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November 11-én, szombaton délután került
sor a hagyománnyá vált Márton napi újbor

ünnepre. Amint ismeretes, a Mûvelõdési
Központ épülete felújítás miatt zárva van, ezért
a Monor Környéki Strázsa Borrend kénytelen
volt a rendezvény számára másik helyet keresni.
A választás a Kossuth Lajos Általános Iskola
tornatermére esett, hiszen az is a város

központjában van, és hasonló nagyságú, mint a
korábbi helyszín.

Délután 2 órától érkeztek folyamatosan a
borok kedvelõi a tornaterembe, ahol elegendõ
iskolapad és szék állt a vendégek rendelkezésére.
A terem két oldalán sorakoztak a vendégváró
bortermelõk illetve pincészetek. Aranyi Sándor,

Berki István, Bíró László, a Bodor Borház,
Csanádi Ferenc, Csúzi László, Hanzelik Lajos,
Ker – Bor Kft, Kiss Péter, Megyeri – Hanti, Orlik

Sándor, a Vállalkozók Monori Szervezete, a Víg
Borász Bt., valamint Vecsésrõl Somodi István és
Petz Márton kínálta saját borait a vendégeknek.
A borkóstoláshoz megfelelõ mennyiségben volt
sajtos sütemény, alma, pirított dióbél és házi
sütésû kenyér is. Akik pedig az ilyenkor szokásos
libasültre vágytak, azok sem csalódtak, hiszen
ebbõl is volt elegendõ a Nicolett Panzió szaká-
csainak jóvoltából.

Az ünneplés alapját képezõ borokról
elmondható, hogy 2006-ban az idõjárás ideálisnak

mutatkozott a szõlõfajták számára, mert a borok
már most nagyon ígéretesek. Igen jó fehér és
vörös illetve néhány rozé fajtát kóstolhattunk a
borászok asztalánál. Bár az íz és illatanyagok
tavaszra érnek össze, máris sok kellemes sav-
és extrakt-tartalommal bíró borral találkoz-
hattunk. Az már most megjósolható, hogy a
februári gazdaköri, illetve az áprilisi gimnáziumi
borversenyeken nem lesz könnyû dolga a
borbíráknak.

A borünnep nem lett volna teljes mûsor
nélkül. Kezdettõl zárásig a Hirtelen duó
szolgáltatott változatos zenét. Ezen felül a Monori
dalkör és a Monori Strázsák Néptáncegyüttes
adott hangulatos mûsort. A jelenlévõk közül
jónéhányan táncra is perdültek, az idõ múlásával
pedig egyre vidámabbá vált a jó borokat fogyasz-
tók kedve. Bízunk benne, hogy jövõre ismét több
szórakoztató mûsor színesíti majd a Márton napi
újbor ünnepet.

Végül megemlítjük azt is, hogy ezen a
délutánon a Borrend vezetõségébõl Bodor János
nagymester vezetésével többen vettek részt a
tápiószentmártoni hasonló rendez-vényen, ahol
közremûködtek a borlovag avatáson, majd
hazaérkezésük után kapcsolódtak be a helyi
ünnepségbe.

Németh László
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A Monor Város Közbiztonságáért Díj kitün-
tetést Hatlaczki József tûzoltó õrnagy, pa-
rancsnok-helyettes vehette át október 26-án.
Megválasztották az önkormányzat bizottsá-
gainak külsõs tagjait.
Pályázatot nyújtottak be a kerékpárút tovább-
építésére, illetve tervezésre.

Bursa Hungarica
A Felsõoktatási Önkormányzati ösztöndíj-
pályázat „A” és „B” típusára 57 pályázat
érkezett, ebbõl 3 érvénytelen volt.

Bemutatjuk a testület új tagjait
Husz Enikõ Judit, Darázsi Kálmán, egyéni
választókerületbõl, Szilágyi Imre Szabó
László, Molnár Zsolt listáról jutottak a
testületbe.

Aki másokat felüdít, maga is felüdül
A Nagycsaládosok Monori Egyesülete szer-
zett örömteli pillanatokat a Gondozási
Központ idõsei számára.

Közelgõ felvételi
Általános iskolások figyelmébe ajánljuk a
Szterény József Szakközép- és Szakiskolát.

Olvasni való
Nagy Bandó András Sosemvolt Toscana címû
könyvét mutatjuk be.

Kékhírek
Szurkapiszka, marketolás (ez utóbbi nem
elírás, a cikkbõl kiderül).

Forgalmi rend változások
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság döntött a 2006. évben stabilizált,
illetve aszfaltozott utak forgalmi rendjének
módosításáról.

A közgyógyellátás új rendszere
A jogosultak köre nem változott, de a helyi
rendelet módosult az egy fõre jutó jövedelem
kiszámítását illetõen.

Mosolyogva, a víz alatt
A babaúszás felfrissíti a testet és a lelket
szülõknek és a kicsiknek is élmény.

Úszósikerek
Monori sikerek az „Ezerjó kupán” és a Pest
megyei úszó csapatbajnokságon.

Monori sport hírek
Labdarúgás, kosárlabda eredmények, és
események.

Teakwon-do eredmények
A nevezett kilenc versenyzõbõl heten,
összesen 10 db éremmel zárták a versenyt,
ebbõl kettõ Magyar Bajnoki cím!

Képes beszámolók, érdekességek a
nagycsaládos egyesület életébõl
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Az alakuló ülés után, október 26-án tartotta
elsõ munkaülését a képviselõ-testület. Mivel ez
az ülés lapzártánk után volt, az ott hozott
döntésekrõl még nem számoltunk be.

A napirendi pontok tárgyalása elõtt Pogácsás
Tibor polgármester átadta a Monor Város
Közbiztonságáért Díj kitüntetést Hatlaczki
József tûzoltó õrnagy, parancsnok-helyet-
tesnek. A polgármester elmondta, hogy Hatlaczki
József 1991 óta dolgozik a tûzoltóságnál.
Szakszerû munkavégzése, jó kapcsolatteremtõ
készsége kiemelkedõ, beosztását nagy felelõs-
séggel látja el, szakmai életútja példaértékû az
állomány valamennyi tagja számára.
Gratulálunk a kitüntetnek!

***
Sinkovicz László a MÁV állomásnál elhe-

lyezett OTP pénzautomata mellé hulladékgyûjtõ
elhelyezését kérte, mert jelenleg igen csúnya
látványt nyújt a környék az eldobolt papírok miatt.

Ezen az ülésen rendeletet nem alkotott a
testület.

Újabb pályázat benyújtásáról döntöttek
kerékpárút építésére, illetve tervezésre. A
meglévõ tervek alapján a Kossuth Lajos utcán a
Mátyás király utca és a Kistói út közötti szakasz,
a József Attila utcán a Kossuth Lajos utcától a
Kisfaludy utcáig terjedõ szakasz, valamint az Ady
Endre úton a Madách utca és a Kazinczy utca
közötti szakasz megépítésére pályázik az
önkormányzat.

Tervezésre a Kistói út teljes hosszára, illetve
a József Attila utcán a Kisfaludy utca és Gép utca
közötti szakaszra nyújtottak be pályázatot.

Beszámolót vitattak meg a város belvíz és
csapadékvíz elvezetési munkáiról. A beszámo-
lóból kiderült, hogy az elmúlt években komoly
munka folyt a csapadékvíz elvezetése érdekében.
Több helyen kitisztították az árkokat, az eltömõ-
dött átereszeket. Az övcsatornák helyreho-
zatalára külön hangsúlyt fektetnek. Ezt a munkát
tervszerûen folytatják tovább.

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

A polgármesteri jelentés napirend keretén
belül döntöttek arról, hogy az új bölcsõde
építésére a pályázatot továbbra is fenntartja az
testület. Remény van rá, hogy támogatást kap az
önkormányzat.

A képviselõ-testület alakuló ülésén
megválasztotta bizottságait, és képviselõ tagjait.
Ezen az ülésen a külsõs tagokkal egészítették ki
a bizottságokat a következõképpen:

Pénzügyi Bizottság: Dr. Marunák Ágnes és
Palkovics Károly.

Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság: Csuzi Szabolcs és ifj. Barna István.

Közmûvelõdési és Oktatásügyi Bizott-
ság: Szentirmai Cecília és Megyeri István.

Szociális és Egészségügyi Bizottság:
Kucsera Sándorné és Molnárné Virág Erika.

Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság:
Dessewffy Gábor és Veres László.

Sport és Egyesületi Bizottság: Paraszka
János és Szõnyi János.

***
A következõ soros ülést november 16-án

tartotta Monor Város Képviselõ-testülete.
Egyedül Zátrok Károly interpellált, a MÁV
állomásnél a gyalogátkelõhely hiánya miatt, és a

Bajcsy Zs. úton a kátyúk megszüntetését kérte.
Ezt követte a rendeletalkotással a 2006. évi
költségvetés ismételt módosítása. A módosítás
lényegében az elmúlt idõszakban hozott
határozatok, fedezet meghatározások egységes
szerkezetbe foglalását tartalmazza.

Beszámolót fogadtak el a III. negyedéves
gazdálkodásról, és Monorierdõ leválása miatt a
költségvetés településenkénti megbontásáról.

Még a bõrünkön nem érezzük, de már
gondolni kell a téli síkosságmentesítésre és a hó-
eltakarításra is. Az önkormányzat meghívásos
pályázatot írt ki ennek a feladatnak az ellátására.
Összesen két értékelhetõ ajánlat érkezett be, így
a képviselõ-testület az anyagilag kedvezõbb
Vladár Zoltán ajánlatát fogadta el.

A kerékpárút erre az évre tervezett megépí-
tése a befejezéséhez közeledik. Ahhoz, hogy a
mûszaki átadás, és az üzembehelyezés megtör-
ténjen elõírás, hogy a megfelelõ táblák
elhelyezésérõl és a kivilágításról is gondoskodni
kell. A megvilágítást terveztetni kell, és
fényerõméréseket kell elvégeztetni. Erre adott
felhatalmazást a testület a hivatalnak, és
biztosította a szükséges fedezetet.

Zárt ülés keretében a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra
benyújtott pályázatokat bírálták el.

***
Az ülés befejezése után a meghirdetett

közmeghallgatáson vettek részt a képviselõk a
házasságkötõ teremben. Kevés érdeklõdõ jelent

ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-ÜLÉSEZETT A KÉPVISELÕ-TESTÜLETTESTÜLETTESTÜLETTESTÜLETTESTÜLET
meg a lakosság részérõl, de Pogácsás Tibor
polgármester a meghívó szerint megtartotta
beszámolóját az eltelt idõszakban végzett
munkáról, és felvázolta az önkormányzat terveit,
majd az elhangzott kérdésekre, véleményekre
válaszolt.

A nyilvános ülések jegyzõkönyvei, valamint
a rendeletek teljes szövege a Városi Könyvtárban
az érdeklõdõk rendelkezésére áll. A képviselõ-
testület nyilvános ülésérõl a GEMINI TV minden
esetben felvételt készít, amelyet, az ülést követõ
szombaton a PÁTRIA TV csatornáján
figyelemmel kísérhetnek.

Bõvült a tájékoztatási lehetõségünk, így a
rendeletek egységes szerkezetbe foglalt szövege
már olvasható és letölthetõ a www.monor.hu
honlapról. Itt egyéb fontos felhívásról, tájékoz-
tatásról is értesülhetnek.

Monor Városi Önkormányzat soros,
nyilvános ülését 2006. december 14-én,
(csütörtök) 14,00 órai kezdettel tartja a Városháza
emeleti tanácskozó termében.

Monor Városi Önkormányzat
Képviselõ-testülete megalkotta és

kihirdeti az alábbi rendeletét:
26/2006. (XI. 30.) számú: Monor Városi

Önkormányzat 2006. évi költségvetésérõl és
szerkezeti rendjérõl szóló 5/2006. (II. 28.) Ök.
számú rendelet módosítása.

