirõl érkeztek:
Budapest, Ceglédbercel, Ecser, Isaszeg,

Kaba, Kóka, Nyáregyháza, Pilis, Sülysáp,
Tápiószecsõ, Úri, Üllõ, Zagyvarékas.

Félkettõkor indult meg a jelmezes, zenés
felvonulás a Kálvin térrõl és amikor a Bajcsy-
Zsilinszky utca befordulójához ért a menet eleje,
az utolsó csapat még nem indult el a templomtól.
Gyönyörû látványt nyújtott  - településük tábláját
fogva – a felvonulók színes kavalkádja, különbözõ

népviseletekben és egyenruhákban. Minden-
kinek tetszett a monori Õszirózsák elegáns, új
kék egyenruhája a fehér kalappal. Ha  a jövõben
valahol megjelennek, ebben az öltözetben  fogják
képviselni városunkat. A fesztiválcsarnokban
több százan felállva, nagy tapssal fogadták a
bevonulókat.

A megjelent vendégsereg nívós és gördü-
lékeny elõadásnak lehetett tanúja, ennek volt
köszönhetõ, hogy a hangulatos nyugdíjas bálra is
sor került. Valamennyi résztvevõ szép emlékkel
távozott és szívesen jönnének jövõre is hozzánk.

Monor hírnevét ismét öregbítettük. Ez
köszönhetõ volt annak is, hogy a megyei
Közgyûlés elnöke, a város Önkormányzata és
helybéli vállalkozók 14-en, (helyhiány miatt a
neveket nem közöljük) anyagilag is támogatták
rendezvényünket. Köszönet mindenkinek, aki
segítette a IV. Nyugdíjas Kulturális Találkozó
sikeres lebonyolítását!

Bõvebben és a Találkozóról készült fotók
Monor Város honlapján láthatók: www.monor.hu

Dr. Dudás Jenõ
fõrendezõ

Nyugdíjasok Pest Megyei
Szövetségének elnöke
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Készült: A Belügyminisztérium Országos Bûnmegelõzési Központjának
támogatásával

Szemétség
Megint egy szó, melynek szép magyar

nyelvünkben több jelentése van, nem is
sorolgatom, hiszen sokszor használjuk nem
csupán azokra a holmikra, melyeket további
használatra nem tartunk alkalmasnak, hanem
bizony azon embertársainknál is, kik véle-
ményünk szerint hasonló besorolást kaphat-
nának. A kidobott, megunt, elhasznált dolgok
végül arra helyre kerülnek, ahonnan elvileg nincs
visszaút. Plüssmacik, törött kerekû játékautók,
megkopott ruhák, cipõk, jó és rossz emlékek
végzik kukában, hogy aztán az erre hivatott
szakemberek összegyûjtsék és elvigyék a város
szélén álló szemétbányába. Korombeliek, vagyis
a negyvenesek még emlékezhetnek arra, hogy
ott, ahol most a szemetet gyûjtik, hajdanán
agyagbánya tartozott a lebontott téglagyárhoz és
nemegyszer honvédelmi napok színhelye volt,
ahol kispuskalövészettel zavartuk fel a környék
csendjét. Ma már a teherautók zaja veri fel a
csendet, de ez sem fog sokáig tartani, hiszen
hamarosan megszûnik a bánya, nem Monoron
fogják tárolni a hulladékot, hanem elszállítják a
városból. Maradjunk jelenlegi állapotnál, a
szemétbánya egyelõre itt van, és ha már itt van,
sokaknak csábítást is jelent. Köztudott, hogy a
szemét néha kincseket rejt, elõfordul, hogy olyan
dolog is a hulladék közé kerül, amit véletlenül
dobtak ki. Tudják ezt azok is, akik alkalmanként
beosonnak a bányába és guberálnak a szemétben.
Kell ehhez némi elszántság, hiszen például a
tévében hirdetett kékes folyadékkal töltött
gyújtózsinóros kis rudacskák az életben nem kék
színûek a használat után, de sorolhatnék más
egyéb veszélyes dolgot is, amibe belenyúlhat az
óvatlan turkáló. Nos hát egy este a szeméttelep
õre telefonált a rendõrségre, hogy vendégek
járnak az objektumban. Az õr megpróbálta
megakadályozni a turkálást, de a kincskeresõk
ekkor megfenyegették, hogy leszúrják, és ezt a
férfi komolyan is vette, tekintettel a helyzet
komolyságára. A vizsgálat folyik, de felmerült
bennem egy kérdés. Lehet-e lopást elkövetni a
semmire? Annak a dolognak, amit kidobtak, mert
már értéktelen, annak mennyi az értéke?
Érdekes feltevés, a jogászok biztosan meg tudnák
adni a megfejtést. A szeméttelepünk egyébként
ebben az idõszakban nem is egyszer szerepelt a
rendõrségi iratokon. Június 20-án éjjel nem
guberálni vágyók jártak a nem éppen illatáról és
kies külcsínérõl híres területen. A éjszakai
vendégek feltörték a telep garázsát és sejtvén,
hogy az üzemanyag ára lassan megfizethetetlen
lesz, elvitték az ott tárolt 120 liter gázolajat. Hogy
ne csak kõolajtermék legyen a listán, ezért a
hónuk alá csaptak némi alumínium holmit is. A
fémtermékek lopása amúgy is nagy sláger
jelenleg. Bizonyára vannak Önök közt néhányan,

akik sértettként meg-
járták már a rendõr-
séget, mikor ereszcsa-
tornájukat, alumínium
kéményüket vagy
hozzátartozóik sírjáról
a betûket vitték el
ismeretlenek. Nos, ez a
sorozat nem szakadt

meg, számos olyan bûncselekmény történt a
városban, melynek során továbbra is elszántan
lopkodják a fémet, hogy aztán töredék árért
értékesítsék. Nem csak a kár jelentõs, hanem a
bosszúság is.

Hiába
Mármint hiába a figyelmeztetés, ha nem

fogadják meg. Már két mûsort láthattak a nézõk
a Gemini Televízióban abból a sorozatból, amely
a „Lakossággal a bûnözés ellen” címet viseli.
Elõször a lakásbetörések, majd a második
részben gépkocsi feltörések kerültek terítékre,
a mûsor készítõi rendõrségi szakemberek
véleményét kérik, hogy miként lehet elsõsorban
megelõzni a lopásokat. A második részben
tanácsokat kaphattak erre vonatkozóan, melyek
között elõkelõ helyen állt az, hogy ne hagyjunk
semmi olyan értéket a kocsiban, amely a
bûncselekményre ösztönözné a tolvajokat.
Persze, a magnót nem lehet ki-be pakolászni, de
táskát, értékes ruhanemût, mûszaki cikket nem
érdemes bent felejteni, hiszen egy gyors mozdu-
lat és már el is vitték szorgos polgártársaink. Így
járt az a tulajdonos is, aki leparkolta és lezárta a
kocsiját, de mire dolga végeztével visszaért,
addigra a bent hagyott autóstáskájának már csak
a hûlt helyét találta, na meg egy halom
üvegszilánkot a betört ablakból. Egy autóstáska
nem bõrönd, mégis sokszor sokkal értékesebb,
hiszen iratok, bankkártyák, egyéb fontos
dokumentumok lehetnek benne, melyek pótlása
sokszor heteket vesz igénybe. Kivenni viszont
csak egy másodperc. Szánják ezt a másodpercet
a nyugalomra, ezzel megkímélik magukat a
bosszankodástól.

Fekete
Most ne egy színre gondoljanak, hanem

városunk színfoltjára. Õ az a férfi, aki a belváros
környékén szokott sétálgatni, harsányan kiabálva,
néha ledobálva ruháit. Sokan megijednek tõle,
mert hangos, de néha érdemes figyelni a szavait,
esetenként alapbölcsességek birtokába is
juthatunk. Nem ismeretlen õ a rendõrök számára,
többször ült már börtönben, feltehetõen vissza
is fog térni oda elõbb-utóbb. Nem vagyok hivatott
elmeállapot megállapítására, de úgy elsõ látásra
azt mondanám, hogy talán orvosi segítségre van

szüksége. Így ítélték meg azok a zsaruk is
nemrég, akiket járókelõk riasztottak a férfi
viselkedése miatt. Elvileg a garázdaság szabály-
sértési vagy vétségi alakzata talán alkalmazható
lehetne az esetre, de nem tudom, lesz-e eljárás
ellene, mindenesetre mentõt hívtak hozzá és
elszállítatták az elmeosztályra.

