
Program:
Dr. Zsombok László 
polgármester ünnepi beszéde
„Magyarok vére ’56” címmel 
Járvás Katalin színművésznő 
előadása
A rendezvény zárásaként 
koszorúzás az 1956-os 
emlékműnél

Helyszín: Piac-és fesztiválcsarnok, 1956-os emlékmű

Monor város önkormányzata 
tisztelettel meghívja a város lakosságát
2015. október 23-án 11 órára 

az 1956-os forradalom  
és szabadságharc 
eseményeiről történő  
megemlékezésre. 

 

               
               

          M
agócsi István  

monori teológushallgató, aki a fővárosi utcai harcok során 

orvlövész golyójától veszítette életét 1956-ban. 
1956.

 Monor Városi Önkormányzat lapjaXXIV. évfolyam 9. szám • 2015. október 6. 

Új nyílászárók, 
csökkenő  
fűtésköltség 3.    old.

Idősek  
köszöntése 4.  old.

Grundpálya várja  
a sportolókat 4.  old.

Hogyan sikerült 
Monoron  
a tanévkezdés? 9.  old.

Karakteres  
stílus-  
és színvilág 12.  old.

Végéhez érkezett az  
ivóvízminőség-javító 
projekt 6.  old.

Elkészült  
a műfüves pálya 14.  old.

xxx
x. oldal

Megújult közterületek
A monori parkokat felújító önkormányzati program 
a végéhez érkezett. Számos közterület kapott új 
külsőt a lakosság nagy örömére. Megújult a Szent 
Orbán tér, amely így a Strázsahegy  hangulatos 
találkozó és pihenő pontjává lépett elő. 
A tavas park játszótere is bővült: gyakori volt a 
játékok előtti sorbaállás, ezért új játszóeszközöket 
telepítettek a térre. A kondiparkban új gépek 
várják a sportolni vágyókat, és immár a Puskin 
utca irányából is sétány vezet a parkba. 
További fejlesztésekről olvashatnak a  3–4. oldalon. 



Akciós árak október 12-től 24-ig.

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  

elfogadunk

Csirke • tyúk • pulyka • kacsa • liba • tengeri és édesvízi halak • tengeri különlegességek • borjú • marha • sertés • bárány 
vadhúsok • panírozott termékek • hasábburgonyák • fagyasztott zöldségek • gomba • gyümölcsök

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

A monori lakosság részére kiszállítást is vállalunk 
30 kg fölötti rendelés esetén.

Az akciós árak a készlet  erejéig érvényesek!

gyf. = gyorsfagyasztott

Erdélyi szalonna

Bőrös félsertés

Hajdú kolbász

Libaháj gyf.

Pulykaszárny

Darált sertés

Kacsa gyf.

„Buza” 
kolbász 

és 
szalámi

Májas és véres hurka

Csirkeszárny

Lecsókolbász

Tyúk, kakas

Füstölt bordaporc

Sertésoldalas

Csontos csirkemell

1249 Ft/kg
499 Ft/kg

650 Ft/kg

899 Ft/kg

499 Ft/kg

799 Ft/kg

650 Ft/kg

99 Ft/kg 790 Ft/kg

550 Ft/kg

599 Ft/kg

690 Ft/kg

1150 Ft/kg

990 Ft/kg

950 Ft/kg

Csirkefarhát
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Monor Városi Önkormányzat Energetikai Kor-
szerűsítése címmel indul új városi beruházás 
bruttó 184 millió forint értékben. A projekt meg-
valósítására 150 millió forint támogatást nyert a 
város, amelyet 34 millió forint önrésszel egészít 
ki a város
 A beruházás keretében két oktatási intézmény 
és a Monori Szakorvosi Rendelőintézet lapos te-
tős épületrészének energetikai korszerűsítése va-
lósul meg. A fejlesztéseknek november 30-ra kell 
elkészülniük. 
 A Kossuth Lajos Általános Iskolában még régi 
nyílászárók találhatók, a program keretében azon-
ban lehetőség nyílik a főépület homlokzati abla-
kainak cseréjére. A tantermek jelentős része ezen 

Új nyílászárók, csökkenő fűtésköltség

HÍREK

A szakorvosi rendelőintézet előtti parkos te-
rületen lévő utcabútorok és burkolatok még az 
1970-es években kerültek a helyükre. Azóta csak 
kisebb állagmegóvási munkákat hajtottak vég-
re a területen, felújítást nem, egészen mostanáig. 
A megújult park szeptember 30-án készült el, so-
kak örömére. 
   A terület rendezésére két koncepció ke-
rült az önkormányzat elé. A képviselő-testü-
let szerette volna értékén, rangján kezeli ezt 

a kis parkot, hiszen forgalmas he-
lyen fekszik, naponta több szá-
zan haladnak át rajta, vagy sétál-
nak el mellette. Figyelembe véve 
a lehetőségeket, a városvezetés 
úgy döntött, hogy elsősorban kö-
zösségi funkciókkal kívánja felru-
házni a teret. Így az egészségház-
ba érkezők, a közeli József Attila 
Gimnázium iskolásai és a környé-
ken közlekedő gyalogosok egy-
aránt használhatják majd a meg-
újult park padjait, ha pihenni, 
beszélgetni szeretnének vagy a 

várakozási időt szeretnék hangulatos, rende-
zett környezetben eltölteni. 
 A területet új térburkolatokkal fedték be, pa-
dokat helyeztek ki és új növényeket is ültet-
tek. A park belső részén pedig – utalva a szom-
szédos szakrendelőre – egy gyógynövényes 
mintakertet alakítottak ki szakemberek segít-
ségével. Itt a Magyarországon honos gyógynö-
vények kerülnek bemutatásra a gyógyhatásu-
kat ismertető információs táblákkal.  V. 

A Monori Polgármesteri Hivatal pályázatot 
hirdet 1 fő főkönyvi könyvelői munkakör be-
töltésére. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2015. október 15. Bővebb tájékozta-
tás a www.monor.hu oldalon érhető el, vagy 
Forgách Tamás (irodavezetőtől) kérhető a 06-
29/612-339-es telefonszámon. 

A Monori Polgármesteri Hivatal pályázatot 
hirdet 1 fő közútkezelői ügyintéző munkakör 
betöltésére. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2015. október 09. Bővebb tájékozta-
tás a www.monor.hu oldalon érhető el, vagy 
Kerepeszki Ildikó (irodavezetőtől) kérhető a 
06-29/612-313-as telefonszámon. 

Pályázat

Pályázat

Gyógynövényes  
kert a parkban

Átadták az uszoda mellett levő felújított ját-
szóteret. A terület korábban is játszótérként 
funkcionált, csak a lehetőségek voltak szűkö-
sebbek. Az átalakítást megelőzően mindössze 
egy eszköz állt a területen, egy „fahajó”, ame-
lyen volt csúszda és mászóka is. A felújítás után 
egy a közlekedés témája köré épülő játszópark-
kal bővült az uszoda szomszédságában talál-
ható terület. A játszótér átalakításával a város-
vezetés arra törekedett, hogy a Tavas parkon 
kívül másik helyszínen is legyen program a 
monori gyerekeknek. 
 – A játszótér átalakítására kiírt pályázatra két 
terv készült. Az egyik csak a játszóeszközök meg-
újításáról szólt, míg a másik egy összetettebb el-
képzelés volt, amely a játszóeszközök bővíté-
se mellett a KRESZ-park terveit is tartalmazta. Az 
önkormányzat egyébként is helyet keresett egy 
közlekedési tematikájú, játszva tanító „okos” ját-