Összeállította:  Nagy Lajosné

Monor Város Képviselõ-testülete elbírálta a
Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
ösztöndíjpályázatok „A” és „B” típusára
beérkezett igényeket. Összesen 57 pályázat
érkezett a kiírásban szereplõ határidõig. Három
pályázó, Pásztory Tamás, Monorierdõ, Nefelejcs
u. 20., Nagy Angéla, Monor, Klapka u. 11. és
Erdõs Krisztián, Monor, Acsádi u. 67. kérelmét
elutasította a testület, mivel nem felelt meg az
Általános Szerzõdési Feltételek 12.§ pontjainak.

Az „A” típusú ösztöndíjra pályáztak, és
2007. évben 10 hónapon keresztül havi 2.500
Ft támogatásban részesülnek a következõ
tanulók: Bódi Anita Ágnes, Monor, Halas u. 12.,
Veres Lajos Árpád, Monor, Virág u. 14., Ágoston
Judit, Monor, Halas u. 28., Toldi Dávid Zoltán,
Monor, Avar u. 2/a., Topor Anita, Monor, Mikszáth
K. u. 49., Pantó Mónika, Monor, Szélmalom u.
179., Pantó Laura, Monor, Szélmalom u. 179.,
Kreisz Andrea, Monor, Kisfaludy u. 5., Vad Péter,
Monor Pozsonyi ltp. 1/I., Kránicz Péter, Monor,
Mikes K. u. 8., Lukács László, Monor, Móricz Zs.
u. 81., Babinszki Edina, Monor, Avar u. 47., Mráz
József, Monor, Pozsonyi ltp. 1/2., Tassi Katalin,
Monor, Bem u. 13., Kisprumik Edit, Monor,
Somogyi B. u. 26., Valkai Edina, Monor, Völgy u.
4., Bajári Attila, Monor, Vörösmarty u. 7., Piroth
Aranka, Monor, Szélmalom u. 129., Harmath
Zsolt, Monor, Tompa M. u. 60., Kaltenecker
Andrea, Monor, Avar u. 1/a., Pasteán Noémi,
Monor, Fónyad D. u. 23., Balogh Gyula, Monor,
Mikszáth K. u. 15., Nagy Anikó, Monor, Virág u.

49., Bokros Erzsébet, Monor, Nemzetõr u. 47.,
Gyócsos Nóra, Monor, Dózsa Gy. u. 39., Pintér
Csilla, Monor, Dózsa Gy. u. 23., Kiss Laura Anna,
Monor, József A. u. 12., Kiss Nándor Erik, Monor,
József A. u. 12., Kiss Zoltán Nándor, Monor, József
A. u. 12., Leé Anita Szilvia, Monor, Kossuth L. u.
188/a., Kovács Tamás, Monor, Deák F. u. 2.,
Zainkó Dóra, Monor, Rét u. 35/a., Hetesi Ágnes
Monor, Páskom u. 41., Kós János, Monor, Tó u.
2., Kós Krisztina, Monor, Tó u. 2., Rendek Sarolta,
Zsanett, Monor, Avar u. 18., Wagner Dóra, Monor,
Malomhegy u. 6., Bekker Tímea, Monor,
Pozsonyi ltp. 2/2., Nagy Zoltán, Monor, Szabó
Ervin u. 9., Klement Edina, Monor, Pozsonyi ltp.
1. 3/2., Koczó Edina, Monor, Páskom u. 34., Pete
Barbara, Monor, Rét u. 34., Vermeki Boglárka,
Monor, Damjanich u. 17., Bicskei Dániel, Monor,
Kinizsi u. 65., Kocsis Ágnes, Monor, Pilisi u. 28.,
Vásárhelyi Nóra Ivett, Monor, Halas u. 21., Bolcsó
Dániel, Monor, Kossuth L. u. 81.

A „B” típusú ösztöndíjra pályáztak, és
3x10 hónap, azaz: hat egymást követõ
tanulmányi féléven keresztül (2007-2008,
2008-2009, és a 2009-2010-es tanévben) havi
2.500 Ft támogatást  a következõ tanulók
kapnak: Guzsvány Bernadett, Monor,
Malomhegy u. 8., Bajári Beatrix, Monor,
Vörösmarty u. 7., Kiss Csaba, Monor, Pozsonyi
ltp. 3/2., Gyenes Kinga, Monor, Kiss Ernõ u. 2/
1., Vitéz Adrienn, Monor, Munkácsy M. u. 12.,
Técsi Nóra, Monor, Bródy S. u. 6., Molnár
Nicoletta, Monor, Pósa L. u. 20.

BURSBURSBURSBURSBURSA HUNAGA HUNAGA HUNAGA HUNAGA HUNAGARICAARICAARICAARICAARICA
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Elõzmények: A város korábbi  képviselõ-
testületébõl  Dr. Dudás Jenõ, Blaskó Mihály, dr.
Dobos György, Szalai Gábor és Jávorszki György
helye üresedett meg. Közülük nem indult a
mostani választáson dr. Dudás, Blaskó és Szalai,
míg dr. Dobos és Jávorszki nem jutott be.

A testület régebbi tagjait, (Pogácsás Tibor,
Balogh Imre, Juhász László, Dessewffy Andor,
Rajki László, Sinkovicz László, dr. Babinszki
György, Szõnyi Sándor, dr. Zsombok László,
Zátrok Károly, Jánosovics Miklós, Varga Jenõ és
Horváth Ferenc) olvasóink már jól ismerhetik,
hiszen a helyi közélet meghatározó szereplõi.

Monor Városi Önkormányzat
Képviselõ-testületének új tagjai:

Husz Enikõ Judit:
1967-ben született. A
Debreceni Református
Kollégium Gimnáziu-
mában érettségizett.
Két évig  könyvtáros-
kodott, majd a Károli
Gáspár Református
Egyetem Hittudományi

Karán, de párhuzamosan, az ELTE Természet-
tudományi Karán is tanult. Végzett református
lelkész és középiskolai földrajz tanári diplomája
van. Öt évet dolgozott egy fõvárosi református
gimnáziumban, ahol hittant és földrajzot tanított.
1997 óta monori lakos. Három gyermeke van,
férje villamosmérnök. Két évet a Monor Városi
Gyámhivatalban dolgozott ügyintézõként, 2002
óta pedig Gyömrõ Városi Gyámhivatal vezetõje.
Két nagyobb gyermeke a Kossuth iskola alsó
tagozatos tanulója, a legkisebb óvódás. A város
2. számú választókerületében a FIDESZ
jelöltjeként választották képviselõvé.

Darázsi Kálmán:
Az 5. számú választó-
kerületben indult és
választották meg a
FIDESZ jelöltjeként
képviselõnek, 27 éves.
Születése óta a Halas
utcában lakik. A Kaesz
Gyula Faipari Szakkö-
zépiskolában asztalos képesítést szerzett, és már
4 éve itt tanít faipari gyakorlatot. A Nyugat-
Magyarországi Egyetemen szerzett tanári
diplomát, és jelenleg az egyetem faipari mérnöki
karának levelezõs hallgatója. Hat éve a Monori
Sportegyesület Birkózó szakosztályának
vezetõségi tagja.

Szilágyi Imre: A
Monori Gimnázium, a
kereskedelmi és vendéglátó-
ipari szakközépiskola  elvég-
zése után, a monori FÜSZÉRT-
nél mint áruforgalmi elõadó,
majd a Monorvidéki ÁFÉSZ-
nél mint vendéglátó üzlet-

vezetõ dolgozott. A  rendszerváltás után
megvásárolta a Kossuth Lajos utca 2. szám alatti
élelmiszer üzletet, melyet kibõvített és
kereskedelmi tevékenységet folytatott benne.
2002 óta a PANNON GSM Távközlési Zrt. monori
partnere. Üzlete a  Petõfi utcában a postával
szemben van. A helyi Környezetvédelem
Monorért Egyesület alapítója és elnöke. E

társadalmi  tevékenységét (az egyesület
vezetését és az általuk szervezett tevékenységet
is) segíti agrármérnöki diplomája, melyet
Gyöngyösön környezetgazdálkodási szakon
szerzett. Az egyesület kompenzációs listáján
jutott be a képviselõ-testületbe.

Szabó László: 33 éves,
monori vállalkozó. Szüle-
tése óta Monoron él. Általá-
nos iskola után a fõvárosban
a Bokányi Dezsõ Szakmun-
kásképzõ Intézetben ipari
magasépítõi ács-állványozó
szakmát szerzett. Egészségi

okok miatt azonban szakmáját nem tudta
gyakorolni,  ezért a TIGÁZ RT-nél helyezkedett
el, mint gázóraleolvasó, díjbeszedõ.

Ezt még a mai napig is folytatja mint
vállalkozó. Két üzlete is van, amelyek sikeresen
mûködnek. Hobbija a foci, amit régebben
versenyszerûen ûzött. A 2002. évi választások
után bekerült a Sport és Egyesületi Bizottságba
külsõs tagként, most a kompenzációs listáról az
MSZP színeiben lett képviselõ.

BEMUTBEMUTBEMUTBEMUTBEMUTAAAAATJUK A TESTÜLET ÚJ TTJUK A TESTÜLET ÚJ TTJUK A TESTÜLET ÚJ TTJUK A TESTÜLET ÚJ TTJUK A TESTÜLET ÚJ TAGJAGJAGJAGJAGJAITAITAITAITAIT
Molnár Zsolt: 1974-

ben született. A Kossuth
iskolában kezdte meg
tanulmányait, majd 1989-
ben Budapesten, a Pesti
Barnabás Szakközépiskola
és Szakmunkásképzõ
Intézetben tanult tovább
sütõ technikus szakon. Az iskola elvégzése után
sorállományú katonai szolgálatra kellett
bevonulnia Zalaegerszegre. Pék munkakörben
kezdett el dolgozni, azonban 10 évnyi
szaktudással mégis abba kellett hagynia a
szakmát lisztallergia miatt. Ezért elvégzett egy
vagyonõri, majd egy logisztikai iskolát. Mindkét
szakmában el tudott helyezkedni, így került
jelenlegi munkahelyén, egy nagy szállítmányozó
cégnél diszpécseri beosztásba, ahol 50-60
kamiont irányít a megbízótól az üzletekig. Hat
éve nõs. Felesége a Kossuth iskolában tanít. Két
gyermekük van. A képviselõ-testületbe a kom-
penzációs listáról az MSZP színeiben került be.

Blaskó Mihály

Dr. Babinszki György képviselõt harmadszor választották alpolgármesterré. Ezzel õ is
csúcstartó. Múlt havi számunkban, az „Októberi választási legek”-bõl mégis kimaradt.
Bár a hiányt most pótolom, de szégyenkezem is, hogy kimaradt, pedig az elsõ két alkalommal
az alpolgármesteri választásban az én egyetértõ szavazatom is benne volt.

BM

Kimaradt pedig
CSÚCS EZ IS

Október 5-én, a Nagycsaládosok Monori
Egyesülete szervezésében néhány édesanya
gyermekével meglátogatta a helyi gondozási
központ kedves lakóit, jó szokásuknak
megfelelõen.

A gyerekek verses, énekes csokorral
készültek erre az alkalomra. Miután mindenki
megérkezett, szépen sorba bevonultak a társal-
góba, ahol már nagy érdeklõdéssel, szeretettel
és természetesen nagy kíváncsisággal várták a
nénik és a bácsik õket.

Az egyesület vezetõjének üdvözlõ szavai után
halk furulya szó csendült, amit a kicsinyek
köszöntõ versei követtek. A bátortalanabbakat
az anyukájuk és a többi gyermek segítette. A Süss
fel nap eléneklése után kis versikét hallhatunk a
kis vadmalackákról, ezzel sikerült mindannyiunk
arcára mosolyt csalni.

Ezt követte Petõfi Sándor: ”Arany Lacinak”
címzett kedves verses meséje. A versmondót
hangos tapssal jutalmazta a hálás közönség.

A verseket egy székely népmese követte: a
„tõtelékes káposztáról”- ez az agyafúrt szolgáló
legényrõl szólt, aki túljárt a fösvény gazda eszén.

Nemcsak a mese szövege, de ízes nyelvezete is
nevetést, kacajt, mosolyt varázsolt. A történetet
és mesemondóját nagy tapssal jutalmazták.

A kis elõadást színesebbé tette a kis gyerme-
kek éneke, nagyon örültek a szíves fogadtatásnak,
a sok-sok tapsnak.