Adós, fizess!
Szép régi szófordulat, nem csupán anyagi

vonatkozásban használják, morális adósságok
során is elhangozhat néha. Tartozni nem jó. Nem
jó, mert elõbb-utóbb az adósságot meg kell fizetni,
ráadásul kamatostul. Mai világunk pedig az
adósságon alapszik. Nem csupán az államadósság,
ami akkor összeg, hogy ésszel fel se lehet fogni,
hanem a cégek, magánszemélyek is tartoznak.
Számtalan hitelkonstrukció van a banki piacon,
felsorolni is lehetetlen, mégis egy dologban mind
megegyezik. A felvett összeget vissza kell fizetni.
Vagy így, vagy úgy. Vagy úgy, hogy havonta fizetik
a törlesztõrészletet, vagy úgy, hogy elárverezik
a házat, kocsit, egyéb vagyontárgyat. Nem is
hinnék, hányan jártak már pórul azzal, hogy erõn
felül vettek fel hitelt és elvesztették azt is, amit
addig gyûjtögettek össze. Csábító a magas
kölcsön, de ne felejtse el senki, hogy a visszaadott
összeg sokkal magasabb lesz, mint a felvett.
Persze, mikor szükség van rá, nincs más mód,
kölcsön kell kérni. Kilépve a banki szférából,
nézzük azt a két férfit, aki hiteltranzakcióba fogott
a közelmúltban. Nem kell semmilyen komoly
dologra gondolni, összesen tízezer forintnyi
kölcsön volt a szóbeli szerzõdés tárgya, vagyis
az egyik fél ennyit kért kölcsön egy ismerõsétõl.
Mindennapos ügy, mondhatnók, de mégis
rendõrségi aktába került. Történt ugyanis, hogy
a hitelezõ egy idõ után szorgalmazta a törlesztést,
melyet az ügyfele nem is vitatott és ez nem
jellemzõ korunkra, ahol a „Nem tetszik? Perelj
be!” válasz gyakran elhangzik. Nos, a felek éppen
a Virág utcán ballagtak hajnali háromnegyed hat
felé, mikor az adós elõszedte a pénztárcáját és
átadta a hitelezõnek, hogy vegye ki belõle a jelzett
tízezer forintot. A hitelezõ matatott kicsinység a
házipénztárban (melyre a jövõben adózási
kötelezettség is vonatkozik), majd visszaadta a
tulajdonosnak. Imígyen zárult volna az ügy, ha a
most már volt adós nem fedezi fel otthon, hogy a
buksza tartalma nem tízezerrel változott, hanem
hatvanezerrel. Innentõl a volt hitelezõ átavanzsált
a nem túl dicsõséges tolvaj kategóriába, az eljárás
folyamatban van, a két résztvevõ feltehetõen nem
fog többé hitelezési jogviszonyba lépni
egymással.

Sipos Tamás

Monor Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete, a Monori
Rendõrkapitánysággal közösen,

2006. szeptember 15-én, pénteken, 17,00 órai kezdettel
Közbiztonsági Fórumot tart

a monori házasságkötõ teremben.
Minden érdeklõdõt várnak!

MEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓMEGHÍVÓ

KÉKHÍREK
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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.

Vásároljon, készítsen képeket, dekorációt, díszeket,
ajándékot, divatékszereket!

Hobbi-, ajándék- és dekor termékek, valamint alapanyagok
széles választékban kaphatók.

Katalógus alapján beszerzést is vállalunk.
Monor Kiss Ernõ utca 1./B

Tel.: 06-209-277-312
H-K: 9.00-18.00

Nyitva Sze: 8.30-18.00 SZINÓRE
tartás: Cs-P: 9.00-18.00 2005 BT.

Szo: 8.00-12.00

HOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓ

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

képzõ MK.
OKÉV szám: 13-0794-04

Segédmotor-, nagymotor-, személygépkocsi-vezetõi tanfolyamot
indít:

2006. július 19-én és 26-án 17,00 órakor
Monor, Széchenyi u. 8. sz. alatt.

- számítógépes felkészítés a KRESZ-vizsgára,
- díjmentes elsõsegélynyújtó tanfolyam,
- rutinpálya, rutinvizsga helyben, Monoron,
- részletfizetési lehetõség!

Érdeklõdni: a helyszínen, vagy
„TABAK” dohány – ajándéküzlet

Monor, Deák F. u. 2.
Tel.: 06-29/414-708 vagy 06-20/954-2708

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!

tanfolyamok indulnak folyamatosan minden
szinten az Ökumenikus Általános Iskolában.
Érdeklõdni lehet: Hangyásné Farkas Ágnes,

06-29-411-373 (este)

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

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

KÖZLEMÉNYÉRÕL SZINTE
VALAMENNYI MONORI LAKOS

ÉRTESÜL!

Szeretnél AVON tanácsadónõ lenni?
A belépés díjtalan! Remek jövedelemkiegészítés! 15-30%-ig
árengedmény! Féléves ajándékprogram!  Jelentkezés: 06-30-397-
1055.

***
Hûtõgépszervíz!

Hûtõszekrény, fagyasztó javítás hétvégén is. Nyugdíjasoknak
kedvezmény! Akciós lakásklíma szerelés. 06-20-467-76-93.

APRÓHIRDETÉSEK
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A kortárs mûvészet támogatása mindig
kockázatos dolog, hiszen – néhány géniusztól
eltekintve – általában az utókor megítélése,
emlékezete által válik egy életmû halhatatlanná.
A ma élõ alkotók közül csak a legnagyobbakra
fognak évszázadok múltán is emlékezni. Kik a
legnagyobbak? Ma még nem tudhatjuk biztosan.
Ha kissé cinikusak akarunk lenni: a mecénások
is szeretnek biztosra menni, olyan mûvészt
támogatni, aki sikert, pénzt hoz a konyhára. A
ma élõ, még be nem futott alkotónál pedig nem
lehet tudni, milyen lesz a fogadtatása… Nem
csoda hát, hogy manapság nem a kortárs
mûvészet támogatása a legjövedelmezõbb üzlet,
különösen akkor, ha ezek az alkotók elsõ ízben
tárják mûveiket a közönség elé.  Szerencsére
azonban találhatunk magunk körül még olyan
embereket, akik szívügyüknek érzik a mûvészet
pártolását. Létezik Monoron és vidékén egy olyan
csoport, akik túl tudtak lépni a gondolkodásnak
ezen az anyagias szintjén, és tevékenységüket
egy sokkal értékesebb – bár kétségtelenül
kevésbé divatos – gondolat vezérli: a maradandó
értékek felkutatása a múlandó világunkban.
Külön kincs ez nekünk, monoriaknak, hogy
ezeket a kétségtelenül létezõ, ám jobbára még
feltáratlan értékeket városunkban és környékén
keresik – és találják meg. Munkájuk sikerét az
elmúlt hét év tevékenysége is jelzi: kiállítások
valamint kortárs alkotói antológiák megjelen-
tetése a legnagyobb büszkeségük.

2006 tavaszán jelent meg a hetedik,
legfrissebb kiadvány Májusi szivárvány címmel,
mely úgy gyûjti össze a harmincöt mûvész
alkotását, mint a szivárvány az esõcseppeket. A
közel nyolcvan oldalas kötetre a „sokszínûség”
jelzõ hatványozottan érvényes a szó szoros és
átvitt értelmében: a szépirodalmi alkotások mûfaji
sokszínûsége mellett a szobrászok, festõk,
grafikusok a legváltozatosabb technikákkal
készült alkotásait csodálhatjuk meg. Színes az
alkotói paletta is, hiszen a már országosan
elismert mûvészek mellett fölbukkannak
kevésbé ismert, valamint elsõ ízben megjelenõ
alkotók is. Ízelítõül álljon itt néhány név a
könyvbõl: Koday László, Fekete János, Lacó
Tamás, Szilágyi Gábor, Horváth Rozália, Bihariné
Varga Ilona, Benedikti Brigitta, Szabó László
Pedro, és még sorolhatnánk. A kiadvány a
sokszínûséget tehát nem csak a címében viseli.
A kötet anyagát a Monor és Vidéke Alapítvány
tagjai saját maguk gyûjtik, szerkesztik. Gazdasági
tevékenységet nem folytathatnak, így minimális
összegért árusítják Monoron a Helytörténeti
Kiállításon, valamint néhány környékbeli
településen. Minden évben kétszer jelenik meg
a kortárs alkotói antológia, melyet ünnepség
keretében mutatnak be. Ekkor lehetõsége nyílik
mindenkinek személyesen is megismerni a
mûvésztársakat. Fontos kiemelni, hogy a
szerkesztõ a lehetõ legnagyobb objektivitással
dolgozik, igyekszik kiküszöbölni az alkotások
közötti rangsorolást. „Ne mi döntsük el senkirõl,
hogy az, amit letesz az asztalra, mûvészi értékû-
e vagy sem, hiszen egy alkotás megítélése
teljesen szubjektív. A kiadvány nagy értéke, hogy
lehetõséget ad mindenkinek a bemutatkozásra,
ezáltal annak is megvan az esélye, hogy egy
mecénás felkarolja, és segíti a munkásságát.” -

mondta el kérdésemre Darázsi Erzsébet, a kötet
szerkesztõje.

Az antológia köré csoportosult alkotók közül
minden évben egy mûvészt alkotói emlék-
plakettel jutalmaznak. Az elsõt 2003-ban Zákányi
Zsuzsa, a másodikat Bodócsi Béla, idén pedig
Szemõk György Gyõzõ kapta. „Ezzel szintén nem
mûvészi rangsort állítunk fel, csupán a
tiszteletünket fejezzük ki.” - teszi hozzá Darázsi
Erzsébet.