KRESZ-pálya 
a legkisebbeknek

szótérnek, ezért végül 
ennek a megvalósítása 
mellett döntött a kép-
viselő-testület – tud-
tuk meg Rajki Lászlótól, 
a projekt lebonyolítá-
sát végző Monori Vá-
rosfejlesztő Kft. ügyve-
zetőjétől. 
 A KRESZ-parkban 
gyakorolhatók a közle-
kedés során leggyak-
rabban előforduló szi-
tuációk, a tanpályán 
játékos formában is-
merkedhetnek a köz-
lekedés szabályaival a 
legkisebbek. 
 A pályán kereszte-
ződések, gyalogos át-
járók, körforgalom, vasúti átjáró és napelemes 
jelzőlámpák találhatók. A gyerekek beülhetnek 
a kisvonatba, a szülők pedig a mini vasútállo-
máson pihenhetnek, amíg a gyerekek játszva 
ismerkednek a forgalmi rendszabályokkal. A te-

a részen található, a diákok legtöbb óráját ezek-
ben a termekben tartják, a nyílászárók cseréjével 
tehát jelentősen javítható a tanulók komfortérze-
te, és a termek fűtésköltsége is optimalizálható. 
Az épület fala elég vastag, ezért nem szükséges a 
szigetelése, a jelentős hőmérsékletvesztés a födé-
men keresztül történik, amelyet most 20 centimé-
ter vastagságú szigeteléssel fednek be. Az épület 
eredetvédelem alatt áll, ezért a külső megjelené-
se nem változhat a beruházás során, így a régivel 
megegyező nyílászárókat építenek be, amelyek a 
korábbiakhoz hasonlóan fából készülnek. 
 A beruházás második helyszíne a József Attila 
Gimnázium A épülete. Az épületszárny összes nyí-
lászáróját cserélik az energetikai korszerűsítés so-

rán – tudtuk meg –, így számos tanterem, az ét-
kező, a konyha és a tornaterem is komfortosabbá 
válik. Az épület utca felőli részén a homlokzatot is 
szigetelik, javítva ezzel az esztétikai megjelenést is. 
 A szakorvosi rendelőintézet régi, jelenleg üre-
sen álló lapos tetős épületszárnyára is kiterjed a 
beruházás. Az épület – ezt az épületrészt leszá-
mítva – állami tulajdonban van, itt azonban ko-
rábban elmaradt a nyílászárók cseréje, továbbá a 
tetőszigetelés és a pince födémszigetelése, ame-
lyekre a beruházás keretében most sor kerülhet. 
A beruházást követően ebbe a szárnyba költöz-
het a tüdőgondozó és a mentőszolgálat, így hosz-
szú idő után egy helyszínre kerülnek a szakren-
delések. Az épületrészt a beruházást követően az 
önkormányzat átadja az Állami Egészségügyi Ellá-
tó Központnak, amely kompenzációként a tüdő-
gondozó és az ideggondozó intézet  régi épüle-
teit az önkormányzat tulajdonába adja.  AT

rületen szolárlámpákat is kiépítettek, így akár 
szürkületben is használható a játszótér. 
 A  park kisgyerekeknek készült, ezért csak rol-
lerrel, kis biciklivel, lábbal hajtható kerékpárral 
engedélyezett a használata.  V. 
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Idősek köszöntése

Grundpálya várja a sportolókat

Elkészült a grundpálya a Péteri út mellett, a fi-
atalok pedig már használatba is vették – tudtuk 
meg Rajki Lászlótól, a Monori Városfejlesztő Kft. 
ügyvezetőjétől. 
 A pálya megépítésével a városvezetés alter-
natív sportolási lehetőséget kívánt biztosíta-

ni a fiataloknak. A Péteri út elején található terü-
let korábban üresen állt, a hasznosítás óta pedig 
megtelt élettel, a fiatalok előszeretettel használ-
ják az új pályát. 
 – A többfunkciós pályán focizhatnak, kézi- és 
kosárlabdázhatnak a sportolni vágyók. A felfes-
téseknek köszönhetően a kosárlabda utcaválto-
zata, az úgynevezett street ball is játszható, egy-
szerre akár két pályán is. A pálya felülete sima 
burkolatú aszfalt, amely lehetővé teszi, hogy 
akár gördeszkával vagy görkorcsolyával is hasz-
nálhassák a sportolók. A pálya elsősorban azért 
épült, hogy a fiataloknak legyen hol találkozniuk 
és sportolniuk, de a kialakításnak köszönhetően 
akár egy tornaórát is megtarthatnak a területen 

– mondta el Rajki László. 
 A pályát védőháló veszi körbe, padokat te-
lepítettek a helyszínre, illetve egy ivókutat is ki-
alakítottak. A területen fákat is ültettek, hogy a 
nyári nagy melegben árnyékot adjanak pályát 
használóknak. 
 A kerítésre egy bejárati kaput is felszereltek, 
de a városvezetés döntésének megfelelően a 
te rületet nem zárják el a sportolni vágyók elől.  N.

Az idősek világnapja alkalmából köszöntötte 
a városvezetés a monori nyugdíjasokat.
 Október elseje 1991 óta az idősek világnap-
ja. Ebből az alkalomból Monoron is minden 
évben zenés előadással kedveskednek a he-
lyi nyugdíjasklubok tagjainak és az érdeklődők-
nek. A szeptember 27-én délután szervezett 
ünnepségre teljesen megtelt a művelődési ház 
nagyterme.
 A vendégeket dr. Zsombok László polgár-
mester köszöntötte a következő szavakkal: 
„Minden korban, de ma különösen fontos az 
idősek tisztelete. Fontos, hogy felismerjük, amit 
az életben elértünk, azt egyrészt magunknak, 
másrészt szüleinknek, nagyszüleinknek is kö-
szönhetjük. Munkánkat az elődök eredménye-
ire építve végezzük. Sokat segítenek nekünk 
tapasztalataik átadásával, véleményük, böl-
csességük megosztásával.” 

 Zsombok László kifejezetten kérte ennek a 
korosztálynak a véleményét a jelenleg folyó és 
jövőbeni városi beruházások kapcsán is. Mo-
nor vezetésének célja, hogy idősbarát város le-
gyen, ahol jó érzés megpihenni egy élet mun-
kája után – zárta köszöntőjét.
 Ezt követően sokak kedvenc műfajába, az 
operett világába kalauzolta a résztvevőket Sze
redy Krisztina és Turpinszky Béla magánénekesek 
vidám műsora következett, melyet megérde-
melt vastaps fogadott. A délutánt közös fogadás 
és az emlékek jó hangulatú felidézése zárta. Z.

A
Monori  

Erdészete  
könyvelő-  

munkatársat  
keres  

monori irodájába.

Feladata:  
Készletnyilvántartás  

analitikus könyvelése
Számlázás,  

Beérkező számlák könyvelése
Tárgyi eszközök  könyvelése

Elvárások:
Mérlegképes könyvelői végzettség

Word, Excel felhasználói szintű ismerete
Pontosság, precizitás

Önéletrajzot a következő címre várjuk  
2015. október 15-ig: csolyane@nefag.hu

Nefag Zrt.

Minden, ami 
kémény!

•   Kémények bélelése, 
szerelt kémények kivitelezése 
kályhákhoz, kandallókhoz alu 
és rozsdamentes kivitelben.

•   Turbós és kondenzációs 
gázkazánok kéményeinek 
kivitelezése, 
teljes körű ügyintézés!

•   Minden nemű fémszerkezeti 
lakatosmunkák!

Csinos Károly: Tel.: 06-70/384-6746
Kovács István: 06-70/355-5118

E-mail : csinosk@freemail.hu

Hirdetés

A Monori Rendőrkapitányság a közelmúlt-
ban történt bejelentések alapján felhívást 
tett közzé. Kérik, hogy figyelmesen olvas-
sák el a felhívásban foglaltakat, és minden 
esetben fogadják meg a tanácsokat, hogy 
elkerülhessék a kellemetlen és egyben ve-
szélyes élethelyzeteket. 
 – Ha otthonában nagyobb pénzössze-
get tart, azt mindig tegye biztonságos, má-
sok által nem ismert helyre! A pontos hely 
ismerete csak önre tartozik, azt senkivel ne 
ossza meg!
 – Házalókat, vagy egyéb trükkös indo-
kokkal becsengető személyeket ne enged-
jen be otthonába! 
 – Amennyiben valamelyik szolgáltató-
tól (víz, gázművek, kábeltévé, elektromos 
szolgáltató, stb.) keresik, kérje el a hivatalos 
minőséget igazoló igazolványt!  