Befejezésként az Ároni áldás hangzott el, amit
az anyukák adtak elõ.

Búcsúzásul a nyári tábori héten készített
könyvjelzõkkel, papírvirágokkal és házilag készí-
tett ízletes sütikkel köszöntötték a vendégek a
gondozási központ minden jelenlévõ tagját,
dolgozóját.

Aki másokat felüdít, maga is felüdül, talán így
lehetne legrövidebben összefoglalni azt a röpke
idõt, amit a gondozási központ lakóival tölthettek
ismerõs látogatóink.

Köszönjük az egyesület kedves tagjainak,
hogy megosztották velünk ennek az õszi napnak
az örömét, az otthon falai közé a vidámságot, a
csicsergést, az otthonok kicsiny csodáit hozták
el nekünk.

Hálás köszönettel: Marsai Margit,
a Gondozási Központ vezetõje

AKI MÁSOKAT FELÜDÍT, MAGA IS FELÜDÜL

A monori Szabadidõsport szakosztály Márton napi
gyalogtúrát szervez a Strázsa hegyre,

2006. december 9-én, rossz idõ esetén
december 10-én.

Találkozó: december 9-én (vasárnap) 10.00
órakor az Orbán szobornál.
Hozzon mindenki magával ennivalót. Vissza-
érkezés kb. 16,00 órakor az Orbán szoborhoz.

Program: Kilátó, Forrás völgy, Pincesorok,
Forralt bor, tea.
Várjuk a családokat, mindenkit, aki kedveli a
túrázást, kirándulást és szeretné megismerni a
Strázsa hegyet.
(Kérjük a 14 év alatti gyermekeket, csak kísé-
rettel engedjenek el!)

Jelentkezés: Jánosovits Miklós
tel.: 06-20-824-88-23

A túrán a részvétel ingyenes!

KIRÁNDULÁS
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A nyolcadikos diákoknak vészesen közeledik
a felvételi ideje. Szakközép- vagy szakiskola,
esetleg gimnázium? Szakmát tanuljak, vagy
érettségit szerezzek? Egy idegen nyelvet
tanuljak, vagy megbirkózok kettõvel is? Az elkö-
vetkezõ hetekben sok ezren teszik fel maguknak
és szüleinek, tanáraiknak ezeket a kérdéseket.
A válasz bizony a legtöbb esetben nem egyér-
telmû. A döntés megkönnyítéséhez próbálunk
egy kis segítséget nyújtani.

A Szterényi József Szakközép- és Szakiskola
lehetõséget kínál mindazoknak, akik valamilyen
szakmát szeretnének tanulni, de várja azokat a
leendõ diákjait is, akik érettségi bizonyítványt és
szakmát egyszerre akarnak szerezni.

A Szterényi az elsõ olyan középiskola
Monoron és környékén, ahol a hagyományos
szakmunkás bizonyítvány mellé minden diák
megkapja az ún. EUROPASS bizonyítványt. Ez
egy olyan dokumentumcsomag, amely tartal-
mazza a diák által megszerzett szakmának az
Európai Uniós országokkal való kompatibilitását.
Ezt a bizonyítványt az uniós országok bárme-
lyikében elfogadják, így külföldön is elismerik a
szakmai végzettséget. Ezért külön vizsgázni vagy
pénzt fizetni nem kell, minden olyan diák
megkapja, aki sikeresen fejezi be tanulmányait
az iskolában.

A korábbiakhoz képest egyéb változások is
életbe lépnek. A szakképzésben a diákok 2 év
alapozó szakmacsoportos oktatásban vesznek
részt, de arról, hogy milyen szakmát választanak,
csak a 10. évfolyam végén kell dönteniük. Ha
például valaki az általános iskola után vendég-
látás-idegenforgalom szakmacsoportra jelent-
kezik, de a két év alatt úgy dönt, hogy inkább
villanyszerelõ szeretne lenni, ennek semmi
akadálya. Ezután még 3 év következik, amikor
már csak szakmai tantárgyakat tanulnak. Így a
pincér, bútorasztalos és villanyszerelõ bizonyít-
vány megszerzéséhez összesen 5 év tanulásra
van szükség. Az élelmiszer-vegyi áru eladó
szakmára jelentkezõk a két alapozó évfolyam után
további két évet töltenek tanulással, így számukra
csak 4 éves a képzés.

Az, akinek elsõdleges célja az érettségi
bizonyítvány megszerzése, a szakközépiskolai
oktatást válassza! Néhány éve a gimnáziumi és a
szakközépiskolai érettségi teljesen azonos,
egyenértékû. A két iskolatípus között az a különb-
ség, hogy a gimiben 2, a szakközépben 1 idegen
nyelv tanulása kötelezõ. A szakközépiskola
elõnye, hogy egyszerre szerezheti meg az
érettségi vizsgához szükséges ismereteket, és
emellé az általa kiválasztott szakma tudás-anyagát
a diák. Választható szakmák: informatika,

elektrotechnika, kereskedelem-marketing.
A szakközépiskola 4 éve alatt olyan szakem-

bereket képeznek, akik széleskörû általános
mûveltséggel és jó szakmai tudással rendel-
keznek. Innen bárki számára nyitott az út akár a
munkaerõpiac, akár a fõiskola, egyetem felé.

Milyen tanításon kívüli programokkal,
rendezvényekkel teszik színesebbé a
hétköznapokat?

Aki kedvet és tehetséget érez magában a
szerepléshez, várja õt a több éves múltra
visszatekintõ színjátszó kör. Nem csak iskolai,

KÖZELGÕ FELKÖZELGÕ FELKÖZELGÕ FELKÖZELGÕ FELKÖZELGÕ FELVÉTELIVÉTELIVÉTELIVÉTELIVÉTELI
hanem városi szintû elõadásokkal is büszkél-
kednek.

Akit a kézmûvesség érdekel, arra is lehetõ-
ség nyílik a külön erre a célra berendezett
kézmûves mûhelyben.

A sportot, testépítést kedvelõk az iskola új
kondi termében vezethetik le energiájukat.

A Csavargó nevû program azokat várja, akik
saját szemükkel szeretnék felfedezni hazánk
természeti, építészeti értékeit, nevezetességeit.

Az iskola minden évben különleges külföldi
kirándulásokkal, sítúrával, szakmai kiállításokra
való látogatással igyekszik színesíteni diákjai
életét. A tantárgyi versenyeket is mindig értékes
nyereményekkel jutalmazzák, ezzel is ösztönözve
mindenkit a jobbnál jobb eredményekre.

Mit kell tennem, hogy az iskola tanulója
lehessek?

A szakközépiskolai osztályokba központi
felvételit kell írni, mely matematikából és
magyarból lesz 2007. január 27-én. Ennek
eredménye, valamint a hozott jegyek alapján
állapítják meg, kit vesznek föl. A felvételire 2006.
december 8-ig lehet jelentkezni.

A szakiskolai részre is felvételizni kell: 2007.
március 6-án szóbeli elbeszélgetésen kell
megjelenni a jelentkezõknek, amelyen szükség
lesz a nyolcadikos irodalom füzetre és az
ellenõrzõre.

A felvételivel, és a képzésekkel kapcsolatos
további felvilágosítás az iskola titkárságán kérhetõ
a 06-29-413-822-es telefonszámon, valamint az
iskola honlapján: www.szterenyi.sulinet.hu

Péter Renáta

Nagy Bandó Andrást legtöbben
nagyszerû humoristaként ismerik, ám az utóbbi
években írói vénáját is megmutatta a kortárs
irodalom iránt érdeklõdõknek. Sokszínûségét mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy legutóbb még a
gyermekeket örvendeztette meg kötetével, az
idei könyvhétre azonban már egy olyan témájú
regénnyel lépett a közönség elé, mely az élet,
halál, mulandóság örök kérdéseit boncolgatja.

Hogyan viselkedne Ön akkor, ha holnap
kiderülne, hogy már csak három hónap van hátra
az életébõl? Kétségbeesne? Öngyilkosságot
követne el? Elmondaná családjának? Esetleg
eltitkolná elõlük? Mit tenne akkor, ha ráadásul
gyermeke éppen kisbabát vár, és veszélyeztetett
állapota miatt a legkisebb lelki megrázkódtatás
is magzatának életébe kerülhet? Halász Bódog
ismert író, a Sosemvolt Toscana fõszereplõje is
ezekkel s kérdésekkel kell, hogy szembenézzen
életének alkonyán. Végül egy sajátos megoldással
áll elõ: családjának azt mondja, Olaszországba
utazik könyvet írni, valójában azonban itthon
marad, hogy orvosi felügyelet mellett
méltósággal fejezhesse be életét. Innen küldi
leveleit szeretteinek, melyekbõl az olvasó
csodálatos hangulatképeket kaphat Itália tájairól,
embereirõl, Firenze ízeirõl, illatairól, színeirõl,
múltjáról és jelenérõl. A regény külön

érdekessége, hogy a történet ez év tavaszán-
nyarán történik, így olyan utalásokat is
találhatunk a közelmúltbeli közéleti események
egy-egy momentumára, melyre minden olvasó
biztosan emlékszik.

A Szerb Antal és Krúdy hangját idézõ, ám
sajátosan Nagy Bandó-i nyelvezet biztosan
magával ragadja mindazokat, akik hajlamosak
eltöprengeni az élet nagy kérdései fölött. Az
olvasó Bódoggal együtt „tanulhatja” és fedezheti
föl Toscanat, mely mindkettõjük számára csak egy
képzeletbeli utazást jelent. Ebbõl születik meg
mégis az a sosemvolt regény, melynek „nem
írása” tölti ki a fõszereplõ életének legutolsó
hónapjait. Bár a mû központi helyét a halál
gondolatköre foglalja el, a levelekbõl,
önreflexiókból megszületõ regény mégsem az
elmúlás miatt érzett keserûséget, hanem az élet
szeretetét, az örök égi és földi dolgokra való
ráeszmélést hirdeti: „Ez a holdpásztázta, lelket
borzoló éjszaka megerõsített abbéli hitemben,
hogy valóban jó, nagyon jó, hogy itt, ezen a
kiváltságos bolygón élhetek.

Ez akkor is fölemelõ érzés, ha tudom,
hogy ez a kérészéletnyi gyönyörûség csak pár
évtizedig tart.” (Nagy Bandó András: Sosemvolt
Toscana. Szoba Kiadó. 9.)

Péter Renáta

OLOLOLOLOLVVVVVASNI VASNI VASNI VASNI VASNI VALÓALÓALÓALÓALÓ
Nagy Bandó András: Sosemvolt TNagy Bandó András: Sosemvolt TNagy Bandó András: Sosemvolt TNagy Bandó András: Sosemvolt TNagy Bandó András: Sosemvolt Toscanaoscanaoscanaoscanaoscana



MONORI STRÁZSA 2006. NOVEMBER 30.