Az alapítvány jövõbeli terveirõl Rakitainé
Droppán Zsuzsa kuratóriumi tag árult el egy pár
részletet. Szó szerint értendõ az „egy pár
részlet”, hiszen csak annyit osztott meg a Strázsa
olvasóival, hogy 2007-ben két nagyszabású
gyûjtõmunkába kezdenek, amelynek reményeik
szerint két könyv lesz az eredménye. Még annyit
sikerült megtudni, hogy szeretnének kilépni a
kistérségi keretbõl, és országos volumenû mun-
kába fogni. Mindkét kiadvány nemzeti vonat-
kozású lesz, a címük azonban egyelõre maradjon
meglepetés. A tervek között szerepel még egy
vándorkiállítás, mely szeptemberben lesz
látogatható elõször Üllõn, majd több más
településen is.

Az alapítvány hamarosan egy új
tevékenységbe kezd, mely Magyarországon
eddig még egyedülálló célkitûzés: a kortárs
mûvészek felkutatásán, támogatásán kívül
magán-könyvgyûjtemények megõrzésével is
foglalkozni kíván. „Ez azt jelenti - mondja Darázsi

„AZ ERÕ MEGV„AZ ERÕ MEGV„AZ ERÕ MEGV„AZ ERÕ MEGV„AZ ERÕ MEGVANANANANAN, A LÉLEK A HEL, A LÉLEK A HEL, A LÉLEK A HEL, A LÉLEK A HEL, A LÉLEK A HELYÉN…”YÉN…”YÉN…”YÉN…”YÉN…”
Erzsébet, - hogy azok az emberek, akiknek nincs
örököse, vagy egyszerûen szeretnék a közösség
javára fordítani, jó helyen tudni a könyveiket, nem
akarják, hogy haláluk után elkallódjanak, kido-
básra kerüljenek, egy szerzõdéskötés segítsé-
gével a Monor és Vidéke Alapítvány örökölné
õket. Ezekbõl egy olvasókönyvtár kialakítását
tervezzük.”

 A beszélgetésünk végén még egy utolsó
kérdés fogalmazódik meg bennem: mi indítja ezt
a néhány embert arra, hogy szabadidejüket fölál-
dozva, rengeteg munkával, anyagi ellenszolgál-
tatás nélkül a kortárs mûvészetért tevékeny-
kedjenek? „A mai világunkban, amikor mindenki
hajtja a pénzt, a mûvészet a lélekápolásnak egy
óriási nagy lépcsõje. Azok, akik belsõ indíttatásból
papírra vetnek néhány sort, vagy „bemázolnak”
egy tiszta vásznat, õket megbecsülés kell, hogy
körbefonja. Ezeket az embereket tisztelni és
szeretni kell.” - mondja õszinte mosollyal Darázsi
Erzsébet. Olyan jó lenne, ha közülünk is egyre
többen gondolkodnának hasonló módon! Ha a
„Monoron nincsen semmi” gyakran hangoztatott
mondat helyett megpróbálnánk inkább észre-
venni azokat az értékeket és értékes embereket,
akik talán a baráti körünkben, talán a szomszé-
dunkban vannak. Ha nem másként, hát vedd
kézbe a Májusi szivárványt, biztosan találni fogsz
valakit, akinek neve ismerõsen cseng. Akit
mintha láttál volna már valahol… Talán a piacon…

Péter Renáta

„A könyv által megismerjük elõdeinket, hírt
kapunk a múltból.” Valószínûleg Kosztolányi
Dezsõ szavai is erõt adtak a monori Helytörténeti
Kör Közmûvelõdési Egyesület tagjainak ahhoz a
hosszú, fáradságos munkához, melynek
végeredménye a Monori fények és árnyak címû
kiadvány lett. A Strázsa rendszeres olvasói
biztosan tudják, hogy ez már a negyedik olyan
könyv, amely megkísérli bemutatni lakhelyünk
történetét, szokásait, elõdeink és napjaink
emberének életét, mindennapjait.

A könyv bemutatóján dr. Dobos György,
a könyv szerkesztõje a jól végzett munka
tudatában már mosolyogva mesélt azokról az
akadályokról, melyekkel meg kellett küzdeniük
a készítés során. A szép számmal megjelent
érdeklõdõk és elõfizetõk az ünnepélyes
bemutatás után elsõként vehették kézbe a

könyvet. A munka valóban jól sikerült, hiszen az
igényes külsõ érdekes, színes belsõ tartalmat rejt:
a huszonöt szerzõ mintegy harminc írás és sok-
sok fotó segítségével eleveníti fel az elmúlt
évszázad és a jelenkor monori embereinek
dolgait. Bár minden fejezet városunkhoz
kapcsolódik, összességében mégsem unalmas
olvasmány. A legváltozatosabb módon járja körül
a témát: bepillantást kaphatunk a Helytörténeti
Kör megszületésébe, kulturális életünk olyan
gyöngyszemeivel találkozhatunk, mint Baranyi
Ferenc költõ, író megünneplése, a jászaisok
szereplése a Duna Televízióban, az ipartörténeti-
kékfestõ kiállítás, de képet kapunk az egyházi
élet, a zeneiskola, a néptánccsoportok tevékeny-
ségérõl is. Többek között Kreutz Rajmundné,
Bakó István, Pintér Erzsébet, vagy Rónay
Györgyné életútjának felvázolásával az olvasó az
áldozatkész, alkotó ember példáját láthatja maga
elõtt.

Köszönet illeti a szerzõket -akik társadal-
mi munkában, honorárium nélkül dolgoztak,- a
Helytörténeti Kör tagjait, a sok száz elõfizetõt,
akik bizalmukkal megelõlegezték a könyv
megjelenésének lehetõségét, valamint azokat,
akik segítettek a technikai megvalósításban.  A
könyvet ajánlom mindazoknak, akik szeretnék
jobban megismerni lakhelyüket, meglesni néhány
titkot az elõdök életébõl, vagy egyszerûen csak
egy színes, érdekes könyvet lapozgatnának.

Péter Renáta

MONORI FÉNYEK ÉS ÁRNYMONORI FÉNYEK ÉS ÁRNYMONORI FÉNYEK ÉS ÁRNYMONORI FÉNYEK ÉS ÁRNYMONORI FÉNYEK ÉS ÁRNYAKAKAKAKAK
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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.

1991. június 1-jén alakult meg a hivatásos
tûzoltóság Monoron. Ebbõl az alkalomból ünnepi
állománygyûlést tartott a parancsnokság a József
Attila Gimnázium éttermében. A személyi
állomány mellett megjelent Pogácsás Tibor
polgármester, dr. Gál Zoltán országgyûlési
képviselõ, Horváth Ferenc ezredes, Pest megyei
katasztrófavédelmi igazgató, Mészáros József, a
Hivatásos Önkormányzati Tûzoltóságok Orszá-
gos Szövetsége alelnöke, Miakics Gábor, a Pest
Megyei Tûzoltó Szövetség elnöke, a dabasi, a
ceglédi, a nagykátai és pomázi tûzoltóságok
parancsnokai, az illetékességi terület több
polgármestere, és a nyugdíjas tûzoltók is.

A rendezvényen Németh László ismertette
az eltelt 15 év fontosabb eseményeit, a 2005. évi
tevékenységrõl és gazdálkodásáról és a fennálló
nehézségekrõl Székely Attila alezredes tartott
beszámolót. Gáncsos László fõhadnagy részle-
tesen beszélt a tûzoltási és mentési tevékeny-
ségrõl, a tûzoltók képzésérõl, a technikai
eszközök állapotáról. Felszólalt dr. Gál Zoltán
képviselõ, aki ígéretet tett az új laktanya építésé-
nek segítésére, majd Pogácsás Tibor polgár-
mester köszöntötte a jubiláló tûzoltókat és

A TÛZOLA TÛZOLA TÛZOLA TÛZOLA TÛZOLTÓK JUBILEUMATÓK JUBILEUMATÓK JUBILEUMATÓK JUBILEUMATÓK JUBILEUMA
további eredményes munkát kívánt. Horváth
Ferenc ezredes részletesen beszélt a monori
tûzoltók tevékenységérõl, a feladatokról, és az
új laktanya szükségességérõl.

Többen is köszöntötték a monori lánglo-
vagokat, és emléklapot illetve ajándéktárgyakat
adtak át Székely Attila alezredesnek, a monori
tûzoltók parancsnokának. A beszédek után
jutalmak kiosztására került sor. A személyi
állományból 2 tûzoltó soron kívüli, egy fõ soros

A TÛZOLA TÛZOLA TÛZOLA TÛZOLA TÛZOLTÓK JELENTIKTÓK JELENTIKTÓK JELENTIKTÓK JELENTIKTÓK JELENTIK

elõléptetésben részesült, Legéndi István fõtörzs-
õrmester átvette az Év Tûzoltója kitüntetést. Két
szolgálati csoport tagjai a dunai és tiszai árvízi
védekezésben végzett munkájukért elisme-
résben részesültek, illetve az állomány minden
tagja ajándékutalványt kapott. A hivatalos rész
után a megjelenteket ebédre hívta meg Székely
Attila parancsnok, amelyet kötetlen beszélgetés
követett.

Németh László

A Monori Tûzoltóság illetékességi területén
2006. április 1-je és június 30. között 168 esetben
kérték a lánglovagok segítségét, ebbõl 103
esetben tûzesetek miatt, 65 alkalommal pedig
mûszaki mentésekhez (közúti baleset, életmen-
tés, víz- és viharkárok). A szomszédos tûzoltó-
ságok kérésére 11 alkalommal vonultak
segítségnyújtásra.