– Ha ismeretlen személy rendőrnek, illet-
ve hivatalos személynek adja ki magát, min-
den esetben kérje el az arcképes igazolvá-
nyát, jelvényének számát figyelje meg!  
Az igazolvány felmutatása kötelező. 
 – A pénzváltásra vagy túlfizetésre hi-
vatkozókat minden esetben utasítsa vissza, 
ugyanis ezzel a módszerrel – nagy valószí-
nűséggel – értékeiket akarják felkutatni, il-
letve eltulajdonítani. nfo

A beruházás előtt üres terület volt a Péteri út mellett

Focizni, kézi- és kosárlabdázni, görkorcsolyázni 
és gördeszkázni is lehet az új pályán 

Monor Városi Önkormányzat képviselő-tes-
tület közmeghallgatást tart a Vigadó (Kos-
suth L. u. 65–67.) dísztermében október 19-
én hétfőn 18 órától. 
 A közmeghallgatás programja: 
 1. Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi 
gazdálkodásáról. Előadó: dr. Zsombok László 
polgármester. 
 2. Tájékoztató a Monor városát érintő 
megvalósult és folyamatban levő 2015. évi 
beruházásokról, pályázatokról. Előadó: dr. 
Zsombok László polgármester.
 Mindenkit szeretettel várnak a képviselő-
testület tagjai.   

Közmeghallgatás

Ne adjon esélyt!
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KÖRKÉRDÉS

Figyel a város VÁLTOZÁSAIRA? 
A városnak hol egyik, 
hol másik szögletében, 
de valahol mindig tör
ténik valami, ami pozitív 
változást idéz elő. 

Hirdetés

Zugonics Gábor Bakulya Péter

Lukácsné Mariann

Takács Katalin

Kovács Tiborné

Jánosovits Hajnalka

Va
rg

a N
or

be
rt 

fel
vé

te
lei

A belépőjegy egyúttal sorsjegyként is szolgál, ára 2000 Ft.
Jegyek kaphatók a helyszínen és Monoron a Kiss Optikában, a B&K-nál és a Vigadóban.

A koncert fellépő művészei:
MOCSÁRI KÁROLY zongoraművész

és vendége, az ATTITUDE vonósnégyes.

A Monor Hegyessy Loins KLub
2015. október 14-én este 19 órai kezdettel
a Vakok Általános Iskolája Nádor Termében

Bp. XIV. ker. Ajtójsi Dűrer sor 39.
JótéKonysági Koncertet szervez

A műsorban chopin, rahmanyinov  
és goldmark művei hangzanak el.

A jótékonysági koncert bevételét a 
súlyosan látássérült és vak gyermekek 

támogatására létesült SZÓL A SZÍV 
Alapítvány részére adjuk át.

Vigadó étterem

Monoron a városközpontban

(Kossuth L. u. 65-67.)

Asztalfoglalás, rendelésfelvétel: 06-30/395-4834

06-20/824-8823 • E-mail: etterem@monorivigado.hu 

www.monorivigado.hu

Minden nap 
Vigadó!

Vasárnap is várjuk 

Vendégeinket!

Ennek aztán azok örülnek leg-
inkább, akik a közvetlen köze-
lében élnek az újdonságnak, 

legyen az új játszótér, KRESZ-pálya 
a gyerekseregnek, frissen kihelye-
zett pihenőpadok, egy gondosan 
kivitelezett, hangulatossá varázsolt 
park, netán egy grund a játszani 
szeretőknek.
 Mi azonban arra is kíváncsiak vol-
tunk, vajon csak a mikrokörnyezet 
érzékeli és tartja számon a változá-
sokat, vagy – mondjuk – a telepi la-
kók is tudják, minek örülnek a főszö-
gön, netán a sportpálya körül élők 
ugyancsak hallottak már a kistói 
park eszközeinek gyarapodásáról.
 Kovács Tiborné és Takács Ka
talin, akiket elsőként szólítottunk 
meg, szinte egyszerre válaszol-
ták: de még mennyire, hogy oda-
figyelnek rá, milyen változások tör-
ténnek, de nem csak körülöttük, 
hanem távolabb is. A nemrég az 
uszodánál átadott KRESZ-pályá-
nak nagyon örültek a család gye-
rekei, de örömmel kijárnak a Kis-
tónál lévő játszótérre is, biciklizni, 
görkorizni. Így aztán tudják, hogy 
ott megint felfrissült az eszközpark, 
amelyek segítségével mozogni le-
het. Kovács Tiborné az unokáikat 
felügyelő és kísérgető nagymamák 
nevében hangot adott annak a re-
ményének is, hogy rövidesen bein-
dul a helyi buszközlekedés. A nagy 
távolságokat nehéz bejárni a város-
ban gyalogszerrel, márpedig nincs 
mindenkinek autója – mondta.
 Takács Katalin a játszótereket di-
csérte. Amíg a fiai kicsik voltak – me-

sélte – nem akadt játszóhely, aho-
vá elvihette volna őket, most aztán 
nagy öröm, hogy akár válogat-
hatnak is. A legjobban azonban a 
könyvtár mögötti kis teret szeretik, 
azt érik el a legkönnyebben.
 Lukácsné Mariann ugyancsak 
szinte gondolkodás nélkül sorol-
ta, mi mindennel gyarapodott ősz-
szel a város. A rendelőintézet mel-
letti gyógynövényekkel beültetett, 
pihenőpadokkal bőségesen elátott 
park is elnyerte a tetszését, de a ját-
szótereknek is örül. Bár a gyermekei 
már felnőttek, ő maga a bölcsődé-
ben dolgozik, ottani tapasztalata-
iból is tudja, hogy legyen bár egy 
udvar tágas játszóhely azért egy 
játszótérre mindig jólesik kisétál-
ni. A bölcsődéseket a könyvtár mö-
götti térre viszik, odáig még ők is el 
tudnak tipegni. A Kistói gyerekpa-
radicsommal majd óvodásként is-
merkedhetnek meg.

 Bakulya Péter szabadkoz-
va tárta szét a kezét: sajnos, keve-
set tud a városban történtekről, 
alig van itthon, eljár dolgozni, jó-
formán csak aludni jön haza. Pe-

dig szeret itt élni – tudtuk meg 
tőle. Pestet túl zajosnak tartja, örül 
a monori nyugalomnak. Ha jövet-
menet felfedez valami változást a 
városban, azt elégedetten nyug-
tázza, de alighanem majd csak ak-
kor tudja alaposabban szemügyre 
venni és használni, ha nyugdíjba 
vonul – jegyezte meg tréfás fin-
torral.
 Zugonics Gábor esete szóról-
szóra megegyezett Bakulya Pé-
terével: a székelyföldről Monorra 
költözött fiatalembert is naponta 
elszólítja a városból a munka. Hét-
végén pedig azért nem sétálgat, 
nézelődik, mert örül, ha végre kipi-
henheti magát – mondta.
 Jánosovits Hajnalka közléke-
nyebb volt, mint a társaságában 
lévő férje, aki a kérdéseink mögött 
rossz szándékot sejtett, emiatt aztán 
válasz helyett inkább visszakérde-
zett. Mint utóbb közölte, ő már csak 
ilyen elővigyázatos, mert sose lehet 
tudni, milyen szándékkal kérdezge-
tik. Barátságos feleségétől azonban 
megtudtuk, hogy a három gyerekük 
miatt az örvendetesen gyarapodó 
játszóhelyeket tartják számon – és 
persze használják – legfőképpen, de 
tudnak mindenről, ami a várost gya-
rapítja. Ugyanis érdekli őket, meny-
nyi minden történik a lakóhelyükön, 
és a rendezvényeket is szívesen lá-
togatják. Koblencz Zsuzsa

„Az uszodánál átadott 
KRESZ-pályának  
nagyon örültek  
a család gyerekei.”
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A 653 milliós támogatású 
beruházás alapkőletételétől 
kilenc és fél hónap telt el  
kivitelezéssel a vízműtelepen 
a szeptember 24én tartott 
ünnepélyes zárórendezvényig.