5

A “KÉKHÍREK” készült: A Belügyminisztérium Országos Bûnmegelõzési
Központjának támogatásával

KÉKHÍREK
Szurkapiszka

Korunk rohanó világában az emberi
együttélési szabályok is módosulnak néha. Hetek
telnek el úgy némelyik családban, hogy a
családtagok alig szólnak egymáshoz a
legszükségesebb kommunikációt kivéve,
úgymint mi legyen a vacsora és hogy kész van-e
lecke. Lehet, hogy sokszor jobb is, ha nem
beszélnek egymással, hiszen jónéhány olyan
család is van, ahol az évek alatt felgyûlt feszültség,
az egymás iránti szeretetbõl gyûlöletbe fordult
érzelem kihozza a felekbõl legrosszabbat. A
rendõrök a családi botrány nevû intézményrõl
nagyon sokat tudnának mesélni. Ez a mûfaj az,
amely fõként ünnepek körül szaporodik meg,
amikor a családok több napig is össze vannak
zárva a házban, és néha kitör a vihar. Fõként ha
hozzáadunk a dologhoz némi serkentõt is, amely
kapható félliteres, hétdecis vagy literes
kiszerelésben is. Imígyen tuningolt  állapotban,
felfokozott emóciókkal az ember fia hajlamos még
azt is sérelmezni, ha élete párja egyáltalán
hangosabban veszi a levegõt, nemhogy még
esetleg szóvá tesz valami jelentéktelen ügyet.
November 16-án délután három felé érkezett egy
telefonhívás a monori ügyeletre, miszerint az
Acsádi utca egyik házában a lakók hangosabbak
a szokottnál és némely vér is csordogált már. A
járõr iparkodott a helyszínre és konstatálta, hogy
a ház ura saját vérében feredõzik, mely hasának
bal oldaláról eredeztethetõ. Nagyobb baj nem volt,
de a mentõt is értesítették. A kilyukasztott férfi
elmondta, hogy három ismeretlen férfi szúrta
meg, de az okok és körülmények a kérdések
hatására egyre homályosabbak lettek. Végül a
szócséplést elunva a ház asszonya is
bekapcsolódott a verbális kommunikációba és
töredelmesen, ám kissé akadozó stílusban
bevallotta, hogy szó se volt a gyilkos trióról, a
szúrás tõle származik. Az okok továbbra se
kerültek nyilvánosságra, ezért a járõrök a
dülöngélõ asszonyt bevitték a kapitányságra, ahol
legott kihallgatásnak vetették alá. A kihallgatás
viszont nem folyhatott a rendes kerékvágásban,
mert a gyanúsított hölgy az elfogyasztott alkohol
hatására egyszerûen ledõlt a székrõl. Aztán mivel
úgy tûnt, hogy a sértettben nagyobb kárt nem
tett, ezért nem vették õrizetbe, de természetesen
az eljárást lefolytatják. Talán a végén kiderül, hogy
mi volt az oka a késhegyre menõ vitának.

Idegen az éjszakában
Ezt énekelte hajdanán Frank Sinatra, és ezt

jelentette be egy monori hölgy egy este, bár nem
ezekkel a szavakkal. A bejelentõ elmondta, hogy
éppen otthon volt, amikor kb. negyed kilenc felé
dörömböltek a kapun, majd mire kinézett, látta,
hogy egy ismeretlen férfi ballag befelé a házba.
Nem szokványos dolog ez, bárki meglepõdött
volna, tehát a hölgy is cseppet zokon vette, hogy
a férfi bent mászkál a házban, ráadásul az otthon

lévõ két gyerek sírással jelezte, hogy õk sem
értenek egyet a vadidegen illetõ jelenlétével. Mit
tehet egy nõ, aki ilyen helyzetbe kerül?
Összeszedte a bátorságát és kizavarta az amúgy
szelídnek látszó látogatót és hívta a rendõröket.
Nagyon gonosz szándék nem lakozhatott a 48
éves férfi lelkében, mert jámboran megvárta a
zsarukat, akiknek készségesen elmondta, hogy
a feleségéhez jött látogatóba, aki itt lakik. Nos, a
bejelentõ hölgyet nem azonosította házas-
társként, a bejelentõ viszont elmondta, hogy õ
ötven éve itt lakik, de eleddig nem jutott
tudomására, hogy a feleségkeresõ hitvese is itt
élne. Szó szót követett, végül arra a konszenzusra
jutottak, hogy máshol kell keresni az elveszett
feleséget. A férfi ellen magánlaksértés miatt
eljárás indult.

Marketolás
Nem, nem elírás, nem a szlengben használt

markecolás nevû bûncselekményre gondoltam.
Ezt a szót a korunkban olyannyira elterjedt
bevásárlóközpontokhoz alkottam, mivel a
közelmúltban több olyan eset történt, amelyeket
ezekbõl a monori üzletekbõl jelentettek be.
November 10-én a Plusz áruház biztonsági õre
jelentette, hogy egy férfi valahogy összeté-
vesztette a kosarat a saját szatyrával és oda
pakolta a polcról levett tárgyakat. A pénztáros
észrevette és ki akarta pakoltatni, ami érthetõ,
mert a bolt kára a dolgozók kára is egyben. Az 54
éves férfi a lebukást erõs indulattal vette
tudomásul és ahelyett, hogy feladta volna a
meccset, inkább meglökte a pénztárosnõt, majd
hogy még jobban vágja maga alatt a fát, még

ököllel mellbe is ütötte, ezután menekülni
kezdett. A biztonsági õr utána rohant, de ekkor
nekilökte a bevásárlókocsit. Ekkor már többen
üldözni kezdték a vásárlók közül is, elfogták és
visszatartották a rendõrök kiérkezéséig. A
mindössze talán 1000 forintnyi értékû lopott
élelmiszer megtartása érdekében alkalmazott
erõszak a legrosszabb esetben akár éveket is
jelenthet. Október végén a Liedl áruház bizton-
sági õre vette észre, hogy egy férfi egy 595,- forint
értékû szárazelemet akart ellopni, és mikor
elkapták, nem tudta magát igazolni semmilyen
irattal. Elõzõ napon a Pennyben történt egy kissé
nehezen vizsgálható eset. A biztonsági õr vette
észre, hogy egy fekete hajú nõ a szatyorba pakolja
a kiszemelt illatszereket, majd könnyed elegan-
ciával elhagyta a boltot. Mivel a biztonsági õr úgy
látta, hogy a nõ egy társaság tagja, ezért megpróbálta
feltartóztatni a négy illetõt, akik viszont nem
mutattak hajlandóságot a bent maradásra, hanem
kimentek a kocsijukhoz. Itt voltak még akkor is,
amikor a rendõrök kiérkeztek, de természetesen
tagadták, hogy bármi közük lenne a nõhöz, a
kocsiban pedig nem volt semmilyen gyanús csomag.
A kör így lassan bezárul, ha más bizonyíték nem
kerül elõ, akkor a lopási szakember illatszerestül
együtt a ködbe vész. És végül még egy teljesen
hétköznapi történet, csak hogy a Penny is
rákerüljön a listára. Egy hétköznapi hölgy álldogált
a hétköznapi áruház hétköznapi pénztáránál.
Hétköznapi táskáját elõzõleg a hétköznapi
bevásárlókocsiba tette a kiválasztott árukra, de
mikor fizetni akart, a táska hétköznapi módon már
nem volt ott. Ennyire egyszerû. Számtalanszor
óvták már a rendõrök attól az embereket, hogy
így járkáljanak a boltban, lapunkban is olvashattak
erre vonatkozó figyelmeztetést. Higgyék el, ez a
világ egyre kevésbé biztonságos. Vigyázzanak
értékeikre és magukra.

Sipos Tamás

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság döntési hatáskörében eljárva a
2006. évben stabilizált illetve aszfaltozott utak
forgalmi rendjét vizsgálta felül, és a követ-
kezõk szerint döntött:
A 4-es fõútra történõ kihajtásoknál minde-

nütt a szükséges mennyiségû „Állj, elsõbb-
ségadás kötelezõ” táblákat kell kihelyezni, a többi
helyen a jobbkézszabály érvényesül.

A Thürr István, Gábor Áron, Bródy Sándor,
Bartók Béla, Kodály Zoltán utcákra, „Állj, elsõbb-
ségadás kötelezõ” táblákat helyeznek ki, védve
a Szélmalom és Puskin utcát.

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság arról is döntött, hogy a Szélmalom
utcától a vasútig, illetve az Ady Endre utcától a
Kistói útig terjedõ településrészén a 3,5 tonnás
súlykorlátozó táblák meglétét felül kell vizsgálni,
ahol esetleg eltûnt, ismételten ki kell helyezni.
A Strázsa-hegyre vezetõ utakra szintén súly-
korlátozó táblák kihelyezését tartja indokoltnak.

A Sromfeld Aurél utcáról a Fiumei útra,
valamint a Fiumei utcáról a Szilágyi Dezsõ utcára
való kihajtásnál a „jobbkézszabály” érvényesül.

 „Állj, elsõbbségadás kötelezõ” táblát helyez-
nek ki a Katona József utcát levédve minden rá
merõleges utca sarkára, valamint a Kossuth Lajos
utca, az Eötvös utca végére, és a Váci Mihály utca
mindkét végére.

A Krúdy utca védelmére szintén „Állj,
elsõbbségadás kötelezõ” táblát helyeznek ki.

A Holdsugár utcáról a Péteri útra „Állj,
elsõbbségadás kötelezõ” táblát helyeznek ki a
Péteri út védelmére, továbbá az Erzsébet
királyné út védelmére is.

Ahol nincs, ott az Ady Endre útra kivezetõ
minden utcára kihelyezik a táblát.

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság úgy határozott, hogy a Kiss Ernõ
utcáról engedélyezi a behajtást a 2414 hrsz-ú
ingatlanra, ahol eddig „Behajtani tilos” tábla volt
elhelyezve.

FORGFORGFORGFORGFORGALMI REND VÁLALMI REND VÁLALMI REND VÁLALMI REND VÁLALMI REND VÁLTOZÁSOKTOZÁSOKTOZÁSOKTOZÁSOKTOZÁSOK
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KÖLYÖK ÁLOM
Minõségi bébi és

gyermek ruházat
a születéstõl 6

éves korig, széles
választékban.

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

HOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓHOBBI KUCKÓ

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

képzõ MK.
OKÉV szám: 13-0794-04

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

2007. január 10-én és 17-én 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
www.startmk.hu

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

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

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

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

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

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

tanfolyamok indulnak 2007 januártól minden
szinten az Ökumenikus Általános Iskolában.
Jelentkezési határidõ: 2006. december 20.

Érdeklõdni lehet: Hangyásné Farkas Ágnes,
06-29-411-373 (este)

SZÁMÍTÁSTECHNIKA

 Posta 

ÜZLETÜNKBEN:
Kreatív- és hobbi termékek,

lufik, party kellékek
kaphatók.

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

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

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

TÁRSASHÁZ  KEZELÉST VÁLLALUNK !
Állami társasházkezelõi szakképzettséggel,

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

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

biztosítunk leendõ partnereinknek.

A FORRÁS-SORI JÁTÉKBOLT
a Minimax Üzletlánc bolthálózat tagjaként, megújult karácsonyi
árukészlettel, a régi kedves kiszolgálással várja régi és leendõ

vásárlóit!
Decemberi nyitva tartás:

hétfõtõl péntekig 8,00 – 17,00-ig,
szombaton 8,00 – 12,00-ig, vasárnap 9,00 – 12,00-ig.

Legók, babák, Barbik, pónik, távirányítós autók, vonat- autópályák,
társasok, laptopok, Minimaxos játékok, mint a TV-ben, játékok nagy

választékban.
Monor, Forrás-köz 2. Tel.: 29/413-944.

Minden kedves vásárlónknak kellemes ünnepeket kívánunk!
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SZÕRTELENÍTÉS
VILLANÓFÉNNYEL!

Magas mûszaki fejlettségû DEKA márkájú Photosilk IPL
géppel, amely az egyedülálló technológiának köszönhetõen
FÁJDALOMMENTES valamint az eddig szokásos 10-

15 kezelés helyett 5-6 IS ELEGENDÕ a sikeres
szõrtelenítéshez a test bármely területén. A kezelõfej hûtött,
(folyamatosan 10 oC) a bõrre közvetlenül ráhelyezhetõ, nincs
energiaveszteség, minden villanással 8,3 cm2 területet lehet

kezelni, ezért gyors és biztonságos.
További információ:

Korb Csilla kozmetikus mester:
06-30-9705-525.

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

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

Játékot, ajándékot, olcsón!Újra nyílt a

290-es
bolt!

Monor, Deák F. u. 2.
(A TABAC mellett, az Okmányirodával szemben)

ZÖLD BÚZAFÛ ÉS

BIO CSÍRÁK

FÜLGYERTYÁK

VIA MAX

KAPSZULÁK

AMULETTEK

INDIAI

FÜSTÖLÕK

ILLÓOLAJOK

SÓ ÉS

ILLATLÁMPÁK

ÁSVÁNY

KARKÖTÕK,

MAROKKÖVEK

ZENÉLÕ ÉS

MÁS

KÉPESLAPOK

ILLATMÉCSESEK,

GYERTYÁK

AGYKONTROLL,

ÉDESVÍZ,

BIOENERGETIC,

MANDALAM

AGAPE,

KIADÓK KÖNYVEI

TAROT

KÁRTYÁK ÉS

KÖNYVEK!