A tûzesetek többsége a kora tavaszi avar- és
nádas égetések miatt történt. Viszonylag
alacsony volt a lakóépületekben keletkezett tüzek
száma. Az összes kivonulásból Monor város
közigazgatási területére 22 tûzeset és 18 mûszaki
mentés jutott. Egy-egy szolgálati csoport részt
vett a dunai illetve a tiszai árvízi védekezés
munkálataiban.

Az I. félév összesítése alapján 186 tûzeset,
161 mûszaki mentés és 17 segítségnyújtás, azaz
364 kivonulás adott munkát a vonulós
tûzoltóknak. Ez a szám magasabb, mint a korábbi
évek hasonló kimutatása.

Június 30. – július 1-je között a monori hivatá-
sos tûzoltók csapata is részt vett a Nyíregyházán
megrendezett IX. TEMPO-LOKI Nemzetközi
Tûzoltó Viadalon. Rajtuk kívül az üllõi, a pándi

és a kókai önkéntes tûzoltók vettek részt a
versenyen. A 27 csapat megmérettetésén a
monoriak az elõkelõ 7. helyet szerezték meg, és
a hibátlan pályateljesítésért szakmai különdíjat
nyertek.

Felhívjuk olvasóink figyelmét arra, hogy
több alkalommal keletkeztek konyhai tüzek a
tûzhelyek felett felszerelt páraelszívókban. A
páraelszívók szûrõbetéteit legalább negyed-
évenként érdemes kimosni vagy kicserélni, mert
a lerakódott zsírok oxidálódnak, amely hõfejlõdés-
sel jár, ezt fokozza az elszívó ventilátor, végül tûz
keletkezik.

A mezõgazdasági területeken fokozott
gondossággal kell eljárni, hogy a nemkívánatos
tûzeseteket megelõzzük. A kalászosok aratása
után a területet körbe kell szántani. A szalmát
csak külön engedéllyel, fertõzés miatt szabad
elégetni, errõl elõzetesen értesíteni kell a tûzoltó-
ságot. Hosszantartó szárazság esetén a
mezõgazdasági miniszter általános tûzgyújtási
tilalmat rendelhet el a települések külterületeire,
ezt mindenkinek be kell tartania.

Németh László

LÉTRLÉTRLÉTRLÉTRLÉTRA FESZTIVÁLA FESZTIVÁLA FESZTIVÁLA FESZTIVÁLA FESZTIVÁL
amatõr, hagyományõrzõ csoportok II. Vácrátóti Hagyományõrzõ Találkozója

2006. szeptember 2-án, szombaton

Részletes programleírás:
- 10 óráig gyülekezõ az általános iskolában
Az együttesek számára öltözési lehetõséget
biztosítunk az általános iskolában.
- A Botanikuskert megtekintése.
A délelõtti program kötetlen.
- 12 órától igény szerint ebéd.
Az ebédet két megadott menübõl lehet
kiválasztani. Önköltségi áron (600 Ft/fõ)
biztosítjuk a csoportok számára.
- 14 órától az együttesek bemutató mûsora.
A mûsor nem haladhatja meg a 15 percet.
Bemutatkozó anyagot kérünk, a jelentkezéssel
egyidõben a találkozón bemutatandó mûsorról és
az együttesrõl . A kapott anyagokat egy
programfüzetben kívánjuk megjelentetni.
- kb. 18 órakor záróünnepség.

Népmûvelõ és néprajzkutató  szakembereket
kérünk fel a zsûri tagjainak, akik nem bírálják,
hanem jótanácsokkal látják el az együtteseket.
- 19 órától táncmulatság.
Az esti program keretében lehetõséget
szeretnénk biztosítani arra, hogy a csoportok
megismerjék egymást. Az esti programra a
belépés ingyenes.
E jelentkezés történhet e-mailben:
muvhaz@vacratot.hu , illetve postai úton is
 2163 Vácrátót, Szabadság út 28.
A helyszínen a csoportoktól nevezési díjat (3. 000
Ft/csoport) kérünk majd.
Érdeklõdni: Wildmann Erikánál  a 06 70 / 33 999
08-as telefonszámon lehet.

Jelentkezési határidõ: 2006. augusztus 4.

Folytatódik a fokozott egészségi kockázattal
járó kánikula. Az ÁNTSZ Pest Megyei
Intézete a hõségriasztási programhoz
igazodva tájékoztatta a háziorvosokat, a
szakorvosi rendelõket, a kórházakat és a
mentõszolgálatot, hogy várhatóan megsza-
porodnak a rosszullétek, különösen a
veszélyeztetett korcsoportokban. A hõség
elsõsorban az idõsek körében okozhat szív
és érrendszeri panaszokat, mindemellett
megnöveli a halálozás veszélyét is. A Tiszti-
orvosi Szolgálat arra hívja fel a figyelmet,
hogy kánikula idején mindenki ügyeljen a
fokozott folyadék fogyasztásra, ami a
szokásos mennyiségnek akár többszöröse is
lehet. Délelõtt 11 és délután 3-4 óra között
igen nagy a napszúrás veszélye, ilyenkor
kerülni kell a napozást. Külön rendelkezések
szólnak az úgynevezett meleg munka-
helyeken kötelezõ egészségvédelmi szabá-
lyokról. Mind a szabadtéri, mind pedig a zárt
munkahelyeken gondoskodni kell megfelelõ
védõitalról, ami 14-16 oC hõmérsékletû
ivóvizet, vagy alkoholmentes italt jelent.
Óránként pihenõidõt is biztosítani kell a
dolgozóknak. Az önkormányzatok feladata,
hogy közterületeken – ahol lehetõség van
rá – nyissanak ideiglenes ivókutakat.

Az ÁNTSZ Pest Megyei Intézetének
Sajtószolgálata

HÕSÉGRIADÓHÕSÉGRIADÓHÕSÉGRIADÓHÕSÉGRIADÓHÕSÉGRIADÓ
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Ünnepeljük meg a „Szoptatás Világnapját/
hetét” 2006. augusztus 1-jén, illetve augusztus
elsõ hetében. Ebbõl az alkalomból köszöntünk
minden édesanyát, aki szoptatja babáját.

Az anyatej természetes úton keletkezik. Az
anya által fogyasztott teljesen átlagos élel-
miszerek természetes, felbecsülhetetlenül
értékes és a gyermek igényeihez alkalmazkodó
táplálékká alakulnak át. Ez a legkisebb energia-
felhasználással járó táplálék elõállítási folyamat,
ami valaha is létezett a földön.

Az anyatej élõ anyag. Minden asszony teje
a saját gyermeke szükségleteinek megfelelõ
összetételû. Ráadásul az anyatej folyamatosan
változik - egy szoptatáson belül és napról-napra
is -,  így követve a gyermek mindig alakuló
igényét.

A szoptatás- a természet adta út, ezért
életbevágóan fontos, hogy tegyünk erõfeszí-
téseket a szoptatás elõsegítésére, támogatására
és védelmére. A társadalom minden tagját hozzá
kell segíteni ahhoz, hogy felismerje a szoptatás
elõnyeit, és megtalálja a szoptató anyák
támogatásának számára legmegfelelõbb módját.

A szoptatás az anya természet adta joga. Minden
asszonynak korrekt információkat és támogatást
kell biztosítani annak érdekében, hogy élni tudjon
természet adta jogával. Tudni kell, hogy a
csecsemõjének is joga van az anyatejhez. A
szoptatás révén a természet csodálatos módon
egyesítette a kisbaba táplálását és lelki szük-
ségleteinek kielégítését

A Szoptatás Világhete jó alkalom arra, hogy
a községeinkben összefogjanak a hasonló
gondolkodású emberek annak érdekében, hogy
helyreállítsák a szoptatás kultúráját,- a kultúrát,
amely megbecsüli az életet, mint ajándékot, és
nem tér le a természet által kijelölt útról.

A szoptatás páratlan a maga nemében-
nem okoz környezetszennyezést- és a legjobb
példa arra, hogy az emberiség el tudja látni magát
az elsõ és legteljesebb emberi táplálékkal.

A sikeres szoptatáshoz a család, a barátok és
az egész társadalom támogatása szükséges.

További  tanácsért, segítségért forduljon
bizalommal védõnõjéhez, orvosához.