Végéhez érkezett az  
IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROJEKT 

FEJLESZTÉS

Pogácsás Tibor, a belügyminisztérium ön-
kormányzati államtitkára köszöntőjében 
kitért arra, hogy az előző költségveté-

si ciklushoz tartozó elszámolást határidőre kel-
lett befejezni, ezért jó, hogy most már csak a 
papírmunka van hátra. A települések külsejé-
re közvetlenül ható támogatások lezárultak, az 
új rendszerben több jut majd a gazdaságfejlesz-
tési programokra, amelyek kihasználásával meg 
kell felelnünk az új kihívásoknak. 
 Dr. Zsombok László polgármester szerint 
több jelzést kaptak arról, hogy már érezhető-
en jobb minőségű lett az ivóvíz Monoron. Úgy 
vélte, ez lehet, hogy egyelőre csak a jó kom-
munikáció hatása. Magát a csőhálózatot már 
fizikailag megtisztította ugyan a kivitele ző, és 
ennek is lehet vízminőséget javító hatása, de 
valójá ban ez a beruházás még nincs élesre 

bekötve, a tesztüzem zajlik, így a háztartások 
még nem érezhetik ennek a hatását. A háztar-
tásokba várhatóan novemberben érkezik majd 
a tisztított víz, de ennek pontos időpontjáról a 
lakosságot tájékoztatni fogja a szolgáltató.
 Számos nemzetközi okmány és az új alkot-
mány is az állam és az önkormányzat köteles-
ségévé teszi a megfelelő minőségű ivóvíz biz-
tosítását, amely a beruházásnak köszönhetően 
ezután Monoron is megvalósulhat. 
 Véges természeti kincsünkre vigyáznunk 
kell – hangsúlyozta –, hiszen a Föld vízkészle-
téből csak 0,2 százalék fogyasztható közvet-
lenül. 

  Kérte a szolgáltatótól, hogy az új 
ügyfélszolgálatukat lakosságbarát 
módon, belterületen is biztosítsák. 
  Rajki László, a Monori Városfej-
lesztő Kft. ügyvezetője felidézte a 
projekt megvalósulásának állomá-
sait, a tervezéstől a zárásig. Megkö-
szönte a RÉV Kft. és  a  Duna Asz-
falt kivitelező konzorcium, valamint 
a DUVÉP 2000 Kft. és a DAKÖV Mo-
nori Üzemigazgatósága, a belügy-
minisztérium, a Főber Mérnöki Zrt., 
a H.Q.C. Mérnökiroda Kft. konzor-

cium, a sajtó, a menedzsment és a kapcsolat-
tartók munkáját. A projekt kivitelezése során 
felépült a kezelőépület, elkészült a tisztító tech-
nológia berendezése és megtörtént Monoron 
és Monorierdőn a vezetékhálózat mechanikai 
tisztítása. Ezt követően augusztus 31-én elindult 
a próbaüzem, amely november 30-ig lezárul. 
Akkortól remélhető, hogy a víz eddig határérté-
ken lévő vas, mangán és ammónia tartalma mi-
atti íz-, illat- és színhatások megszűnnek. 
 A laikusok számára is megnyugtatóan hang-
zott, hogy a kívánt vízminőség eléréséhez oxigént, 
biológiai-fizikai technológiát, membrános tisztítást 
alkalmaznak, hozzáadott vegyszer nélkül. B.G.     

MONOR

KISS OPTIKA

Monor, Városi piac 14.           Nyitva: H-P: 830-17-ig, Szo: 830-12-ig 
Tel./fax: 06-29/412-965 • www.kissoptika.hu • kissoptika@upcmail.hu

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

Szép-kártya elfogadóhely.

 INGYENES    

látás- 

ellenőrzés!

30%-os 

multifokális 

lencseakció!

Részletek az üzletben.

Hirdetés

Tel.: 06-30/234-0724

Gyógytorna  
   az otthonában 

Fekete Ágnes gyógytornász, 
McKenzie és kineziotape terapeuta

www.monorigyogytornasz.hu

Nyitva tartás: H–P: 7.30–18.00, Szo: 7.30–13.00, V: Zárva
Telefon: 29/411-050   •  E-mail: monor@memo-food.hu

MEMO Állateledel  
és Felszerelés Áruház

Monor, Ady E. út. 47–49.

Prémium újdoNSágok kutyákNak éS cicákNak!

Prémium TErmékEk mEgfizEThETő áron!



2015. október | MONORI STRÁZSA 7

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag- 
és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, 
gáz-, fűtés-

szereléshez kell.

AKCIÓK!
Folyamatos

Kedvező áraK

Monor,  
Ady/Dózsa György  

utca sarok.
Telefon: 

06-29/415-176  
nyitva: 

H–P: 8–17 
Szo: 8–12

ÉPüleT-
GÉPÉSzeTi 

szerelvények 
boltja

Új 
címünk:

Hi
rd

et
és

Legutóbbi cikkünk óta 
több olyan esemény 
történt egyesületünk 
életében, melyről 
büszkén számolunk be. 

Polgárőr- 
HÍREK

KÖZÖSSÉG

Soha nem épült-szépült Monoron 
annyi közérzetjavító park, játszó- 
és közösségi tér, mint napjainkban. 
De sajnos a rongáló szándék sem 
csökken. Újabb áldozata lett a Ta-
vas park tanösvényének táblája is. 
Ismételten köszönet jár a KÖVÁL 
Nonprofit Zrt. helyrehozó munkájá-
ért. De jó lenne, ha nem ilyesmivel 
kellene foglalkozniuk… G.

Miért?

Kezdjük talán a legfontosab-
bal! Évek óta szerettük vol-
na, most végre megvalósult: 

új gépjárművel folytathatjuk to-
vább munkánkat a város közbizton-
sága érdekében! Az elmúlt években 
az Országos Polgárőr Szövetségtől 
használatra kapott Daewoo Nubira 
személyautó állt a polgárőrség ren-
delkezésre, de az autó egyre több 
gondot és kiadást jelentett szá-
munkra. A fenntartási költségei már 
olyan magasra nőttek, hogy fonto-
lóra vettük, talán új autóval gazdasá-
gosabban, hatékonyabban tudnánk 
ellátni munkánkat. Próbáltuk meg-
szerezni az autócseréhez szükséges 
összeget, míg végül az idei évben 
eredményesen szerepeltünk két 
olyan pályázaton is, melyek fedezik 
az éves működési költségeinket, így 
az idei önkormányzati támogatás 
teljes összegéből és megtakarítása-
inkból tudtuk fedezni az új személy-
gépjármű megvásárlását. 
 Dacia Logan típusú személy-
autónkat augusztusban ünnepé-
lyes keretek között átadtuk tag-
jainknak, akik azóta is örömmel, 
büszkén használják. Jóval hatéko-
nyabbak lettek szolgálataink, hi-
szen ezzel az autóval sok olyan te-
rületre is eljutunk, ami a régivel 
lehetetlen volt. A Rebel Grafikai 
Stúdiónak köszönhetjük az autó 
felmatricázását! 
 A gépjármű több modern tech-
nikai felszereléssel rendelkezik, pél-
dául GPS nyomkövető rendszer is 
van az autóban. Tetejére fényhidat 
szereltünk, melyet csak a jogszabá-

lyok által előírt esetben használunk. 
Van egy hátsó forgalomterelő fény-
híd is az autón, mely nagy segítség 
lehet olyankor, amikor forgalomirá-
nyítási feladatot kapunk. Az autó-
ba fedélzeti kamera is került, mely 
felveszi a szolgálati eseményeket, 
így rögzíthetők egyes események. 
Új autónkkal nap mint nap találkoz-
hatnak!
 Fiatal polgárőreink nyári tábo-
roztatása idén sem maradhatott 
el. Nyáron Dunaharasztiban vehet-
tek részt szakmai táborban, ahol a 
pihenés, szórakozás mellett szol-
gálatok, tanulás is várt rájuk. A du-
naharaszti polgárőrök nem várt 
szívélyességgel fogadtak min-
ket, végig kísérőink, segítőink vol-
tak.  Bemutatták városukat, csóna-
kázást szerveztek, bevontak minket 
szolgálataikba, sőt még fagyizni is 
meghívták a gyerekeket. A tábori 
programok közül nem maradhatott 
el a múzeumlátogatás, a helyi ne-

vezetességek megtekintése és az 
erdei túra sem. 
 A helyi rendőrök is szívesen lát-
tak minket, bemutatták munkáju-
kat, autóikat. Annyira jó kapcsolatot 
sikerült kialakítani a helyiekkel, hogy 
meghívtak szeptemberi főzőverse-
nyükre. Ezt a meghívást nem hagy-
hattuk ki, így kis csapatunk ellátoga-
tott az idei halászléfőző versenyre. A 
helyi nőegylet szervezésében meg-
rendezésre kerülő versenyen meg-
hívott vendégként sikerült elhoz-
nunk az első helyezést! Ezt a nagy 
dicsőséget Balogh Józsefnek, „fő-
szakácsunknak” köszönhetjük! Na-
gyon szép, jó hangulatú napot tölt-
hettünk együtt Dunaharasztiban, 
köszönjük megjelent tagjainknak a 
részvételt! A vándorserleget pedig 
jövőre is szeretnénk hazahozni!
 Ha szüksége van a polgárőrök 
segítségére, hívja a 06-70/459-7073 
szolgálati telefonszámot.