FENG SHUI

KIADVÁNYOK ÉS

KELLÉKEK!

BIONETT

BALZSAM

ERDIC

GABONATABLETTA

FLAVIN 7

GYÓGYTEÁK

FÛSZEREK

LISZTEK,

MAGVAK

BIO

KENYEREK

BIO

SÜTEMÉNYEK

BIOTECH TESTTÖMEG

NÖVELÕ, ZSÍRÉGETÕ

ÖKONET ÉS CALIFORNIA

FITNESS VITAMNOK

PÍ TÜNDÉRVÍZ

PREVENTA 105 VÍZ

 

Napsugár
Gyógynövény

Studió

NAPSUGÁR
GYÓGYNÖVÉNY STÚDIÓ

MONOR, PILISI ÚT 12.
NYITVA TARTÁS:

H-CS-P: 9,00 – 18,00
K-SZERD.: 9,00 – 17,00

SZO.: 9,00 – 13,00
TELEFON: 414-506

HOMEOPÁTIÁS
TANÁCSADÁS MONORON

INFORMÁCIÓADÁS
A BOLTBAN!

SZOMBATONKÉNT 5%
ÁRKEDVEZMÉNY!

AKCIÓK A MONOR ÉS VIDÉKE
TAKARÉKSZÖVETKEZETNÉL!

♦ Ne mondja fel lekötött betétjét! Hitel akár 1 nap
alatt! Betét fedezete mellett igényelhetõ hitel:
kiadásait *2,0%-ért finanszírozzuk. THM: 3,61-
9,99% . Egyéb költség a hitelhez nem kapcsolódik.
* Hitel ügyleti kamata és a betéti kamat közötti
marge mértéke.

♦ 3 hónapos változó kamatozású számlalekötés
kamata évi 7,20%. EBKM: 7,30%

♦ 180 napos változó kamatozású számlalekötés
kamata évi 7,30%. EBKM: 7,40%

♦ 365 napos változó kamatozású számlalekötés
kamata évi 7,50%. EBKM: 7,60%

♦ 450 napos változó kamatozású számlalekötés
kamata évi 8,00%. EBKM: 8,04%

♦ Vegyen fel nálunk lakáscélú és lakossági
jelzáloghitelt. AKCIÓ 2006. december 31-ig.

Várjuk Önt is kirendeltségünkön!
Monor, Mátyás király u. 15/a.

Telefonszám: 29-410-396
További részletek: www.monor.tksz.hu
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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.

AZ 1956-OS FORRAZ 1956-OS FORRAZ 1956-OS FORRAZ 1956-OS FORRAZ 1956-OS FORRADADADADADALALALALALOM ÉS SZABADSÁGHAROM ÉS SZABADSÁGHAROM ÉS SZABADSÁGHAROM ÉS SZABADSÁGHAROM ÉS SZABADSÁGHARCCCCC
MONORI ESEMÉNYEI ÉS MÁRMONORI ESEMÉNYEI ÉS MÁRMONORI ESEMÉNYEI ÉS MÁRMONORI ESEMÉNYEI ÉS MÁRMONORI ESEMÉNYEI ÉS MÁRTÍRJTÍRJTÍRJTÍRJTÍRJAI AI AI AI AI 2. rész2. rész2. rész2. rész2. rész

Az elsõ részben részletesen és idõrendben
ismertettem azokat a forrásdokumentumokat,
amelyek eddig megjelentek illetve hozzáférhetõk
voltak. Ennek is köszönhetõ, hogy Szemerey Iván
neve a levéltárban õrzött bírósági peranyagban
István-ként olvasható, én is így idéztem.

A forradalom és szabadságharc utáni
megtorlásban további eljárások is történtek. Bara
Gábor (1907) monori nemzetõr parancsnok 1957-
ben 8 hónapig közbiztonsági õrizetben, illetve
1958-ban rendõri felügyelet alatt volt. Szente
István (1912) bérelszámoló, a Monori
Magtermelõ Vállalat munkástanács elnöke 1957-
ben 6 hónapot töltött közbiztonsági õrizetben. A
monori községi Nemzeti Bizottság elnöke elõbb
dr. Rabár Pál volt, nincs információ arról, hogy
eljárás alá vonták. Õt követte az elnöki
tisztségben Dósa János kertész, volt monori
fõjegyzõ, akit 1958-ban 8 hónapra internáltak.

Szente Lászlót és társait a monori járási
Nemzeti Bizottságban történt tevékenységéért
szintén börtönbüntetésre ítélték. Szente László
(Újpest, 1905) általános iskolai tanár, volt fõispán,
a Járási Nemzeti Bizottság elnöke, I. rendû vádlott
6 évi, Baranyi Ferenc (Monor, 1907) volt jegyzõ,
a Járási Nemzeti bizottság titkára, II. rendû vádlott
4 évi, Mucsi József (Monor, 1931) kazánfûtõ III.
rendû vádlott, dr. Karbach Antal (Bpest, 1905)
ügyvéd, IV. rendû vádlott, Páter Jenõ (Eperjes,
1897) szaktanító V. rendû vádlott és dr. Kovács
Jenõ (Zaláta, 1922) a monori szülõotthon vezetõ
orvosa VI. rendû vádlottak több évi börtön-
büntetést kaptak, és a közügyek gyakorlásától
több évre eltiltották õket.

A fenti események felidézése és az említett
szereplõk nem nyújtják a teljességet, hiszen a
2006. október 23-át megelõzõ önkormányzati
felhívásra több 1956-os résztvevõ és hozzátartozó

jelentkezett. Így az általam közölt személyek
névsora a következõkkel bõvült: Tóth László
József,  Debreczeni Sándor, Gál László, Kovács
Gáspár, Kõtelepi Lajos, Mátyás Ferenc. Az õ
személyes részvételük, felelõsségre vonásuk és
egyéni sorsuk feldolgozása ezután történik meg.
Természetesen a késõbbiekben is bõvülhet ez a
névsor, hiszen az elmúlt 50 évben sokan
meghaltak, illetve elköltöztek Monorról a
résztvevõk közül.

Végül érdemes azt is megemlíteni, hogy a
rendszerváltás kezdeti idõszakában, 1989.
október 23-án a város központjában egy kopjafát
állított az MDF és a Független Kisgazdapárt
monori szervezete az 1956-os forradalom
emlékére, és 2001-ig itt tartottuk a megemlé-
kezéseket. A kopjafát Bakos Albert fafaragó
készítette.

Németh László

A jogosultak köre nem változott.  A
méltányos közgyógyellátás esetén módosult a
helyi rendelet azzal, hogy az egy fõre jutó
jövedelem kiszámításánál nem kerül levonásra a
gyógyszerköltség.

A személyes szükséglet kielégítéséhez
szükséges gyógyító ellátást a háziorvos igazolja.

A háziorvos az igazoláson feltünteti a
kérelmezõ személyes azonosító adatait,
társadalombiztosítási azonosító jelét, a tartósan
fennálló betegségek nemzetközi osztályozása
szerinti kódját, valamint az alkalmazandó
terápiához szükséges gyógyító ellátások
megnevezését, mennyiségét, gyógyszerek
esetében a hatóanyag megnevezését és a kívánt
terápiás hatás eléréséhez szükséges mennyi-
ségét és adagolását.

A háziorvosi igazolást kell zárt borítékban a
kérelmezõ nevének, társadalombiztosítási
azonosító számának feltüntetése mellett,  csatolni
a közgyógyellátás iránti kérelemhez.

A borítékon a háziorvos feltünteti nevét és
„háziorvosi igazolás közgyógyellátás igénybe-
vételéhez” szövegrészt.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a zárt
borítékot ne bontsák fel, azt a Polgármesteri
Hivatal is lezárt állapotban küldi tovább a Megyei
Egészségpénztár (továbbiakban: MEP) részére,
illetõleg amennyiben a kérelmezõ ügyfél
nem felel meg a jogszabályban elõírt jogo-
sultsági feltételeknek, az igazolást felbontat-
lanul az ügyfélnek küldjük  vissza.

A háziorvosi igazolás alapján a MEP
szakhatósági állásfoglalásban nyilatkozik a
kérelmezõ esetében elismert havi rendszeres

gyógyító ellátás térítési díjáról, megjelölve a
gyógyszerek térítési díját.

A MEP vizsgálja az igazolásban feltüntetett
havi rendszeres gyógyító ellátás iránti szükséglet
szakmai megalapozottságát. Amennyiben a MEP
nem látja megalapozottnak az igazolásban
feltüntetett gyógyító ellátás iránti szükségleletet,
akkor a szakhatósági állásfoglalás kiadását
megelõzõen egyeztetést folytat az igazolást
kiállító háziorvossal.

A MEP biztosít betekintési jogot a kérelme-
zõnek a szakhatósági állásfoglalást megalapozó
iratokba, illetõleg ad ezekrõl másolatot.

A MEP a szakhatósági állásfoglalást megküldi
a Polgármesteri Hivatalnak, amely alapján
megállapításra kerül a közgyógyellátásra való
jogosultság.

Az egyéni gyógyszerkeret összege a  jogosult
egyéni havi rendszeres gyógyszerköltsége, ami
2006. évben maximum 12.000 Ft  lehet.
Amennyiben az egyéni rendszeres gyógyszer-
költség a havi 1000 Ft-ot nem éri el, egyéni
gyógyszerkeret nem kerül megállapításra. Az
eseti keret éves összege 6.000 Ft.

Az egyéni gyógyszerkeret és az eseti keret
egy évre kerül megállapításra.

A jogszabály lehetõséget teremt arra, hogy a
jogosultság lejártát megelõzõ 3 hónapon belül a
közgyógyellátás iránti kérelmet az ügyfél
benyújtsa. Tekintve, hogy a MEP-nél folyó eljárás
45 napig, illetõleg ennél hosszabb ideig is
eltarthat, kérjük, éljenek a törvényben
biztosított lehetõséggel, adják be a kérelmet,
az igazolvány lejártát megelõzõ 3  hónapon
belül.

A KÖZGA KÖZGA KÖZGA KÖZGA KÖZGYÓGYÓGYÓGYÓGYÓGYELLÁTÁSYELLÁTÁSYELLÁTÁSYELLÁTÁSYELLÁTÁS
ÚJ RENDSZEREÚJ RENDSZEREÚJ RENDSZEREÚJ RENDSZEREÚJ RENDSZERE

„Az idõnként szürkének látszó kavicsból is
elõtûnik a drágakõ csillogása. (Czeizel Endre)

MEGMEGMEGMEGMEGALAKALAKALAKALAKALAKULULULULULTUNKTUNKTUNKTUNKTUNK
Örömmel értesítjük az érintett szülõket és
minden érdeklõdõt, hogy monori székhellyel
megalakult a „Gyermekláncfû” Közhasznú
Egyesület, amely a sajátos nevelési igényû,
(autizmussal élõ, Down szindrómás, testi-,
érzékszervi-, értelmi sérüléssel élõ, illetve
tanulási zavarral: dyslexia, dysgráfia, dyscalculia,
valamint magatartási zavarral küzdõ, hyperaktív)
gyermekeket és szüleiket támogató, segítõ
egyesület.
Ha gyermekével kapcsolatosan szeretne
segítséget kérni, tapasztalatokat cserélni, de nem
tudja kihez forduljon, legyen Ön is egyesületünk
tagja, hiszen problémáink és nehézségeink közös
összefogással könnyebben megoldhatók!
Bármely elérhetõségünkön szívesen adunk
felvilágosítást, és szeretettel várjuk!

Telefon: 29/411-645, 417-641, 414-388,
06-20-411-7114, 06-30-393-4099,

06-70-771-1652.
E-mail: gyermek-lancfu@freemail.hu,

www.gyermek-lancfu.extra.hu

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a
Monori Önkormányzat
Hivatali helységében

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

Az áldozatvédelmi elõadó, Bán Imre
várja az érintetteket!
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A babaúszás felfrissíti a testet és a lelket – a
szülõknek és a kicsiknek is élmény.

Monor – A Városi Uszodában kedd és
szombat délelõtt szakképzett oktató
irányításával babaúszás zajlik. A foglal-
kozásokon természetesen a büszke szülõk
is aktívan részt vesznek.