                   ÁNTSZ Monori Városi Intézete

SZOPTSZOPTSZOPTSZOPTSZOPTAAAAATÁS - a természet adta útTÁS - a természet adta útTÁS - a természet adta útTÁS - a természet adta útTÁS - a természet adta út

PÁLPÁLPÁLPÁLPÁLYÁZAYÁZAYÁZAYÁZAYÁZATI FELHÍVÁSTI FELHÍVÁSTI FELHÍVÁSTI FELHÍVÁSTI FELHÍVÁS

1. A pályázati felhívásban nem szereplõ adatokat,
információkat a 19/2005. (IX. 02.) Pm. sz. rendelet
tartalmazza.
2. Az Ösztöndíj célja, hogy Pest megyében állandó
lakóhellyel vagy ennek hiányában tartózkodási hellyel
rendelkezõ azon gyermek/tanuló számára ösztöndíjat
biztosítson, aki korai fejlesztésben és gondozásban
részesülõ illetve sajátos nevelési igényû, óvoda-, tan-
vagy képzési kötelezettségüket nem önkormányzati
intézményben teljesítik.
3. Az elbírálás során elõnyben részesül az a gyermek/
tanuló, aki:
– a szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéle-
ménye szerinti beszédfogyatékos, autista, halmozottan
fogyatékos, a pszichés fejlõdés zavara miatt a nevelési,
tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályozott
– az Ösztöndíjra szociális rászorult az ellátó közok-
tatási/szociális intézmény által kiállított, és a szociális
juttatásra való jogosultság igazolása alapján.
4. A pályázat keretében odaítélendõ ösztöndíj:
– Az ösztöndíjat tanévenként meghirdetett pályázat
alapján a szorgalmi idõszak tíz hónapjára lehet elnyerni.
5. Az Ösztöndíj odaítélése, kifizetése:
– Pest Megye Önkormányzata szakmai bizottságának
döntése alapján a szerzõdéskötést követõen kerül sor
a kifizetésre két egyenlõ részben.
– A második részlet kifizetésének feltétele: az eredeti
intézményi igazolás a közoktatási/szociális intézményi
jogviszony fennállásáról.
6. Az ösztöndíj mértéke:
A gyermeket/tanulót ellátó közoktatási/szociális
intézményi díj, de maximum a mindenkori legkisebb
öregségi nyugdíj összegével megegyezõ mértékû
ösztöndíj.
Az ösztöndíj tanulónkénti konkrét összegérõl a rendel-
kezésre álló keretösszeg erejéig a szakmai bizottság
dönt.
Az elnyert ösztöndíj folyósítására a tanuló nem jogosult,
ha nem kezdi meg tanulmányait, valamint jogviszonya
megszûnik.

A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás.
Az Ösztöndíjban részesítettek listája a döntést követõ
5 munkanapon belül olvasható lesz a

 www.pestmegye.hu honlapon.
7. A pályázók értesítése a döntésrõl:
Valamennyi pályázó a szakmai bizottság döntésérõl
írásban értesül. A pályázat elnyerése esetén a Támo-
gató ösztöndíj szerzõdést (4.számú melléklet) köt.
8. A pályázat elbírálásának kritériumai:
A pályázatok elbírálása a Pályázati útmutatóban
közzétett szempontok alapján történik.
9. A pályázat formai elõírásai:
A Pest Megye Önkormányzata által meghirdetett Esély
Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj iránti kérelmet
kizárólag a Pest Megye Önkormányzata által rendsze-
resített formanyomtatványon lehet benyújtani.
A pályázati szabályzat, a felhívás, és az ûrlap együtt
képezik a pályázati dokumentációt, és tartalmazzák a
pályázáshoz szükséges összes feltételt.
10. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határ-
ideje.
A pályázatokat hiánytalanul, az elõírt mellékletekkel
együtt egy aláírt eredeti példányban, lehetõség szerint
tértivevényes postai küldeményként vagy szemé-
lyesen lehet benyújtani.
A pályázati anyag beszerezhetõ:
– Pest Megye Önkormányzatának Hivatala Oktatási,
Mûvelõdési és Turisztikai Fõosztály Oktatási Osztályán
1052 Budapest, Városház u. 7.
– az adatlap letölthetõ:
www.pestmegye.hu honlapjáról
A pályázat beadási határideje:
tárgyév: október elseje
A pályázatokat az alábbi címre kérjük megküldeni:

Pest Megye Önkormányzatának Hivatala
Oktatási Mûvelõdési és Turisztikai Fõosztálya

1052 Budapest
Városház u. 7.

A pályázat elbírálásának határideje: tárgyév
november 2.

Pest Megye Önkormányzatának Közgyûlése pályázatot hirdet
Esély Pest Megyei Közoktatási Ösztöndíj elnyerésére

Táborozó, kiránduló iskolásokra, de
felnõttekre is leselkedik a veszély:
valamilyen rovarcsípés miatt elsõsegélyre
van szükségük, rosszabb esetben elkerül-
hetetlen az orvosi beavatkozás is. Darazsak,
méhek, pókok, és még számos más rovar
vagy ízeltlábú leselkedik a szó szoros értel-
mében az óvatlan turistákra, de a
kertészkedõkre is. Csípésük nemcsak fájdal-
mas lehet, hanem az arra érzékenyek
esetében életveszélyes is. Mit kell tudni a
nyári rovarcsípésekrõl? – erre válaszol a
Semmelweis Egyetem Bõr- és Nemikórtani
Klinikájának professzora, dr. Kárpáti Sarolta,
az ÁNTSZ Pest megyei szakfelügyelõ
fõorvosa.

Ezekben a nyári hetekben, hónapokban,
amikor számos gyerekcsoport túrázik, vagy
táborozik, elsõsorban õket fenyegeti a
veszély. A csípés náluk mindig sokkal erõtel-
jesebb reakciót vált ki, jóval több a hólyagos,
csomós, bevérzéses eset. A tünetek a
csalánkiütéstõl a fulladásig, a viszketéstõl a
sokkos állapottal járó rosszullétig terjed-
hetnek, ez egyéni érzékenységtõl függ.

Aki már korábbi tapasztalatból tudja,
hogy nála bármilyen csípés a megszokottnál
erõteljesebb reakciót, allergiás tüneteket vált
ki, annak utazás elõtt érdemes háziorvosával
felíratni az allergia elleni gyógyszereket.

Iskolás csoportok esetében a szülõknek
tájékoztatniuk kell a kísérõ pedagógust, ha
gyerekük allergiás, át kell neki adni a
szükséges gyógyszert. A kísérõnek pedig
ismernie illik, hogy milyen tünetekkel jár a
rovarcsípés veszélyesebb változata. A csí-
pést követõ 5-15 percen belül jól látható,
hogy csak duzzanatról, avagy súlyosabb
esetrõl van-e szó. Ha a gyerek gyakran
tüsszent – ami elsõ jele lehet az allergiának
– gondosan figyeljünk. Ha torokszorító
érzésrõl számol be, fullad, arc-, szem- vagy
ajakduzzanat lép fel, nyomban mentõt kell
hívni, addig is a már beadott allergia-ellenes
szer adagját meg kell ismételni. Ha mód van
rá, a csípést okozó rovart el kell tenni, meg-
könnyítendõ az azonosítást és a kezelést.

Vannak olyan esetek, és ez erdõben,
kertben egyaránt elõfordulhat, hogy a csípés
nyomán egy vörös csík indul el fölfelé a
lábon. Ez baktériumos fertõzésre utal,
ilyenkor antibiotikumos kezelésre van
szükség, ami az orvos dolga. Megelõzésre
fertõtlenítõ kenõccsel, vagy ecsetelõvel kell
éjjelre a kikapart csípésnyomokat bekenni.
Ha „csupán” hólyagos tünetekkel jár a
csípés, elegendõ a borogatás vagy a szabadon
kapható gélek használata. Lehet kapni
viszketéscsillapító, külsõleg alkalmazható
készítményeket, illetõleg olyan rovarriasztó,
rovarûzõ spray-ket is, amik nem hiányoz-
hatnak sem a kertészkedõk háztartásából,
sem a túrázók elsõsegély-dobozából.

Az ÁNTSZ Pest Megyei
Intézetének

 Sajtószolgálata

CSÍPÉSEKCSÍPÉSEKCSÍPÉSEKCSÍPÉSEKCSÍPÉSEK
Szúr a darázs, csíp a pók,

avagy nyári veszélyek erdõn, kertben.
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Gazdasági ismétlõ iskola létesítése Monoron
(befejezõ rész)