Oberst Marietta, polgárőr

Az új szolgálati autóval hatékonyabb a polgárőrök munkája

 Jöttek, főztek, győztek a monori polgárőrök Dunaharasztiban
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HIVATÁS

Dr. Simon Gyulát nagyon sokan 
ismerhetik Mo no ron: olasz
ma gyar szakos gim ná zi umi 
tanárként, igazgató helyettesként 
és igaz gató ként is. Olasz nyelvi 
tankönyveiből ország szerte  
tanulhattak a diákok. 

A „TISZTA HANG” tolmácsolója

Hirdetés

2200 Monor, Balassa u. 1.
Bejelentkezés: 06-30/337-1294

Élvezzen minden szót a 
modern hallókészülékek 
segítségével!

Vegyen részt DÍJMENTES hallás-
vizsgálaton, melyet összehajtható 
BEVÁSÁRLÓTÁSKÁVAL jutalmazunk.*

*  Az akció 2015. november 13-ig vagy a készlet erejéig tart. Az ajándék bevásárlótáskára csak 
a hallásvizsgálaton részt vevők jogosultak. A részvételhez hozza magával a hirdetést!

„ A VILÁG HANGJAI NÉLKÜL ÉLNI 
NAGYON NEHÉZ ÉS FÁRASZTÓ”

• tisztán érthető beszélgetések 
a zajos utcán

• visszhang nélküli templom

• egyénre szabott, kényelmes 
viselet

• televízióval, mobiltelefonnal 
összekapcsolható

I rodalomtörténeti jelentőségűvé azáltal vált 
munkássága, hogy 1994-ben először neki si-
került lefordítania teljes egészében Ludovico 

Ariosto gigantikus méretű reneszánsz lovagepo-
szát (Eszeveszett Orlando címmel) – ami még 
Arany Jánosnak is csak részben sikerült. 20 éve 
Pest megye önkormányzata tudományos díjjal, 
10 évvel ezelőtt pedig városunk Monorért Em-
lékplakettel tüntette ki. Most 80 éves lett és to-
vábbra is hihetetlen energiával fordítja az olasz 
klasszikusokat.

– A műfordítás rendkívül aprólékos, hosszú, kitar
tó munkát igényel. Ariosto 38 736 jambikus sorának 
igényes lefordítása is évtizedek eredménye. Hogyan 
vált műfordítóvá? 
 – A műfordítás felé tanárom, Kardos Tibor 
professzor úr irányított. Első Carducci-fordítása-
imat látván (amelyek később szakdolgozatom 
és doktori disszertációm témájává 
is váltak) egyértelműen elfogadott 
olyan műfordítónak, akire komoly 
munkát lehet bízni. Bevont Petrarca 
szonettjeinek fordításába és az első 
pillanattól haláláig messzemenően 
támogatta Ariosto-tervemet. 1954-től máig for-
dítok. Fordítás nélkül nem tudnék már létezni.

– A mindennapi tanításnál talán közelebb is került 
kutatótudós egyéniségéhez a fordítás?
 – Tanítani is nagyon szerettem, pontosabban 
a becsöngetéstől a kicsöngetésig tartó időszakot 
a diákokkal eltölteni. A fordítás egyébként nekem 
nem munka. Nekem olyan, mint a lélegzetvétel.

– Sokan nagy bátorságnak tartják Arany vagy Ba
bits után újrafordítani egyegy nagy művet, még 
akkor is, ha köztudott 12szeri olaszországi, 3szori 
ösztöndíjas filológus kutatómunkája.

 – Munkám az ő tanácsaik követését jelentik, 
miszerint a fordítás egyúttal kommentárja, ma-
gyarázata annak a kornak, hogy abban ki hogy 
fogja fel. Én nem Arany vagy Babits ellenére for-
dítok, azt hozom ki ebből, amit magamhoz kö-

zelebb 
állónak 
érzek. A 
Babits ál-
tal elve-
tett Szász 

Károlyféle Ariosto-fordítás például a teológiai-fi-
lozófiai vonatkozásokat  nála és nálam is jobban 
meg tudta ragadni, mivel püspök volt. A mű for-
mai jellemzőinek megváltoztatását viszont én 
szigorúan elítélem, azt az alkotáshoz tartozónak, 
bőrének érzem.

– Jelenleg min dolgozik és milyen további műfordí
tói tervei vannak?
 – Pillanatnyilag várható Pascoli latin és Dan
te összes versének megjelenése fordításom-
ban. Az utóbbi azt a 80 költeményt tartalmaz-
za, ami nem került be a 2012-ben kiadott A virág 
című kötetembe, illetve a Vita Nuovába. Már kész 

munkám Ariosto összes lírai verse, a latinok is, 
és Lorenzo de Medici Daloskönyve, költeménye-
inek kommentárjaival. Ez utóbbi a kor sokolda-
lú, híres, művészetpártoló politikus-bankárának 
123 versét tartalmazza. Dante Isteni Színjátéká-
ból egyébként megjelent már két rész, a Pokol 
és tavaly a Paradicsom fordításom is, jövőre volt 
egyetemista társammal, barátommal, a Kossuth-
díjas Baranyi Ferenccel a Purgatórium lefordításá-
ra készülünk.

– Büszkék lehetünk rá, hogy monoriként ilyen szép 
sikereket ért és ér el.
 – 1957 óta, tehát életemnek nagyobbik felét 
itt töltöttem, Monoron dolgoztam, itt vagyok.

– Mi az, ami a 21. században is a régebbi klassziku
sok felé vonzza, 15 kötete után is? 
 – Erre egy saját szonettem részletével vála-
szolnék: Ez a hang tiszta, hallgatom, s lejegy-
zem:/ amennyire, s ahogy tudás, tehetség/ van 
bennem, prózában s jobbára versben./Nem éri 
ezt a tiszta égi zengést/hűhózás, hírverés, egy 
pisszenet sem,/s nem érik zengzetes, hars-fals 
koreszmék.” B.G.

Simon Gyula

„A fordítás egyébként nekem  
nem munka. Nekem olyan,  
mint a lélegzetvétel.”
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OKTATÁS

Erről érdeklődtünk 
szeptember 10én Farkas 
Zoltántól, a Klebels berg 
Intézményfenntartó 
Köz pont monori tanke
rületének igazgatójától.

Hogyan sikerült Monoron  
A TANÉVKEZDÉS?

Hirdetés

A kadály és zökkenőmentesen, 
a tárgyi és személyi feltételek 
szempontjából is – mondta el 

Farkas Zoltán. 
 – A Nemzetőr és a Jászai Mari Ál-
talános Iskolában egy KEOP-os ener-
getikai pályázat keretén belül isko-
lánként több mint 900 millió forint 
beruházás történt. A nyílászárók és a 
kazán cseréjét, külső homlokzat-fel-
újításokat végeztünk, illetve az áram- 
és melegvízellátást segítő napkol-
lektorok is kerültek az épületekre. A 
Nemzetőr külsőleg is teljesen meg-
újult, eredeti címerével a falán visz-
szakapta régi patináját, amire minden 
közreműködő nagyon büszke.  