Már az uszoda bejáratánál hosszan kígyózó
babakocsisor fogadja az úszásra érkezõ
családokat. A nagy érdeklõdés egyik oka, hogy
hasonló programra eddig csak a fõvárosba lehetett
vinni a babákat. Az uszoda vezetõje, Varga Károly
viszont úgy döntött, változtat a helyzeten, s Viczkó
Andrea úszóoktató segítségével elindította az
egyre népszerûbb foglalkozásokat.

- Már a három hónapos apróságokat is várjuk
– mondta Viczkó Andrea, a HRG Alapítvány
hallgatója, az oktatás vezetõje. – Azért jó ilyen
korán elkezdeni, mert a kicsiknek ebben a korban

MOSOLMOSOLMOSOLMOSOLMOSOLYYYYYOGVOGVOGVOGVOGVA, A VÍZ ALAA, A VÍZ ALAA, A VÍZ ALAA, A VÍZ ALAA, A VÍZ ALATTTTTTTTTT
még mûködik az anyaméhben megszerzett
búvárreflexük (ha az orrukat és szájukat víz éri,
akkor pár másodpercig nem vesznek levegõt),
ami általában 7-8 hónapos korukra eltûnik. Erre
alapozva, hamar meg lehet velük szerettetni a
vizet, s utána tudatosan és könnyen merülnek.

A babák elõször speciális gyakorlatokkal
melegítenek be a medence közepén anyuval vagy
apuval, majd a vízbe csobbanva élvezhetik a
pancsolás minden örömét. Az úszásoktatások
során fejlõdik az apróságok betegségekkel
szembeni ellenállóképessége, fejleszti a gyerekek

immunrendszerét, izomzatát, és növeli a tüdõ
levegõ-kapacitását.A vízben számos olyan
mozgásra képesek, amit a szárazföldön nem
tudnának elvégezni.

Az aktív programot egyébként a legkisebbek
is rendkívül jól bírják: gyakran még a víz alatt is
mosolyognak.

Nagy hagyományokkal rendelkezõ rangos
úszóversenyen vettek részt a Monor SE úszói.
Október 28-án Móron rendezték meg 15 város
úszóinak részvételével az idei Ezerjó Kupa
Országos úszóverseny õszi fordulóját. A közel
300 versenyzõ között városunk 5 fõs csapata
kiválóan helytállt, nagyon szép eredményeket
értek el . 2 arany 2 ezüst és 4 bronz éremmel
tértek haza.

Eredményeink:
1999-ben születettek:  fiúk

50 m fiú mellúszás : 2. helyezett  Bacskai Attila
50 m fiú hátúszás   : 2. helyezett  Bacskai Attila
50 m fiú gyorsúszás:1. helyezett  Bacskai Attila

1998-ban születettek : fiúk
50 m fiú mellúszás : 10. helyezett Bokros Belián
50 m fiú hátúszás   :  9. helyezett  Bokros Belián
50 m fiú gyorsúszás:12. helyezett Bokros Belián

1996-ban születettek : fiúk
50 m fiú mellúszás : 3. helyezett Ponyi Péter
50 m fiú hátúszás  :  6. helyezett Ponyi Péter

50 m fiú pille         : 7. helyezett Ponyi Péter
100 m fiú vegyes   : 6. helyezett Ponyi Péter

1998-ban születettek : lányok
50 m lány mellúszás : 3. helyezett Városi Brigitta
50 m lány hátúszás   : 1. helyezett  Városi Brigitta
50 m lány gyorsúszás: 3. helyezett Városi Brigitta

1996-ban születettek : lányok
50 m lány mellúszás : 7. helyezett Bacskai Csilla
50 m lány hátúszás   : 8. helyezett Bacskai Csilla
50 m lány pille         : 3. helyezett Bacskai Csilla
100 m lány vegyes  : 11. helyezett Bacskai Csilla
Ezt megelõzõen október 1-én  utánpótlás
versenyen is megmérettették magukat úszóink.
A Komjádi uszodában rendezett, a fõvárosi nagy
úszóklubokat felsorakoztató versenyen, közel 70
versenyzõ közül, Városi Brigitta a
korcsoportjában, 50 m–es mellúszásban az
5. helyezést érte el.
Versenyzõinknek gratulálunk és további sok
sikert kívánunk  !!!

MSE Úszószakosztály

MONORI SIKEREK AZ EZERJÓ KUPÁNMONORI SIKEREK AZ EZERJÓ KUPÁNMONORI SIKEREK AZ EZERJÓ KUPÁNMONORI SIKEREK AZ EZERJÓ KUPÁNMONORI SIKEREK AZ EZERJÓ KUPÁN

Ismét rangos úszóversenynek adott otthont a
Monor városi uszoda. Október 14.-én Pest megye
legjobb úszói versenyeztek a bajnoki pontokért.
 A Monor SE úszó szakosztályának versenyzõi
derekasan helytálltak a színvonalas mezõnyben,
és szorgalmasan gyûjtötték az érmeket  valamint
a helyezések után járó pontokat.
 Csernák Marianna  vezetõedzõ elégedett
lehetett tanítványaival.

Versenyzõink eredményei :
100 m  lány mellúszás  1999 és fiatalabb

születésûek:
1. helyezett : Botka Dóra
4. helyezett : Botka Anita
5. helyezett : Bokros Blanka (2000-ben szül.)
50 m fiú mellúszás  1999-ben születettek:
1. helyezett : Bacskai Attila
50 m lány hátúszás 1999-ben születettek:
1. helyezett : Botka Dóra
2. helyezett : Botka Anita
100 m fiú gyorsúszás 1999-ben születettek:
1. helyezett : Bacskai Attila
50 m lány hátúszás 1998-ban születettek:
2. helyetett : Városi Brigitta
100 m lány mellúszás 1998-ban születettek:
1. helyezett : Városi Brigitta
50 m fiú mellúszás 1998-ban születettek:
3. helyezett : Bokros Belián
100 m fiú gyors úszás 1998-ban születettek:
5.  helyezett : Bokros Belián
50 m fiú mellúszás 1997-ben születettek:
6. helyezett : Leé  Ádám
50 m lány pille 1997-ben születettek:
3.  helyezett : Bódi Barbara
100 m lány hátúszás 1997-ben születettek:
6. helyezett : Bódi Barbara
50 m  lány pille 1996-ban születettek:
4. helyezett : Bacskai Csilla
100 m lány hátúszás 1996-ban születettek:
5. helyezett : Bacskai Csilla
50 m fiú mellúszás 1996-ban születettek:
2. helyezett : Ponyi Péter
100 m fiú pille 1996-ban születettek:
 7. helyezett : Ponyi Péter
50 m fiú gyorsúszás 1995-ben születettek:
4. helyezett : Séllei Gergõ

200 m fiú vegyes úszás 1995-ben
születettek:

4. helyezett : Séllei Gergõ
100 m lány vegyes úszás 1992-ben

születettek:
6. helyezett : Városi Virág
50 m lány mellúszás 1992-ben születettek:
6.  helyezett : Városi Virág

4x50 m lány vegyes váltó 1996 – 97  ben
születettek:

4. helyezett : Botka Dóra, Városi Brigitta, Bacskai
Csilla, Botka Anita
Gratulálunk a Monor SE  Úszó szakosztály

versenyzõinek  és Csernák Marianna
vezetõedzõnek!

A részletes jegyzõkönyv megtekinthetõ : www.
vuk-se.hu/jegyzõkönyvek/ honlapon.
A Pest Megyei  úszó csapatbajnokság versenyét
követõen a monori városi uszodában rendezték
meg a 2006 / 2007-es tanév középiskolai megyei
diákolimpia döntõjét. A döntõ idõfutamai A és B
csoportban közel 50 fõ diák részvételével
zajlottak.

PEST MEGYEI ÚSZÓ
CSAPATBAJNOKSÁG

III. FORDULÓ

Monor Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete megalkotta a „Start-számlára történõ
önkormányzati kiegészítésrõl” szóló rendeletét. Ezzel a fiatalok életkezdését segíti elõ a törvény
felhatalmazása alapján. A következõket kell tudni errõl a rendeletrõl:
Erre a kiegészítõ befizetésre az a gyermek jogosult, aki Start-számlával rendelkezik, és Monoron
állandó bejelentett lakása van, illetve õ és szülõje is, életvitelszerûen itt is él.
A szülõ, a gyermek születésétõl számított egy éven belül kérheti az önkormányzattól a kiegészítõ
befizetést, melynek összege 10.000 Ft.
A kérelemhez mellékelni kell a szülõnek a Start-számla megnyitását igazoló okmányokat, valamint
a gyermek és a szülõ nevét.
A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályára (2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80.) kell
eljuttatni.

„BABAKÖTVÉNY”
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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

Darázsi Károly, Burján Benõ Lajos,
Fényes Ferenc.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mind-
azoknak akik,

Darázsi Károly
temetésén résztvettek, sírjára koszorút, virá-
got tettek, bánatunkat enyhítették.

Nõvére és a gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szere-
tett édesanyánk,

Fejes Györgyné sz. Horváth Irén
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virá-
got tettek, mély fájdalmunkban együttér-
zésüket fejezték ki.

A gyászoló család

Köszönetet mondok mindazoknak, akik
felejthetetlen édesanyám,

Darvas Istvánné sz. Wolcz Irma
temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszo-
rút helyeztek, együttérzésükkel enyhítették
bánatomat.

Darvas Péter

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
szeretet férjem,

Kürti István (51)
temetésén részt vettek, és sírjára virágot,
koszorút helyeztek.
Külön köszönetet mondunk háziorvosának, dr.
Misuth Gábornak, és az odaadó segítségért a
Novák családnak.

Monor, Deák F. u. 2. Tel.: 29/414-708
sodró dohányok, töltõk, hüvelyek, papírok, pipák, pipadohányok, kiegészítõk

szivarok (kézi, gépi, ízesített), öngyújtók (benzines, gáz, tûzkõ)
Italkülönlegességek, édességek, parfümök.

Nyitva tartás: 8,00 – 12,00-ig, és 14,00 – 18,00-ig,
szombaton 8,00 – 13,00-ig.

„T„T„T„T„TABAC”ABAC”ABAC”ABAC”ABAC”
Dohány – Ajándék

A monori közigazgatás ellenállása 1904-6-ban 2. rész
1905. november 30.  4. Napirend.  229-230.oldal
„Palcsik János községi bíró a következõ indítványt terjeszti elõ.
Tudjuk, hogy a mostani alkotmányos küzdelemben a törvénytelen kormány erõszakos

intézkedésével szemben vármegyénk tisztviselõi a 65-ös bizottsággal együtt mily lelkes és
becsületes álhatatossággal védelmezik az álláspontot. Ezért javaslom, hogy fejezzük ki
tiszteletünket és ragaszkodásunkat a 65-ös bizottsággal és vármegyénk tisztviselõivel
szemben, ezért indítványozom, hogy mondja ki községünk közgyûlése:1./ Hogy a 65-ös
bizottságnak minden intézkedését helyesli, és azok mûködésével magát azonosítja. 2./ Báró
Prónay Dezsõ urat, a 65-ös bizottság elnökét, 3./ Fazekas Ágoston Pest- Pilis- Solt- Kis kun
vármegye fõjegyzõjét, 4./ Szabó Géza Pest- Pilis- Solt- Kis kun vármegye aljegyzõjét, mint a
65-ös bizottság jegyzõjét érdemeik elismerése mellett községünk díszpolgárává választja
meg, és a 65-ös bizottság hazafias tagjait kiváló maguk tartásáért üdvözöljük. Határozat. A
képviselõ testület az indítványt egyhangú elfogadta. Nevezettek megválasztásáról való
értesítés megküldésére az elöljáróság utasíttatott.”