(Forrás: Monor község képviselõ-testület közgyûlési jegyzõkönyvei 1925-1928)
1928. június 30. Rendkívüli közgyûlés  450-453. oldal.
2. Napirend.
„Olvastatott a budapesti m. kir. Államépítészeti Hivatal 7618/928. sz. átirata az újonnan
építendõ Önálló Gazdasági Népiskola építésére beérkezett ajánlatokra vonatkozó bizottsági
javaslat.
70/1928. Határozat.
A képviselõ-testület beható eszmecsere után egyhangúlag hozott határozatával kimondotta,
hogy a monori Önálló Gazdasági Népiskola építését a budapesti m.kir. Államépítészeti Hivatal
javaslatától kevésbé eltérõen, bizonyos megtakarítások szempontjából monori iparosoknak
adja ki, éspedig az összes asztalos munkálatokat Frauendorfer Ferenc és Bekker Ádám monori
lakos asztalos mestereknek, az összes tetõfedõ munkálatokat a budapesti Eternit Mûvek
cég, képviselõ Hatsek Lajos budapesti lakos által, míg a többi összes munkálatokat Kiss
József monori lakosnak adja ki oly formán, hogy az általa tett ajánlati összegbõl, mely az
összes munkálatokra tétetett, levonásba hozandó az ugyancsak általa az asztalos, stb. és
tetõfedõ munkálatokra beállított összegek, vagyis az így megmaradt összegért tartozik a
munkálatokat elvégezni és befejezni. Utasította a községi elöljáróságot a képviselõtestület,
hogy a szerzõdés megkötése végett a budapesti m. kir. Államépítészeti Hivatala s a
vállalkozókkal lépjen érintkezésbe s a szerzõdés megkötése után a szerzõdés egy példányát
az illetékes minisztériumnál az államsegély kiutalása végett mutassa be.
Utasította továbbá a községi elöljáróságot a képviselõ-testület, tekintettel az ügy igen sürgõs
voltára, az építkezést a szerzõdés megkötése után azonnal kezdesse meg, hogy az építkezés
rendeltetésének még az iskolaév elején átadható legyen. Végül utasítja a képviselõ-testület
az elöljáróságot, hogy az építkezés folyama alatt a vállalkozókat abban a tekintetben is
ellenõrizze, hogy azok a munkálatokat helybeli iparosokkal végeztessék s hogy továbbá a
vállalati szerzõdést a község közönsége s a képviselõ-testület meghatalmazása folytán Bokros
Sándor községi bíró és Piry Endre vezetõjegyzõ írják alá.”
Pestvármegye adattára 1939-ben jelent meg. Ennek IV. részében, a 129. oldalon található
a Monori Gazdasági Népiskola leírása, melyben téves évszámok is szerepelnek.
„1912-ben létesült a vallás- és közoktatásügyi miniszter kezdeményezésére. Az iskola 1930-
ban épült, mely egy igazgatói lakásból és 3 tanterembõl áll, megfelelõ udvar- és gazdasági
épületekkel. Az iskolához 27 kat. hold föld tartozik, melyen üzemterv szerint intenzív belterjes
gazdálkodás folyik. 21 kat. hold mezõgazdasági mûvelés alatt, 5 hold szõlõ és gyümölcsös, és
1 hold belsõség. Az iskola I-III. évfolyamú 12-15 éves gazdasági továbbképzõ tankötelesek
részére. A helyi tankötelesek száma 430. A tantestület tagjai: Károlyi László igazgató, Laky
István gazdasági szakoktató, Belle Lajosné, Moyherr Mária és Koblentz Teréz. Az iskola
több ízben vett részt gazdasági kiállításon. Az 1937-ik évi tenyészállat vásáron az OMGE
1.díját nyerte el.
Az iskola évi tiszta jövedelme az utolsó 10 év átlagában 3-4000 pengõ. Terméshozam
tehenenként átlag 11 liter tej, búza 18 q, rizs 17,5 q, tengeri 55 q, takarmányrépa 75 q
holdanként maximálisan.  Az iskola szakkönyvtára 250 kötetbõl áll.”
A már korábban közölt képviselõ-testületi jegyzõkönyvek alapján bizonyított, hogy nem 1912-
ben, hanem már 1899-ben megindult az iskolai oktatás, csak nem a késõbben épített iskolában.
Az adattárban írt 1930-as építési évszám helyesen 1928.
A Gazdasági Népiskola 1945 után megszûnt. A ma is eredeti külsõvel megõrzött épületben
jelenleg ital nagykereskedés mûködik.

Németh László

Az elmúlt idõszakban 11 pár kötött házasságot,
és 18 haláleset történt Monoron.

Állampolgársági esküt tettek:
Balogh Rozália, Buczi László, Máthé Mihály,
Németh Annamária, Burján Magdalena,
Horváth Irén

Pest Megye Önkormányzata 6/2004. (III. 19.) PM.
sz. rendelete alapján 2006-ban az alábbi civil
szervezõdéseket támogató kereteket hirdeti meg:
· Önszervezõdõ, Öntevékeny Közösségeket

Támogató Keret
· Idegenforgalmi Keret
· Kulturális Keret
· Köz- és Tûzbiztonsági Keret
· Ifjúsági és Sport Keret
· Természet- és Környezetvédelmi Keret
· Egészségügyi Keret
· Szociális Keret

A pályázatok beadásának határideje:
2006. augusztus 25.

A részletes pályázati kiírások és a pályázati
ûrlapok letölthetõek a:

 www.palyazatok.pestmegye.hu
honlapról, valamint átvehetõek Pest Megye
Önkormányzatának Hivatala Fõjegyzõi
Titkárságán. (1052 Budapest, Városház u. 7., I.
emelet, 116. szoba).

CIVIL SZERVEZÕDÉSEK
FIGYELMÉBE

Pest megye 2006. évi pályázatai

Pest Megye Önkormányzata 2006-ban is
mûködteti a parlagfû-forródrótot, mely
június és szeptember hónapok között
hívható.
A közvetlen telefonkapcsolat segít-
ségével Pest megye lakossága bejelen-tést
tehet a parlagfûvel fertõzött területekre.
A bejelentések azonnal továbbításra
kerülnek az illetékes hatóságokhoz.

HÍVJA
A PARLAGFÛ-FORRÓDRÓTOT: 06-

20/484-4419
Mindannyiunk közös érdeke, hogy
egészségesebb és rendezettebb kör-
nyezetben élhessünk!

A PARLAGFÛ NÉLKÜLI
Pest megyéért

A Környezetvédelem Monorért Egyesület
(KÖRME), az ÁNTSZ-szel karöltve július 2-án
az „ÉRTED TÉPED” akció keretében. parlagfû-
irtást, és szemétgyûjtést végzett a Kistó
környékén. Az elõzõ napi felhõszakadás miatt a
másik helyszínen (Holdsugár utca folytatása a
Jókai utcáig) elmaradt a munka, mert a sár és
pocsolyák miatt rendkívül balesetveszélyessé
vált a terület. Így a körülbelül 30 fõ a Kistónál
tevékenykedett. A csapat összeszedett 40 zsák
szemetet, és közel fél hektáron irtotta a
parlagfüvet, valamint le is vágta a területen a
füvet.

Köszönjük az ÁNTSZ segítségét, aki még
ajándékokkal is jutalmazta a serénykedõket,
valamint köszönjük a KÖVÁL Rt-nek is a már
hagyományossá váló együttmûködést.

A következõ akciónk ideje:
2006. augusztus 27. (vasárnap) 8,00 órától.

A helyszín:
a Kistó és környéke, valamint a Holdsugár utca

folytatása a Jókai utcáig. Az esetleges
változásról helyben döntünk.

Viszontlátásra augusztus 27-én.

Jávorszki György KÖRME

PARLAGFÛ-IRPARLAGFÛ-IRPARLAGFÛ-IRPARLAGFÛ-IRPARLAGFÛ-IRTÁSTÁSTÁSTÁSTÁS
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Labdarúgás:

NBIII Alföld csoport. Remek
játékkal köszönt el a 2005/2006 -os

szezontól a monori felnõtt csapat. A
zárófordulóban 2-l-re gyõzte le a már bajnok
Békéscsaba gárdáját. A vezetést a vendégek
szerezték meg, de a csapat a házi gólkirály Bokros
Sándor találatával egyenlített, szünet után Csõke
István szemfüles találatával legyõzte a bajnokot.
NBIII végeredménye: 1. Békéscsaba 60 pont, 2.
Algyõ 52 pont 3. Szolnoki Spartacus 48 pont, 4.
Kiskunhalas 47 pont, 5. Monor 46 pont, 6.
Túrkeve 42 pont, 7.Gyula 41 pont, 8. Dabas 40
pont, 9. Hódmezõvásárhely 40 pont, 10. Cegléd
38 pont, 11. Mezõtúr 34 pont, 12. Örkény 33 pont,
13. Szarvas 29 pont. Bajnokságból kiesett a 14.
Tápiógyörgye 24 pontot szerezve és a 15.
Sarkadkeresztúr 17 ponttal.

A góllövõlista élmezõnye: Gólkirály 22
találattal Ruskó Zsolt Szolnoki Spartacus, Pest
megye gólkirálya Moldován Ferenc, Dabas 15
góllal. Monor legjobbjai: Bokros Sándor 10 gól,
Halgas István 8 gól, Varró Zoltán 7 gól.

Sportszerûségi verseny: 1. Békéscsaba, 2.
Hódmezõváserhely, 3. Örkény, 11. Monor .NBIII
az átigazolási idõszak lapzártánkkor még tart így
nem tudni kik érkeznek és távoznak. Ami biztos:
visszatér a csapathoz a kölcsönbe adott Szücs
Lajos és Bokros Bálint nagy valószínûséggel
Szluka érkezik még Pilisrõl, és a nagy csapatban
folytatja Bán Zsolt is, aki eddig az ifjúsági csapat
oszlopos tagja volt. Emellett még a
csoportbeosztások sem készültek el, hiszen a
harmadosztályú küzdelmek csak augusztus 12-
én kezdõdnek, míg a Magyar Kupa küzdelmeibe
Monor augusztus 6-án kapcsolódik be (itt is az
ellenfél kiléte még nincs meg). Néhány fontos
hír a csoportból: Távozott a Ceglédi VSE kispad-
járól Ványi Zsolt, utódja a csapat meghatározó
játékosa, Szabó Tibor lesz. Családi okok miatt
lemondott az Örkény edzõje is, Pintér Sándor,
utódjáról még nem kaptunk hírt. A csoportból
kiesõ Tápiógyörgye csak a megye II-ben indul.
Szolnoki Spartacus A csapat eddig a várostól 7
kilométerre lévõ pályán játszotta a mérkõzéseit,
az új bajnokságban már több mint, valószínû, hogy
a belvárosi Vésõ úti MÁV pályán fogadja ellen-
feleit a Tisza-parti egylet.