– Változtak a személyi feltételek? 
 – A Nemzetőr iskolában elbú-
csúztattuk Marunák Ferencnét, meg-
köszöntük sokéves munkáját. Igaz-
gatóváltás történt, Vargáné Dávid 
Mária augusztus 15-i kinevezésével. 
A szakos ellátottság minden iskolá-
ban megvan, olyan szakok kivételé-
vel, amelyek országos hiányszaknak 
minősíthetők. A gimnáziumban pél-
dául matematika-fizika szakot több 
éve hirdetünk, gyógypedagógusból 
is 2000 hiányzik országosan. Itt ösz-
szevonás, többletmunka szükséges.

– Hogyan alakultak a tanulói, illet
ve osztálylétszámok? Milyen tenden
ciát mutatnak?

 – Ebben a tanévben valami-
vel kevesebb, 200 első osztályos 
kezdte meg tanulmányait. Ez a ta-
valyi 216-hoz képest egy félosz-
tálynyi csökkenést mutat. Felmé-
réseink azt igazolják, hogy majd 
csak 5–6 év múlva látszik egy las-
sú emelkedés. Az általános iskolát 
az idén 1590 tanuló kezdte össze-
sen, illetve a középiskolában 798. 
Ez nem jelentős csökkenés, sőt azt 
látjuk, hogy a budapesti agglome-
rációban és tankerületünkben ki-
mutatható a növekedés. Ezzel el-
lentétben országosan több mint 
négyezerrel kevesebb az első osz-
tályos diák. 
   
– Tankönyvellátási problémák elő
fordultak ezúttal is? Sokan lettek  
kedvezményezettek? 
 – A tankönyvek pontosan, a 
megadott időpontban érkez-

tek meg. Elenyésző volt, ahol 1-2 
tárgyból szeptember elején pótol-
ta a hiányt a KELLO (Könyvtárellátó 
Nonprofit Kft.). Városi szinten 651 
tanuló kapta meg könyveit térí-
tésmentesen, rászorultsági szinten 
pedig 692.

– A  szakképzés teljes egészében el
szakadt e tankerülettől, illetve Monor 
önkormányzatától? 
 – A 120/2015-ös kormányren-
delet rendezi a szakképző intéze-
tek sorsát, amelynek értelmében 
a Nemzetgazdasági Minisztérium 
vette át ezeket az intézményeket. 
Szakképző centrumokat hoztak 
létre. A Szterényi Szakközépiskola 

Farkas Zoltán, a monori tankerület igazgatója

„A pedagógus életpálya-
modell szeptember 1-jétől 
tovább folytatódik.”

és Szakiskola a ceglédi centrum-
hoz tartozik. Fenntartásra és mű-
ködtetésre is. A szerkezeti változá-
sokról el kell még mondani, hogy 
ez volt az az év, amikor az önkor-
mányzatoknak lehetőségük volt 
arról dönteni, hogy a működte-
tést visszaveszik-e, vagy tovább-
ra is a KLIK-nél hagyják. A monori 
önkormányzat szeptember 1-jétől 
a visszavételről döntött. A szak-
mai irányítás, illetve a pedagó-
gusok továbbra is a KLIK-nél ma-
radnak, az épületek működtetése 
kerül vissza az önkormányzathoz, 
személyi állományával együtt. Ez 
valamennyi monori általános is-
kolára és a gimnáziumra is vonat-
kozik.

– Ebben a megváltozott szerkezet
ben mi a helyzet a gimnázium szak
középiskolai tagozatával?
 – Ugyancsak az említett 
120/2015-ös kormányrendelet ren-
dezi az ilyen iskolák sorsát, any-
nyiban, hogy a vegyes típusú 
gimnáziumok jövője, vagyis a pro-
filtisztításuk, a következő tanévben 
dől el. Ez évben még a KLIK itteni 
tankerületéhez tartozik.

– Fontosnak tartana még valamit ki
emelni ebben az időszakban?
 – A pedagógus életpálya-
modell a 2013-ban megkezdett 
béremeléssel ez év szeptember 
1-jétől tovább folytatódik. Az ak-
kori 60 százalékos emelés után az 
évenkénti 10 százalékos növeke-
dés átlagosan 3,5 százalékban rea-
lizálódik. A nevelő-oktató munkát 
segítő nem pedagógus munka-
körben dolgozók az idén kétszer 
nettó 25 ezer forint pluszjuttatás-
ban részesülnek.

– Mi a tankerület legfontosabb célki
tűzése a tanévben? 
 – Fenntartani, ellátni intézmé-
nyeinket. Az ésszerű gazdálkodás, 
humán és gazdasági szempont-
ból is. B.G.

Monor, Kiss E. u. 17. • 20/56-21023 • www.parole.hu

Parole
 NYELVISKOLA

Minőségi nyelvoktatás  
és állaMilag elisMert  
nyelvvizsga Monor  
szívében.  

Autós-Motoros IskolA kft.
kresz-tanfolyam indul

október 13-án és 20-án 17 órakor

30 éve Monoron
Részletfizetési lehetőség

Érdeklődni lehet: 
TABAC dohány- és ajándékbolt, Monor, Deák F. u. 2.

Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708
OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu
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A monoriak viselt dolgai 
LXXVII. – KÖZLEKEDÉSI 
UTAINK 1900 TÁJÁN

HELYTÖRTÉNET

Esős időben a lábbeli nyakig sáros 
volt, már akinek tellett csizmára.
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Korabeli képeslap a monori főtérről 1900-ban

M it mond erről a korabeli ember, Ifj. 
Liebner József földbirtokos Kakucsról, 
1882-ben? „Tegyük elsősorban az uta-

kat járhatóvá, ez a gazdaközönségre, kereskede-
lemre elkerülhetetlenül szükséges. Mert hogyan 
virágozhatnék fel egy város, látogató közön-
ség nélkül? Miként lehessen kereskedelem, ha a 
gazdaközönség termését nem szállíthatja a pi-
acra? …Ha nem cselekszünk, vétkezünk.” A he-
lyi újság rá is tromfolt az olvasói levélre: „Olyan 
nagy forgalmú városban, mint Monor, nem is le-
het az, hogy a közlekedési utakból legalább egy 
pár ki ne köveztessék”…A piactér feletti rendel-
kezés kegyúri jog volt. A regáléjog megváltá-
sa „megakasztotta az utak, járdák és terek ren-
dezését, kövezését célzó munkálatait”. Az egri 
káptalantól történő megváltása sem ment köny-
nyen. De az elöljáró esküdt atyafiak úgyszintén 
nem siették el a dolgot. Végül községi küldött-
ség ment Egerbe Molnár Sándor, dr. Förster Aurél 
képviselőkkel a heti piac és a vásári jog megvé-
tele ügyében.
 1901-ben a képviselő-testület által a járdák 
s utak rendezése tárgyában kiküldött bizott-
ság – Juhász Mihály bíró, dr. Huppert Jakab, Bor

zsák Benő, Bobory János, Fazekas István községi 
képviselők – „elő álltak a javaslatukkal: A kocsi 
utak a következő helyeken lennének aszfalt-
tal burkolva. 1. A Vasút utcza egészen az indó-
házig (Petőfi utca az állomásig). 2. A Fő utcza 
(Kossuth u.) az Iskola utcza (Mátyás k.) betorko-
lásától a Brabander háza (Kossuth u., Acsádi u.) 
sarkáig 5 méter szélességben. A járdák aszfalt-
tal leendő burkolása a következő helyeken len-
ne kötelezőleg kimondandó: 1. A Vasút utcza 
az indóházig vezető jobb oldala. 2. A Fő utcza 
Pelek János házától (Mátyás k. u.) a nagyven-
déglőig (ma az evangélikus templom áll a he-
lyén). 3. A Fő utcza a casinó kert sarkától (ma a 
városi könyvtár parkja) a mendei utcza szeg-
letéig (Acsádi u. sarok). 4. A Gőzmalom utcza 
bal oldala (ma Bajcsy-Zs.u.) Szabó Károly házá-
ig, jobb oldala dr. Huppert Jakab házáig, (isko-
lai napközi).” Ma, 114 év után érdemes kíváncsi-
ságból végigsétálni a Petőfi utcán: van-e a bal 
oldalon burkolatlan járda? Hihetetlen, de talál-
ható.
 1901-ben a képviselő-testület elfogadta a 
bizottsági indítványt, hozzátéve: „A háztulaj-
donosok jogosítva lesznek – a szélesség és 
lejtméretezett magasság betartása mellett – 
akár aszfalt, akár tégla, kő, vagy bármi szilárd 
anyagból elkészíttetni a járdát.”