Ugyanott 11. Napirend 237-238.old.
„Olvastatott a monori járás fõszolgabírójának 8611.kig./1905. számú átirata, mely szerint

a póttartalékosok bevonulására vonatkozó hirdetmény általa nem történt kifüggesztésérõl
értesít. Határozat. A képviselõ-testület Sárközy Pál járási fõszolgabíró urat ezen hazafias
kinyilatkoztatásáért melegen üdvözli. A képviselõtestület ezennel a község összes jegyzõit,
különösen a vezetõ jegyzõt mint anyakönyvvezetõt, akihez a hadkiegészítõ parancsnokságtól
a póttartalékosok bevonulására vonatkozó hirdetmény kifüggesztés végett megküldetett,
annak kifüggesztését határozatilag megtiltja. S amennyiben akár ezen esetbõl kifolyólag vagy
a 65-ös bizottság határozatainak megtartásából a községi jegyzõkre kellemetlenségek vagy
felfüggesztések történnének, a képviselõtestület róluk gondoskodni hazafias kötelességének
ismeri, és a község jegyzõi fizetéseiket – még ha felfüggesztetnének is – a szabályrendelet
értelme szerint ki fogja szolgáltatni.”

APRÓ HÍREKAPRÓ HÍREKAPRÓ HÍREKAPRÓ HÍREKAPRÓ HÍREK
A dr. Gombos Matild Alapítvány (2200 Monor,
Balassi B. u. 1.) 2005. évi elszámolása:
Nyitó egyenleg: 331.182 Ft
Bevételek:
- kamatbevétel: 7.725 Ft
- SZJA 1%: 249.786 Ft
Kiadások:
- bank költség: 9.900 Ft
Záróegyenleg: 578.793 Ft

Varga Jenõ
kuratóriumi elnök

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki adója
1%ával a Monori Bömbölde Tipegõket támogatta.
A felajánlott 95.856 Ft támogatást a bölcsõdés
gyermekek játékkészlet felújítására használjuk
fel.
Az adó 1%-ának további felajánlását várjuk.
Adószámunk: 18689527-1-13.

A biztonságos hazai vérellátáshoz évente közel
fél millió önkéntes véradományára van szükség.
A Magyar Vöröskereszt véradást szervez
Monoron, a Gazdakör épületében (Dózsa György
utca 42.),

2006. december 11-én,
8,00 – 16,30 óra között.

Önt is várjuk a véradók táborába, hiszen Önnek
ez csak 30 perc az életébõl, másnak maga az
ÉLET!

Segítségét elõre is köszönik:
a véradásszervezõk

Hálásan köszönjük mindazoknak, akik a
Nagycsaládosok Monori Egyesületének javára
utalták át jövedelemadójuk 1 %-át, 2005-ben

Az Õszirózsák november 18-án a budapesti
nyugdíjas „Ki mit Tud?”-on a tánccsoport kategó-
riában, Mazsorett számukkal a II. helyezést érték
el, egyben a csoport meghívást kapott december
21-ére, a budapesti nyugdíjasok tiszteletére
rendezett „karácsonyi gála” ünnepségre is.

FELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁSFELHÍVÁS

***

***

***

75.793 Ft érkezett a számlánkra. Egyesületünk
ezt az összeget  2005. decemberében megtartott
Mikulás-ünnepségen használta fel.
Segítségüket megköszönve: Nagycsaládosok
Monori Egyesülete
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Labdarúgás: A hazai pályán aratott két
fontos gyõzelemmel, a 8. helyen telel csapatunk.

NBIII (felnõtt): Alföld-csoport, Felnõtt, 11.
forduló: Monor SE- Csongrád: 4-1 (Malik 2;
Szluka; Bokros S.)12. forduló: Túrkeve - Monor
SE: 2-1 (Magyar Tamás)13. forduló: Monor SE
Szarvas: 3-0 (Szluka; Bokros S., Kerepeszki) Õszi
végeredmény:1. Örkény SE 34, 2. Algyõ SK 28,
3. Ceglédi VSE 28, 4. Hódmezõvásárhely SC 
24, 5. Gyula Termál FC 23, 6. Spartacus - RSE 
22, 7. Mezõtúr 22, 8. Monor SE 14, 9.
Kiskunfélegyházi HTK14, 10. Bajai LSE 13, 11.
Túrkeve-Veteinel 12, 12. Csongrádi-Tiszapart SE
12, 13. Újszász VVSE  8, 14. Szarvas SC 3. Az
õsz utolsó szabadtéri mérkõzésére maradt az igazi
csattanó felnõtt gárdánk 2-0-ra verte az NBI-es
Vácot, Bán Zsolt góljaival. A felnõtt gárda januárig
heti két alkalommal, teremben fog tréningezni.
Játékos-mozgásról egyelõre nincs konkrét hír, bár
a zuhanyhíradó szerint két játékosunkra is szemet
vetett az egyik legpatinásabb - bár jelenleg csak
a másodosztályban vitézkedõ - hazai élklub!

Ifjúsági-öregfiúk eredmények: Pest
Megyei II. osztály/U19, 11. forduló: Vecsés-
Monor SE: 3-1, BLASZ ’93. A-csoport, 7. forduló:
Monor SE- Dunakeszi: 2-0 (gólsz.: Erõs Ronald;
Magyar Gergõ). Pest Megyei II. osztály/U17, 11.
forduló: Vecsés- Monor SE: 2-1 BLASZ ’94. A/
csoport, 8. forduló: ÚTE- Monor SE: 2-0 BLASZ
’93. A/csoport, 8. forduló: Gödöllõ- Monor SE: 3-
2 (Magyar Gergõ 2), Pest Megyei II. osztály/U19,
12. forduló: Monor SE-Örkény: 1-2(Bokros
Bálint) Pest Megyei II. osztály/U17, 12. forduló:
Monor SE- Örkény: 4-3 (Árvai Zoltán; Szemõk
Gergõ; Baranyai Péter; Varga Csaba). U-13
körzeti bajnokság: Monor SE - Péteri: 10-0
(Németh Nikó 3; Kupai Dani 3; Zsíros Márton 2;
Szabó Márton; Oláh Gábor) Monor- Cegléd,
Körzeti Öregfiúk-bajnokság, B. osztály: Maglód-
Monor SE: 0-3 (Füle Balázs 2; Kis György),Pest
Megyei II. osztály/U19, 13. forduló: Szt. István -
Monor SE: 3-0. Pest Megyei II. osztály/U17, 13.
forduló: Szt. István - Monor SE: 7-0

BLASZ ’93. A/csoport, 9. forduló: Monor SE-
RTK: 0-6U-13/Körzeti bajnokság: Monor-
Sülysáp: 1-0 (Silberer) Monor-Nagykáta: 2-0
(Oláh; Silberer) (Ezzel U13-as csapatunk ELSÕ
a körzetben)

Rojik Kupa tornát rendezett a Rákosmenti
Rojik FC. Az eseményen a házigazdák mellett
még öt 1994-es korosztályú gárda vett részt,
köztük a BLSZ kiemelt 94-es korosztályú
bajnokságában szereplõ, Csõke István által
edzette csapatunk. A hat együttes két hármas
csoportban kezdte meg a küzdelmeket, majd a
helyosztók és a díjátadás következett. A-csoport:
Monor – Szent Pál Akadémia 2–2; Rojik – Monor
1–4; Szent

Pál Akadémia – Rojik 1–1. A csoport
végeredménye: 1. Monor; 2. Szent Pál Akadémia;
3. Rojik. Az 5. helyért: Rojik - Kelen 2-1. A 3.
helyért: Szent Pál Akadémia - Gödöllõ 1-0. Döntõ:
Monor - Ikarus 1-1; büntetõkkel 1-3.A torna
végeredménye: 1. Ikarus; 2. Monor; 3. Szent Pál
Akadémia; 4. Gödöllõ; 5. Rojik; 6. Kelen.
Gólkirály: Horváth Krisztián (Ikarus).

Legjobb mezõnyjátékos: Kavalecz Márk
(Monor). Legjobb kapus: Berki Viktor (Gödöllõ).
A torna gyõztes Ikarus, a második helyezett
Monor kerete, akik csoportelsõként, majd a torna
második helyezettjeként diadalmaskodtak:
Bencsik Roland, Farkas Krisztián, Fazekas

Richárd, Gál Martin, Kavalecz Márk, Kösszer
Krisztián, Lázár Zoltán, Magyar Bence, Meggyes
Zoltán, Molnár Ákos, Ocztos Gábor, Pál Zoltán,
Paput Roland, Vékei Nándor, Szebenszki
Balázs.Edzõ: Csõke István.

Csõke István: “Egy évvel idõsebbek között
játszottunk, és nagyon szép eredményt értünk
el. A szervezéssel, valamint a játékvezetéssel is
meg voltam elégedve.“

Utánpotlás torna Békéscsaba: 2 napos nem-
zetközi tornán vett részt az 1998-as születésû
csapatunk Békéscsabán. A rendkívül erõs tornán
15 csapat küzdött a helyezésekért . A monori ifjak
remek játékkal lepték meg a szépszámú közön-
séget. A csoportmeccsek során Orosházát (7:3),
a Békéscsaba Elõrét (5:0), a szlovák másod-
osztályú Tatran Presov (5:0), majd a szerb Novi
Sad (3:0) együttesét legyõzve kerültek a közép-
döntõbe . Itt újabb gyõzelmeket aratott a gárda.
Elõbb Békéscsaba (1:0) majd a Kecskemét (1:0)
ellen aratott megérdemelt gyõzelmet csapatunk.

A döntõbe a két legjobb csapat került, ahol
egy nagyon színvonalas mérkõzésen az utolsó
percben kapott góllal sajnos kikaptak fiataljaink
a román Atleticó Arad gárdájától. A megszerzett
ezüstérem értékét növeli, hogy csapatunk a
szakemberek elismerését is kivívta, hiszen olyan
csapatokat elõzött meg mint Szeged, Nyír-
egyháza, Pécsi Góliát, Vojvodina, Kecskemét,
Békéscsaba. A torna legjobb játékosa Tóth Ádám
(Totti) lett. A siker résztvevõi : Bekker Zoltán,
Cselovszki Ádám, Zákó Péter, Varga István, Tóth
Ádám (csk), Sárai Zoltán, Hegedûs Botond, Vas
Vencel, Kiss Dávid, Szabó Erik. Edzõ: Bajári
Tamás

 Kosárlabda: Pest Megye, nõk, Dabas KSE-
Monor SE: 36-78(8-20, 10-21, 12-19, 6-18) Dabas,
20 nézõ, vezette: Czéh Csaba. Monor SE: Kocsis
Klára 2, Jámborné K. Ilona 1, Németh Ágnes 16,
Visinka Mariann 29, Mészáros Andrea 10. Csere:
Rácz Hanna 16, Balku Zsoltné 2, Szvitek Lászlóné
2. Edzõ: Kecsmarik András.

Rémisztõ volt az 1500 férõhelyes csarnok
látványa nézõk nélkül, ami azt mutatja, Dabas
még nem ég kosárlabda lázban, így a helyszín

ellenére, a Monor játszott hazai pályán a hû
szurkolóinak jóvoltából. A hazaiak képtelenek
voltak tartani Visinka Mariannt aki, rendületlenül
szórta a duplákat. A záró negyedben fáradó
hazaiak ellen már öröm kosárlabdát játszott MSE.
Kocsis Klára álompasszait Visinka Mariann
köszönte szépen. Kosarával elõször vezetett 40-
el a kék-fehér gárda (32-72). A végeredményt a
16 egységig jutó tehetség Rácz Hanna állította
be, így a Monor 3 forduló után, három magabiztos
sikerrel várta a Hernád elleni rangadót.

Decemberi program: 2006. december 4.
(hétfõ) 18:30 Monor SE – Monor JAG (Monor,
Szterényi J. Szakközépiskola), 2006. december
18. (hétfõ) 18:30 Monor SE – Százhalombattai
Pedagógus SE (Monor, Szterényi J. Szakkö-
zépiskola).

Férfiak, NBII/A csoport, 6. forduló. Monor
SE- Csepel: 67-79 (20-20, 17-18, 17-25, 13-16)
Monor, Szterényi csarnok, 50 nézõ. Monor SE:
Burján 16/3, Kovács P. 7, Kurucz 11/3, Oláh 3,
Csuba 24/6. Csere: Stalter-, Gajdos-, Klenczner-
Pataki 3/3, Sinka-, Nagy 3/3. Edzõ: Kecsmarik
András. 7. forduló: NBII, Férfiak, VSTR-
Hungária - Monor SE: 99-80 (csapatunk Kovács
Péter nélkül állt fel, aki 6 mérkõzéstõl kapott
eltiltást a csepeli meccsen történtek miatt. A
tavalyi bajnok külsõ dobásokkal ment el tõlünk,
hiába volt Burján Imre a csapat legjobb dobója,
az MSE “Kobra” nélkül nem volt teljes partner.