U7: Bajnoki aranyérmet szerzett az U7-es
gárdánk, a Sándor Pál irányította csapat a döntõ-
ben lemosta a pályáról  fõ riválisát, Dánszent-
miklóst 5-0 arányban majd 4-2-re verte a
Tápiószecsõt,  Nagyköröst pedig igazolások
hiánya miatt kizárták.

A bajnokcsapat tagjai: Kelemen Tamás, Király
Dávid, Erdélyi Botond, Bekker Norbert, Németh
Balázs, Stachó Ádám, Krajcz István, Hegyi
Dániel, Peller Zsolt, Demeter Alex. Edzõ: Sándor
Pál, aki ezúton szeretné megköszönni csapata
szereplését gratulál játékosainak a sikeres bajnoki
évért, valamint megköszöni a szülök támogatását
és hozzáállását. A szakember kitûnõ munkát
végzett, amihez mi is gratulálunk. Az edzésen,
amire kilátogattam, élmény volt látni a sok elszánt
gyereket és mellette edzõjüket, aki mindenben
maximális segítséget nyújtott a gyerekeknek.

U9: A Pest megyei bajnokság 2. helyét
szerezte meg Bokros Róbert csapata, ami nem
akármilyen fegyvertény, hiszen a gárdában
mindenki mindig játszott a mérkõzéseken. A

négycsapatos döntõt Monoron játszották. A
döntõbe jutásért 1-0-ra verték  Dánszentmiklóst.
A döntõben úgy kaptak ki 1-0-ra
Tápiószentmártontól, hogy egy jogos büntetõt
nem kapott meg Monor, a kontrából pedig a
gyõztes gólt, és a bajnoki aranyérmet eldöntõ
találatot belõtte a tápió-szentmártoni gárda.

A bajnoki ezüstérmes csapat tagjai: Bajkai
Tamás, Bakó Martin, Földvári István, Gál
Norbert, Kelemen Ádám, Kokai Márk, Orawecz
Rebeka, Pásztor Szabolcs, Osán Norbert, Szabó
Patrik, Bekker Zoltán, Sárai Zoltán, Tóth Ádám,
Varga István, Vas Vencel,Zakó Péter. Edzõ:
Bokros Róbert.

Mindegyik csapat megkezdte a felkészülést
a 2006/ 2007-es szezonra, a kicsiknek itt helyben,
Monoron. Olasz focitáborral segíti elõ az egyesü-
let a minél jobb alapozást. Felnõtt csapatunk pedig
emellett rengeteg edzõ meccset kötött le, bár az
elsõ találkozó nem sikerült túl jól  mivel 2-1
arányú vereséget szenvedett Gyömrõtõl.

Kosárlabda:
Pest megyei bajnokságok eredményei:

Férfiak-fiúk- Megyei kadetbajnokság: l. Monor
SE 2. Kossuth SE Szentendre 3. Zsámbék. Férfi
mini nyílt bajnokság: 1. Tata 2. Zuglói Sasok 3.
Klikk Zsiráfok Kiskunlacháza, megyei 4. a Monori
Kossuth Általános Iskola. A csapat tagjai: Háry
Szabolcs, Tankó Áron, Varga Zoltán, Bánóczki
Gergõ, Mellis Kristóf, Szász Péter, Zachár Vilmos,
Bódi Mihály, Gomola Bence, Acsai Balázs, Gábor
Attila, Kurucz Márton. Edzõ: Csuba Attila.

Csuba Attila nem csak csapatával ért el remek
eredményt, hanem a megyei streetball
bajnokságban is. A Showtime Lakes nevû csapat
tagjai megnyerték a bajnokságot, amihez
gratulálunk. A csapat tagjai voltak: Puskás László,
Klenczner Gergely, Csuba Attila.

Amatõr diákolimpián vett részt a megyei
kadett csapatra épülõ Monor JAG, akik az ország
16 legjobb csapata közé kerültek. A döntõt Pakson
rendezték meg, a Monor JAG remek
teljesítménnyel az elõkelõ 6. helyet szereztek
meg. A csapat tagjai: Czibula Károly, Bán István,
Laza Máté, Bukai Csaba, Habina Tamás, Nagy
István, Sinkovicz Máté, Trinicsi Robin, Bódi
Miklós. Edzõ: Zátrok Tamás, Zátrok Károly. A JAG
csapata emellett tarolt a Pest megyei diákolimpián
is, ahol a kadett kategóriában elsõ helyet értek
el , míg az ifiknél harmadikak lettek. A kadett
ezzel bejutott az országos elõdöntõre is, és ott a
3. helyen zárt.
Megyei nõk: Nõi kadetbajnokság: 3. Monori JAG.
Nõi megyei serdülõ bajnokság: 3. Monori JAG.
Nõi mini bajnokság: 3. Monor SE
Nõi felnõtt bajnokság: 3. Monor SE

A csapat teljesítményérõl és jövõbeni tervei-
rõl Mészáros Andreát, a csapatkapitányt kérdez-
tük:

- A csapat az idényt igen jól kezdte. Majd jött
egy hullám, és sajnos lett pár elvesztett
mérkõzésünk, amit meg tudtunk volna nyerni,
ha a csapat jó formában van. A bajnokság végén
igen-igen belehúztunk, és így a 3. helyet értük
el. Szerintem ez egy igen jó eredmény, hiszen a
csapatban többeknek már gyermeke van, és jó
néhányan járnak iskolába a kosarazás mellett.
Ezúton szeretnék gratulálni a csapatnak a 3.
helyezésért. A jövõben szeretnénk ennél jobb
eredményt elérni, de ha nem is sikerül, akkor sem

bánkódunk, mert már csak azért is érdemes
lejárni edzésekre, mert remek a társaság, és
mindenki nagy lelkesedéssel végzi a rá háruló
munkát. Külön köszönjük Kecsmarik Andrásnak,
az edzõnknek, hogy egész évben lelkes
munkájával segítette a csapatot. Sajnáljuk, hogy
a mérkõzésekre igen kevés szurkoló látogatott
ki. Reméljük, hogy ez a jövõben pozitív irányba
fog elmozdulni. Köszönjük Szalai Zsoltnak a
lelkes szurkolást, és hogy még akkor is biztatott
minket, amikor már kilátástalannak tûnt a
mérkõzés.

Tenisz:
3. helyen áll a tavaszi pontvadászatot

követõen veterán csapatunk. Eredményeik:
Monor-Kóka 4-0, Monor- Vác 4-0, Budakalász-
Monor 3-1, Monor- Fót 2-2, Monor- Budaörs 1-
3.

Veterán tenisz tornára került sor Monoron,
ahol szép számmal érkeztek résztvevõk, és
monori kiváló eredmények is születtek. Veterán
nõknél a 3. helyet szerezte meg kitûnõ játékkal
Orosz Mária. Férfiaknál a 60 éveseknél 5. helyen
zárt Adorján András, Férfi 35 éveseknél 5. Szabó
Balázs, míg a bajnok a monori Filadelfi Zsolt lett,
aki 2 és fél órás küzdelemben nyert a döntõben a
ceglédi Szalai Tibor ellen 6:4, 7:5 arányban.

Az amatõr városi bajnokságban a játékosok
túlvannak a fél távon, 5 forduló után a következõ
játékosok vezetnek:

Lány l6 évesek: Burján Nóra, lány 14: Kovács
Réka, lány 12: Hajdú Eufrozina, lány 10: Gúth
Krisztina.

Fiúk 16: Juhász Márton, fiú 14: Szanyi
Krisztián, fiú 12: Szanyi Tamás, fiú 10: Schrem
Olivér.

Teniszezõink korosztályos megyei bajnok-
ságon vettek részt Dunakeszin, ahol a 14 évesek
között Szanyi Krisztián a 3. lett. Mellette még
négyen képviselték az MSE-t, de õk nem
állhattak dobogóra: Juhász Márton, ifj. Pacsirta
György, Szanyi Tamás, Mészáros Márk.

Diákolimpián a Monor JAG és a Szterényi
Iskola képviselte Monort Balatonbogláron, de a16
közötti egyenes kiesés szakaszában búcsúztak
csapataink. A JAG-ot Magócsi Ádám és Halgas
Márton, míg a Szterényit Holyba Ádám és
Mészáros Andor képviselte. Nyáron a szakosztály
táborral készíti fel a teniszezni vágyó
gyermekeket, júniusban és júliusban már közel
60 gyerek vett részt. Az utolsó turnus augusztus
14-18. között lesz. A tábor nem csak a teniszrõl
szól, hanem a lovaglást és úszás oktatást is
magába foglalja, továbbá egy strandlátogatást is
tartalmaz. Napközis rendszerben zajlik reggel 8-
tõl délután 4-ig. Az augusztusi táborra még lehet
jelentkezni Filadelfi Zsoltnál a MSE Sportpályáján.

Delfin hírek: A klub gõzerõvel készül az õszi
idényre augusztusban a Városi Uszodában részt
vesznek egy felkészítõ táborban.

Amerikai futball: Megalakukóban az
monori amerikai football csapat. Az MSE igaz
még nem vette fel a szakosztályai közé, de a
tárgyalások már elkezdõdtek. Az edzések heti két
alkalommal vannak, szerdán este 6, míg vasárnap
délelõtt 10 órakor. A helyszín a monori sportpálya
lelátó mögötti pályája. A csapat edzõje Varanka
Tamás. Jelenleg kb. 20-25 fõ látogatja az
edzéseket, de a csapatépítéshez minimum 40
ember kellene. Az érdeklõdõket szeretettel
várják az edzések színhelyén.