 De ugorjunk néhány évet az időben! 1905. ja-
nuár hó: „A képv. test. a piactér feltöltését elvál-
lalta.” Április hó: „A Kereskedelmi Minisztérium a 
piactérnek 4,5 m szélességben makadám úttal 
leendő előállítási költségét  a község rendelkezé-
sére bocsájtja… A község a vasúthoz vezető uta-
kat (Vasút és Iskola u.) makadámmal megcsinál-
tatja…” 1906. ápr. 1.: „…kövezik a Vasút utczát”. 
Május 13.: „A Kossuth-szobor előtt 25 x 8m köve-
zett árok és a főtéren mintegy 20 négyzetméter 
terület kikövezése elrendeltetik. Grünhüt József 
és Fia vállalkozók megbízatnak… Az előirányzott 
19  000 koronányi útépítés helyett a pót, illetve 
nagyobb hosszúságú munkálatokkal együtt kb. 
23 ezer koronába kerültek az utcáink.” 1906. júli-
us 1.: „Városunk 57 utcája közül 29 kerül változás 
alá. Fő utcánkból Kossuth Lajos út lett, a Füves 
utca Bocskai utca, a Temető utca Deák Ferenc 
utca lett. Lesz Széchenyi, Bercsényi, Zrínyi, Rákó-
czi, Cinka Panna. A Cigány utca Vajda utca lett.” 
1906. október 14.: „A megépült makadám uta-
kat Pischinger Gyula kir. főmérnök felülvizsgálja…” 
1908. márc. 15.: „A képv. test. a Deák F. utca jobb 
oldalán, a Bocskai és a Vajda utca bal oldalán jár-
da építését kötelezőleg kimondta.”
 Forrás: Monor község elöljárósági és képviselő
testületi jegyzőkönyvei 1896–1908; Monor és Vidé
ke 1882. március–december; Monorkerületi Lapok 
1901–1908.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke
Hirdetés

2200 Monor, 
Kistói út 81. 
+36-29/414-201

+36-30/870-8456
www.barkacscity.hu

Nyitva tartás:
H-P: 8.00–17.00
Szo: 8.00–13.00

4-es főút 
körforgalomnál

HIVATALOS      MÁRKAKÉPVISELET  KIS és NAGYKERESKEDÉS
Az akció 2015. 12. 31-ig, illetve a készlet erejéig tart.

Kerti kocsi
többfunkciós 
Akciós ár:  

16 990 Ft

Lombseprű 
nyéllel  
Akciós ár:  

4 690 Ft

Lombszívó/fújó 
Ergojet 3000 
Akciós ár:  

33 290 FtKi
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Budapest

Szélmalom u.

Monorierdő

4

Most minden termék 

25%-os 
kedvezménnyel!

Vásároljon 20 000 Ft-ért  
GArDEnA-terméket és mi 
megajándékozzuk Önt a pol-
cunkról kiválasztott MESTEr- 
termékkel!
Kivéve: akciós  
GARDENA termékek

Classic 
metszőolló 
Akciós ár:  

2 590 Ft

KUPon    

Dr. Biró Péter Gábor állatorvos
2220 Monor, Ady Endre út 27.

Nyitva: H–Cs: 9–12 és 15–18, P: 9–12 • Tel.: 29/411-717

Kézi állatpatikával bővült 
Védőoltások, belgyógyászati, sebészeti és szülészeti ellátás,  
labor (parazitológiai, bőrgyógyászati, fülészeti, vér, vizelet  

és bélsár laboratóriumi vizsgálata), ultrahang, EKG,  
ultrahangos fogkő eltávolítás, bőr- és szívférgesség szűrése.

Tekintse meg honlapunkat,  
látogasson el 

Facebook-oldalunkra:  
www.monoriallatorvos.hu

www.facebook.com/MonoriAllatorvos
Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése

már 11  000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése

már 120 Ft/m2 ártól!
Vladár Zoltán okl. építőmérnök, 

kamarai szám: TÉ 13-63943 • Tel.: 06-20/317-9312
E-mail: vladarzoltan@gmail.com

Web: http://epulettanusitas.atw.hu

Épületek
energetikai
 tanúsítása

Monor, Deák F. u. 2.
Cigaretta, dohányok • töltők, sodrók   

cigaretta hüvelyek, -papírok,  
 szűrők széles választéka

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!
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KÖZÖSSÉG

Június az általános iskolákban a tanév végét, bal la
gás okat jelentő időszak. Így volt ez 1970 júniusában 
is. Elballagtak a nyolcadikosok, köztük az A osztály is. 
40 diák búcsúzott a Kossuth Lajos Általános Iskolától 
és Rétvári Gyula osztályfőnöktől. Tele izgalommal, 
némi félelemmel indultak az élet új kihívásai felé. 

Hirdetés

caféée & bar

FACEBOOK.COM/TAKAREKPONTFACEBOOK.COM/PATRIATAKAREKWWW.PATRIATAKAREK.HU

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), 
vagy forduljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz, akik készséggel állnak rendelkezésére. Ez a tájékoztatás nem 
minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek. A hiteltermékekre vonatkozó további 
feltételeket a takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzata, valamint Hirdetménye tartalmazza. Jelen ajánlatunk 
nem tekinthető semmiféle körülmények között hitelígérvénynek, banki kötelezettség vállalásnak. Hitel, kölcsön-
szerződés aláírása hiánytalanul beadott hitelkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet sor.
*A referencia THM számítása a 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet alapján 500.000 Ft-ra, 3 éves futamidővel került meg-
határozásra. A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembe vételével történt, a 
feltételek változása eseten a mértéke módosulhat. A THM mutató mértéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát.
 Gomba: (+36) 70 452 7973    Nyáregyháza: (+36) 70 370 7935        Úri: (+36) 70 370 7939
 Monor: (+36) 70 370 7946 Pilis: (+36) 70 370 7956 Vasad: (+36) 70 370 7929 

Válaszd ki melyiket szeretnéd!

Segítünk a vásárlásban.
Lássunk egy példát!
500.000,-Ft, 3 éves futamidőre 
mindössze havi 16.690,- Ft-tól.

fogyasztási kölcsön

THM:16,2%

É vek teltek el az óta. A lányok-
ból feleség, anyuka,  a fiúkból 
férj, apuka lett. De az idő és 

a távolság nem távolította el őket 
egymástól. Többször is szerveztek 
osztálytalálkozókat. Az idén azon-
ban már komoly évfordulóhoz ér-
keztek: 45 éve volt a ballagásuk. 
 Újra megszervezték a találkozót. 
Meghívták a volt osztályfőnöküket, 
Gyula bácsit is, aki jóformán sem-

mit nem változott az elmúlt idő 
alatt. Az esemény lebonyolítására a 
volt osztálytárs, Monori Pál pincé-
jére esett a választás. Közös főzés-
ben egyeztek meg. A szakács tiszt-
ségét Balogh József vállalta magára. 
A lányok segítségével finom fala-
tok kerültek az asztalra. 
 Kellemes hangulatban telt el a 
délután. Abban is megegyeztek, 
hogy lesz még folytatás!  

Osztályfőnök: Rétvári Gyula. Ta-
nulók: Balogh József, Bán Imre, 
Bekker Imre, Burján Zoltán +, 
Cseh István, Csernai József, Csi
nos Katalin, Dodog Sándor, Do
mányi László +, Fodor Lenke, Fü
löp Márta, Horváth Judit, Izmán 
László +, Kajli Imre, Kaldenekker 
Ferenc, Kassai József, Koncz Sán
dor +, Kucsera Imre, László Mar

git, Magdics István, Marozsán 
Miklós, Mészáros Károly, Módos 
József, Molnár Zsuzsanna, Mo
nori Pál, Paluska Lenke +, Pán
ti Emil, Pető Mária, Rigó Lász
ló, Somodi Imre, Szalai Julianna, 
Szemők Judit, Szőcs Márton, 
Topolcsik János, Tóth János, Tö
rök Péter, Tőzsér Mária, Varga Er
zsébet, Varga József, Zalka János.