Decemberi program: 2006. december 8.
(péntek) 18:45 Monor SE - Bp. Honvéd (Monor,
Szterényi J. Szakközépiskola), 2006. december
15. (péntek) 18:45 Monor SE - Cegléd KE
(Monor, Szterényi J. Szakközépiskola).

Felnõtt-Pest megyei bajnokság: Monor SE
Old-ik-KliKK 71-79, Hernád 52-

Monor SE Old-ik 48-72   Ifjúságiak: Kadett:
Monor JAG-Dunaújváros 87-59, Serdülõk(fiúk): 
Zuglói Sasok- Monor Kossuth Ált. Isk. FSC 30-
40, Budaörsi DSE -Monor Kossuth Ált. Isk. FSC
56- 25 Serdülõ lányok: Monori SE - Albertirsa
72 -19, Monor SE- Budakeszi  62-25, Monor SE-
Gödöllõ Bocskai 31-95, Szadai Sárkányok- Monor
SE 21-23.

Mindig friss hírek és info- www.monorse.hu
Sport rovatott összeállította : Szedlák

Csilla és Szalai Zsolt

Felnõtt és ifjúsági ITF teakwon-do
egyéni országos bajnokság, Pécs

2006. november 4-5.
A versenyen az ország összes

nagyobb klubja képviseltette magát,
hiszen az OB egyben kvalifikáció is a jövõ évi
Európa Bajnokságra. Az EB-n való indulási jogot
csak I. DAN-tól lehet érvényesíteni, így nálunk,
az idei EB-n is remekül szereplõ Rigó Pál és
2005-ben EB aranyat nyert Jávorszki Veronika
indulási jogáért is izgulhattunk. Szakosztályunk
kilenc ifjúsági versenyzõvel indult a megmé-
rettetésre :
Lányok: Gál Rita, Jávorszki Csilla, Jávorszki
Veronika, Leichter Lilla, Lódi Vivien, Lukács
Marianna.
Fiúk: Beck Viktor, Bokros Tamás, Rigó Pál.
A nevezett kilenc versenyzõbõl heten, összesen
10db éremmel zárták a versenyt, ebbõl kettõ
Magyar Bajnoki cím!

Eredmények
Lány küzdelem: +60kg  megosztott III. helyezés:
Lódi Vivien és Lukács Marianna. (Mindkét

lánynak ez volt az elsõ OB versenye az ifjúsági
korosztályban és bátran kijelenthetem, mind-
ketten évekig meghatározó alakjai lesznek a
magyar élmezõnynek).
-60kg Leichter Lilla II. helyezés (Lilla a verseny
elõtt betegség miatt több edzést kihagyott így ez
az eredmény különösen értékes és példaértékû).
Lány formagyakorlat: Jávorszki Veronika: II.
helyezés (Veronika hosszú kihagyás, sérülés után
tért vissza, így az õ eredménye is példaértékû).
Lány erõtörés: Leichter Lilla: Magyar Bajnok
Fiú küzdelem: +70kg  Bokros Tamás  III.
helyezés. (Tamás szintén sérülés utáni elsõ
versenyén nagyszerûen versenyzett a fiúk legna-
gyobb súlycsoportjában).
-63kg  Rigó Pál  II. helyezés
Fiú formagyakorlat: Rigó Pál, Magyar Bajnok!
(Pali ezen remek eredményekkel ismételten
kivívta az EB-n való részvétel  jogát).
Fiú erõtörés: Bokros Tamás II. és Beck Viktor
III. helyezés.

Lódi István
Szakosztály elnök

Taekwon-do szakosztály versenyeredmények
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A Strázsa újság elõzõ számában már hírt
adtunk az EcoFact Számviteli és Tanácsadó Kft.
kibõvített tevékenységi körérõl, melyek igénybe
vételével nagyobb nyereségre számíthatnak
partnereik. Joggal merül fel a kérdés, miért ígér
az iroda nagyobb nyereséget ügyfeleinek. Nos, a
válasz igen egyszerû. Napjainkban magas szakmai
hozzáértést, naprakész tudást igényel egy-egy
terület ismerete, melyet szakavatott munkatárs
alkalmazásával költséghatékony módon
megoldani egy kis- vagy közepes vállalkozás
számára nem lehetséges. A tanácsadó iroda ezért
arra vállalkozott, hogy szakértõ munkatársainak
tudását, tapasztalatát partnereivel megosztva,
megoldja a cégének ilyen irányú feladatait. Ezen
tevékenységük a számvi-tel, bérszámfejtés,
munkaügy, gazdasági, ügyviteli és pályázati
tanácsadás, képviselet, követelés-kezelés,
valamint a munka- és tûzvédelemre terjed ki.

Korábban már beszámoltunk a Kft. számviteli
és adó tanácsadó tevékenységérõl, most pedig a
munka – és tûzvédelmi szolgáltatására hívjuk fel
a vállalkozások figyelmét.

 A felelõs vezetõk számára a jogszabályok
elõírják a munkavégzés egészséges és bizton-
ságos feltételeinek a megteremtését, a megvaló-

sítás módjának meghatározását, a munka-
balesetek, foglalkozási megbetegedések
megelõzését. Szintén a felelõs vezetõk kötele-
zettségeként írja elõ a jogszabály a tûzmentes
munkavégzés rendelkezéseinek a végrehajtását,
melyek feltételezik a hatályos tûzvédelmi
rendelkezések pontos ismeretét. Ezekben az
összetett, jogi, mûszaki, egészségügyi, szerve-
zési és oktatási ismereteket igénylõ témákban
nyújt hatékony megoldást a tanácsadó iroda
teljeskörû munkavédelmi, munkabiztonsági
valamint tûzvédelmi szolgáltatása. Részletes
információt az EcoFact Kft. tevékenységérõl az
www.ecofact.hu weboldalon olvashat.

Ugyancsak ezen az internetes oldalon talál
tájékoztatót „nPirio”-ról, az ingyenes honlap-
készítõ és karbantartó rendszerrõl, mellyel bárki
könnyedén elkészítheti saját vagy vállalkozása
honlapját.

A tanácsadó iroda kölcsönös elõnyökön
alapuló együttmûködés kialakítására törekszik a
környezõ települések vállalkozásaival is.

EcoFact Kft
Monor Deák F. u 11. Tel..(29) 613-620

www.ecofact.hu

NAGYOBB NYERESÉG
KIS- ÉS

KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK II.

2006. április 30. Civil majális
2. alkalommal vettünk részt a programokon,
neveztünk a fõzõversenyre is az egyszerû, de
népszerû paprikás krumpli, pirított tarhonyával
– menüvel. A finom ebéd után jutalmat is kaptak
a versenyzõk, nagyon köszönjük! A kedves
plüssállatokat a napközis tábor vetélkedõin

résztvevõ gyermekek kapták meg júniusban.
Kézmûves sátrunkban az ügyes kezû anyukák
segítségével apró tárgyakat készíthettek a kicsik,
mellettünk pedig népszerû volt az arcfestés. Errõl
a napról láthattunk összefoglalót a Gemini tv
májusi mûsorában.
május 13. Régiós családi nap Inárcson
Az erdei tábor területén a Pest Megyei Régió
egyesületei találkoztak igazi majálisi hangulatban.
Volt itt ugrálóvár, rendõrségi és tûzoltósági

bemutató, közlekedési totó, íjászbemutató és
kipróbálás, lufihajtogatás, versenyek (fõzõ-,
ügyességi, csapat-). A kicsiknek bûvész tartott
egyórás bemutatót, ezalatt a  felnõtteknek fórum
volt (önkormányzati választások témában).
Csoportunk este – az izgalmas tombolahúzás
gazdag nyereményeivel nagyon jó hangulatban,
sok élménnyel, jutalommal térhetett haza
pihenni.
május 27. II. Strázsahegyi Tekerõ Amatõr
Terep Kerékpárverseny eredményes lebonyo-
lításához 9 aktív segítõnk hozzájárult. A Monor
Környéki Strázsa Borrend köszönõ levele is errõl
tanúskodik.
május 27.: a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete (NOE) közgyûlésén – Budapesten
-  Pogácsás Tibor és felesége a monori egyesület
támogatásáért  „bölcsõdíjat”  vehetett át.
Köszönjük támogatásaikat!
június  26-30.  között hagyományos napközis
táborunk zajlott. Minden nap reggel 8 órától
vártuk a gyerekeket, és délután 16 óráig tartottak
a programok. Délelõtt kézmûves foglalkozások
(agyagozás, gyöngyfûzés, papír- és textil-
technikák, nemezelés, papírsárkány készítése és
kipróbálása), délután egészségügyi elõadás,
helytörténeti gyûjtemény megtekintése,
tûzoltóautó bemutató, hulahoppkarika-verseny,
labda- és körjátékok voltak. Segítségünkre volt
egy közmûvelõdési hallgató anyuka is, aki itt
tölthette 30 órás szakmai gyakorlatát. Naponta

30-35 gyermeknek tudtuk biztosítani az aktív
kikapcsolódást. Egyesületünk segítõi aktívan
közremûködtek a programok, az ebédeltetés és
uzsonnáztatás lebonyolításában is.
Táborunk az önkormányzat pályázati támoga-
tásával tudta megvalósítani programjait,
köszönjük!
július 10-14. börzsönyi tábor
5. alkalommal lehettünk  Törökmezõn, 32 fõ
részvételével. Igazi ismeretszerzési programok
a természetben, túrák a közeli „Pusztatoronyhoz”
(kb. 10 km), a „Szépkilátóhelyre”(kb. 7 km), a
festõi környezet, a Dunakanyar mind-mind
maradandó élményekkel gazdagított bennünket.
A táborozás a Pest Megyei Önkormányzat
pályázati támogatásával valósulhatott meg.
Köszönjük!
Budapest: Mi tudtuk, hogy hol leszünk
szeptember 16-án!
A NOE felhívására méltóságteljes tüntetéssel
fejeztük ki tiltakozásunkat mi is a kormány
gyermek- és családellenes, szegénységet növelõ,
a nemzet jövõjét súlyosan érintõ tervezett
intézkedései ellen.
A kb. 8 ezres tiltakozó között a családalapításra
készülõk, a kis- és nagycsaládosok, a nagyszülõk
és unokák képviselték magukat.
szeptember 30. ÕSZI TALÁLKOZÓ A
VASÚTTÖRTÉNETI PARKBAN, (NOE és a
Magyar Olvasástársaság közös programja a
népmese napjára)

Nosztalgiavonattal utaztunk a Nyugati
pályaudvarról a parkba. Itt válogathattunk a
látnivalókban és programokban, (igen nehéz volt
a választás): érdekes volt a mesemondó, a
mesejelmezesek látványos felvonulása, a népi
gyermekjátékok bemutatása hangszerekkel, 7
ezer literes óriásbográcsban fõzték a „kõlevest”.
Napközben a gyerekek és szüleik mehettek
hajtányozni, fordító korongozni, mozdonyt,
terepasztalt, sínautót, vonatokat nézni. Igazi
kikapcsolódás és feltöltõdés volt ez a nap!
október elején egyesületünk idõsebb tagjait, 5-
én csütörtökön pedig  a gondozási központban
köszöntöttük az idõseket a világnap alkalmából.
október 7. gyermekeink a Gazdakör jóvoltából
ismét magyaros ruhában vonulhattak a szüreti
felvonuláson. Köszönjük!
október 7. A Vöröskereszt Telepi Alapszerve-
zetének meghívására tagjaink is részt vettek az
Idõsek Világnapja alkalmából rendezett ünnep-
ségen, a Jászai Általános Iskolában. Köszönjük!

KÉPES BESZÁMOLÓK, ÉRDEKESSÉGEK A
NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ÉLETÉBÕL