Rovatott összeállította:
Szalai Zsolt
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Blaskó Mihály: egy Monorierdõn terjesztett,
a város vezetését, és a helyieket érintõ
pletykáról tett fel „naiv kérdést”a polgár-
mesternek, amely a majdani vagyonmeg-
osztást érinti.
A polgármester válaszának lényege: a vá-
lasztások után az új monori, és monorierdõi
képviselõ-testületek kijelölik azokat a
képviselõket, (tárgyaló csoportokat), akik a
kérdésben is feltett ügyben elõterjesztést
tesznek megbízóiknak. Ma tehát a kérdésre
más érdemi választ adni nem lehet.

INTERPELLÁCIÓ

Jövõ év végén a mai hulladéklerakó (közis-
mert nevén szeméttelep).
Addig is a hulladékgazdálkodás új formájának
megalapozása a jelen képviselõ-testület
feladata. Ám az új testületnek, és a városve-
zetésnek, az új forma bevezetése nem lesz
könnyû.

BEZÁRÁSRA KERÜL

Monori Májusi Napok 2006 címmel tárgyalta
a képviselõ-testület a rendezvénysor felelõ-
seinek értékelõ beszámolóját.
Tizennyolcadik alkalommal fut ez a kultu-
rális rendezvény sorozat. Ez évben 16 külön-
bözõ helyszínen, 25 rendezvényt bonyolí-
tottak le, 20 intézmény, közösség illetve
szervezet közremûködésével. A programok
jelentõs része a korábbi évekhez hasonlóan
persze megújult tartalommal a már kialakult
hagyományok alapján került megrende-
zésre. Minden korosztály megtalálta a maga
számára megfelelõ rendezvényeket.
Elõször rendezték meg a fesztiválcsar-
nokban a Kistérségi Népzenei és Néptánc
Találkozót, amely mind a résztvevõk számát,
a szakmai színvonalat és a látogatottságot
illetõen, sikeres volt. Lehetõség szerint, a
következõ években is programba kellene
venni.
Második alkalommal került sor az Orbán -
napi Vigadalommal közösen szervezett
Strázsahegyi Tekerõ kerékpár versenyre.
Úgy tûnik, ez a rendezvény is beépül a
hagyo-mányok sorába.
Elmaradt viszont az elmúlt évek legsike-
resebb programja, a Regionális Ki Mit Tud?,
nem mert kevesebb a pénz, hanem a Mûve-
lõdési Központ átépítése miatt.
Megváltozott e rendezvénysor pénzügyi
támogatásának módja és mennyisége. Csak
pályázat útján juthattak a szervezõk támoga-
táshoz. Mégpedig egy intézmény, szervezet
csak egy programra kérhetett pénzt.
Jelentõsebb kifogásolnivaló is akadt a prog-
ramsorban. Május 27-én szombaton négy
olyan rendezvény is futott párhuzamosan,
amelyek mindegyike megérdemelte volna
az önálló figyelmet. Így azonban megosztotta
az érdeklõdõket, de a beszámolót megvitató
képviselõket is.
Pogácsás Tibor polgármester jelezte is:
megfontolandó a jövõre nézve, hogy két
napra lenne érdemes elosztani azokat a
rendezvényeket, amelyek május utolsó
hétvégéjén aktuálisak.

BM

A MÁJUSI NAPOKRÓL

1. Alapítványunk 2005. évben is, az elõzõ évekhez
hasonló formában és módon folytatta, ”Játszóház”
szabadidõs programját, havi egy szombat délutáni
rendszerességgel, kiterjesztve a monori „Tabán”
(Cinka  Panna út és környéke) roma gyermekei
számára is, a   helyszínre kihelyezett, két alkalom-
mal szervezett foglalkozással.
A program célja: A szabadidõ értelmes és hasznos
eltöltése a családokkal, és családokban élõ gyerme-
kekkel, továbbá a hátrányos helyzetû gyermekek
részére.
-    Programunk céljait pályázatok készítésével,
azokon elnyert összegek felhasználásával  és az
adózók által felajánlott 1 % felhasználásával
valósítottuk meg.
 -    Célunkat maradék nélkül sikerült teljesíteni.
Jelen volt az év során összesen hét alkalommal
szervezett programon alkalmanként mintegy 70-
150 különbözõ korosztályú gyermek, 3-18 éves

korig. Különösen nagy érdeklõdés kísérte kihe-
lyezett, Cinka Panna telepi foglalkozásainkat.
2. Anyagi támogatásban 2005 novemberében a
Monor Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
kérésére, 23 900 Ft értékben házi vízellátó szivattyú
vásárlásával segítettünk egy rászoruló családot.
3. Záró pénzeszközök:
Nyitó tétel: 253 895 Ft
Bevételek folyó évben 195.719
Kiadások folyó évben 222.465
Záró pénzeszközök: 227.149
Mérleg fõösszege: 227 ezer forint
4. Az adózó állampolgárok által az alapítvány részére
felajánlott 1 %: 95 104 Ft   összeget az alapítvány
mûködésére, játszóház programunk költségeire,
valamint egy kérelmezõ támoga-tására fordítottuk.
Köszönjük a segítõk áldozatos munkáját.

Bazsik Ferencné
kuratóriumi elnök

BESZÁMOLÓBESZÁMOLÓBESZÁMOLÓBESZÁMOLÓBESZÁMOLÓ
A Segítõ, Támogató Közalapítvány mûködésérõl

2005 január 1-tõl 2005 december 31-ig terjedõ idõszakra.

A közalapítvány célja elsõsorban a Monori Rendõr-
kapitányság illetékességi területén a közrend és
közbiztonság védelme, a közlekedés biztonságának
erõsítése.
A fenti feladatok elvégzése érdekében 2005. évben
a kuratórium hat alkalommal ülésezett és hozott
döntéseket.

A közalapítvány 2005. évi bevételei:
elõzõ évi pénzmaradvány 208 eFt
SZJA 1 %-a 81 eFt
adomány 20 eFt
összesen 309 eFt

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSKÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSKÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSKÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSKÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A közalapítvány 2005.évi kiadásai:
bankköltség 34 eFt
számviteli szolgáltatás 60 eFt
irodaszer,nyomtatvány 136 eFt
pénzmaradvány 79 eFt
összesen 309 eFt
Tõkeérték 2005. 12. 31-én 79 eFt
A kuratórium nevében megköszönöm az alapítvány
részére adományozott pénzbeli és
természetbeni adományokat és az SZJA 1 %-nak
felajánlását.

Kovács Benõ a kuratórium  elnöke

a Monor és Környéke Közbiztonságáért
Közalapítvány  2005.évi tevékenységérõl és pénzügyi helyzetérõl

Az Adóhatóság 2006. július 4-én kezdi meg és 2006.
augusztus 31-ig fejezi be - az Art. 43. § (8) bekezdés
elõírásának eleget téve - az egyéni vállalkozói és
magánszemélyes folyószámla kivonatok, valamint
a 2005. évre felszámított késedelmi pótlékról szóló
értesítõk kiküldését. A gazdálkodó szervezetek
értesítése 2006. október 1. és október 31. között
fog történni.
A jogszabály elõírja, hogy az adóhatóságnak évente
egyszer értesítenie kell azokat az adózókat, akiknek
az elõzõ naptári évre késedelmi pótlékot számít fel,
és/vagy a folyószámláján tartozásos, vagy
túlfizetéses adónem egyenleget tart nyilván.
Folyószámla kivonatot kap minden egyéni vállalkozó
(és gazdálkodó szervezet), akinek 1000 forintnál,
adószámos magánszemély és magánszemély,
akinek 100 forintnál nagyobb összegû késedelmi
pótlékot állapítunk meg 2005. évre. A
pótlékértesítõk mellé minden esetben csatolunk
folyószámla kivonatot is. A közölt késedelmi
pótlékot az egyéni vállalkozók és magánszemélyek

folyószámláján 2006. szeptember 15-i (gazdálkodó
szervezetekén 2006. november 15-i) esedékességi
dátummal írjuk elõ, ami egyben megfizetési
határidõt is jelent, függetlenül attól, hogy az
értesítést mikor veszik kézhez.
Folyószámla kivonatot kapnak továbbá azok,
akiknek 2005. évre nem kell felszámítani késedelmi
pótlékot, de 2005. december 31-én volt a
folyószámláján (akár tartozásos, akár túlfizetéses)
egyenleget mutató adónem.
Nem kapnak értesítést azonban azok az adózók,
akiknek 2005. évre nem kellett felszámítani
késedelmi pótlékot, és 2005. december 31-én a
folyószámlájuk is rendezett volt.
Ez úton is kérjük, hogy a kivonathoz csatolt
TÁJÉKOZTATÓ-t figyelmesen olvassák el, mert az
számos olyan információt tartalmaz, amelynek
ismeretében, az abban leírtak szerinti eljárással az
esetleges eltérések rendezésének ügyintézési
idejét lerövidíthetik.
Segítõ együttmûködésüket elõre is köszönjük.
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