Osztálynévsor

45 éve ballagtak
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KULTÚRA

Szeptember 7től október 2ig 
Kisvári Mihály 50 festménye volt 
látható a Vigadó galériájában.

KARAKTERES  
stílus- és színvilág

V árosunk szülöttét Ölvedi Krisztina mutatta 
be a megjelenteknek, aki az alkotó pályá-
ját a kezdetektől követi. Ő nyitotta meg 

első önálló, Vigadó-
beli kiállítását (2004-
ben), de a 16 eddigi 
közül a csepelit, ceglé-
dit és budapestit is. 
 Kisvári Mihály képei 
folyamatosan láthatók 
voltak a fővárosi Med-
nyánszky Galériában. 
Az Unió Galéria veze-
tője úgy jellemezte, 
hogy sajátosan egyé-
ni, karakteres világ az 
övé, stílusban, színek-
ben egyaránt. Erre va-
lószínűleg a Pannonia 
Filmstúdióban folyta-
tott rajzfilmkészítési 
tanulmányai is hatás-
sal lehettek, de – és ezt maga is megerősítet-
te – elsősorban a Nyolcak festőcsoportjának 
irányzata, illetve kezdetben az impresszionis-
ták. Kisvári Mihály úgy nyilatkozott, hogy nála a 
kedvtelésből végzett festészet saját értékrend-
szerének megfelelő belső igényét fejezi ki, egy 
hosszadalmas belső folyamat eredményeként. 
Formailag az erőteljes olaj- és a lágy, finom 
pasztelltechnikát egyaránt kedveli, tartalmi-te-

matikai szempontból pedig a táj és az ember 
kapcsolata – a vidék, a víz, a levegő, a hazai és 
külföldi úti élmények, valamint a nőábrázolás – 
foglalkoztatja.
 Valaha a festészet középpontban volt – mond-
ta –, jó lenne, ha ma sem csak bizonyos kört ér-
dekelne, hiszen az alkotó azt szeretné, ha sokan 
látnák műveit. Ezért szívesen állít ki szabad téren, 
még a Balaton partján is.  B.G.    

Hirdetés
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Kiállítás a II. világháború évfordulóján
Október 5. 
A Monorért Baráti Kör szervezésében. A ki-
állítás megtekinthető október 5-től 30-ig. 
H-Cs: 8-20,  P: 8-14.
Vigadó, emeleti galéria

Közös Út
Október 10. 
Cukorbetegek Klubja taggyűlés
Művelődési ház

Tudatosan, egészségünk  
megőrzése érdekében
Október 15. 
Barnai Roberto: A betegségek titkainak 
megfejtése a Biologikával, az egészség 
megőrzéséért címmel.
Vigadó

20 éves a Monori Strázsák Néptánc Együttes
Október 17. 17 óra 
Ünnepi gálaműsor és táncház. 
Művelődési ház

Közmeghallgatás
Október 19. 18 óra 
Vigadó

Dinoszaurusz Rock Band koncertje
Október 30. 
Élőzenés koncert és vetítés a ’60-as,  
’70-es évek legnépszerűbb hazai és külföldi 
beat- és rockzenekarok történetéről.

Közös nevező kiállítás-sorozat 
November 2.
Boros Odette kézműves ékszerkiállítása.
Vigadó, emeleti galéria

A Vigadó programjai

PROGRAMOK

Jótékonysági bált hirdet a Kossuth Lajos Ál-
talános Iskola. A bál bevételéből az iskola 
hangtechnikáját korszerűsítik. 
 Az esemény november 21-én 20 órakor kez-
dődik és hajnali 3 óráig tart. A helyszínen büfé 
és tombola várja a vendégeket. A tombola fő-
nyereménye egy két fő részére szóló két éjsza-
kás utazás. A zenéért felel Kispál Gábor. 
 A bálra kizárólag elővételben válthatók je-
gyek az iskola titkárságán, illetve Takács Ka-
talinnál (Olivér játékbolt, Kossuth L. u. 95.) és 
Sinkovicz Henriettánál (Boni virágbolt, Dózsa 
Gy. u. 44.). A jegy ára – 3000 forint – tartalmaz-
za a vacsora árát is.    nfo.  

Jótékonysági bál az iskolában

A programok 
részleteit megtalálja 
a www.vigadokft.hu 
weboldalon.  
Információ, jegyrendelés: 
06-29/413-212-es telefonszámon, vagy  
a vigado@vigadokft.hu e-mail címen.

Hirdetés

Várják a gyerekeket

Hogyan őrizzük meg 
egészségünket?

Könyvtár programjai

A Nagycsaládosok Monori Egyesülete az 
őszi szünetben is várja a gyerekeket. Kézmű-
ves-foglalkozások, csocsó, billiárd, trambulin és 
sok minden más, hogy az őszi szünet tartalma-
san teljen el. 
 Helyszín: régi Táncsics iskola épülete, időpont: 
október 26-tól 30-ig. A részvétel díja napi 1000 
forint, amely tartalmazza az ebéd árát is. Bővebb 
információ: Szőcs Judit: 06-70/381-9865, Keresztes 
Hajnalka: 06-70/360-3390. nfo. 

Erre a kérdésre keresik a válaszokat a Tudatosan 
egészségünk megőrzése érdekében címmel in-
dult három rendezvényből álló programsorozat 
előadói is a Monori Vigadóban. Szeptember 25-
én az első előadáson Antal Vali beszélt a gyer-
mekek helyes táplálkozásáról, október 15-én a 
sorozat második eseményén Barnai Robertó lesz 
a meghívott előadó. A beszélgetés témája: A be-
tegségek titkainak megfejtése a Biologikával. 
 A sorozat záró előadására november 12-én 
kerül sor. Ekkor dr. Guba Ágnes háziorvos Szem-
léletváltás a gyógyításban című előadását hall-
gathatják meg az érdeklődők. Az előadások 18 
órakor kezdődnek a Vigadó nagytermében, a 
belépőjegy ára 900 forint.  nfo. 

Összefogás az egészségünkért 
Október 7.  9 óra 30
Ringató Czapári Zsuzsanna vezetésével.

Benkics József előadása 
Október 7. 15 óra. 
A teremtés könyve a teológia és a természet-
tudomány tükrében.

Partnerségben a biztonságos életért 
Október 8. 17 óra
Vendég: Óberst Marietta. Retrókönyvtár át-
adása, közreműködik a vecsési Balla Péter 
Népdalkör.

Könyvtári show
Október 10. 10 óra
Origami a játszótéren

Ringató foglalkozás 
Október 14., 21., 28., 9 óra 30
Czapári Zsuzsannával

Patchwork szakkör
Október 14. 28. 16 óra.

Dr. Borzsák István Városi Könyvtár
Tel.: 29/412-246, www.monor-konyvtar.hu 
monorkonyvtar@monorkonyvtar.hu 

Monor, Móricz Zs. u. 5. A vasútállomás utcájában,  
közvetlenül az Ady úti sorompó mellett.

KeréKpárcenter
Minőségi  

kerékpárok

Nézzen szét nálunk az otthonából: www.memobike.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00–18.00, Szo: 8.00–13.00, V: Zárva

Telefon: 29/414-499  •  E-mail: memo-bike@memo-food.hu

A HŰVÖS NAPOKON IS FOLYAMATOS NYITVA 
TARTÁSSAL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Egyszerű fizikai  
betanított munka Gyálon! 

Azonnali kezdés, teljes munkaidő, ingyenes 
dolgozói buszjárat Monorról, cafeteria 

juttatás, jelenléti bónusz.
Bejelentett, hosszú távú munkalehetőség! 

PályAkezdőket is várunk!

Jelentkezés telefonon: 06-20/849-5137
vagy küldje el önéletrajzát a 

jelentkezes13@workwayclub.hu 
e-mail címre.

Eladó kiskutyák

Azonnal elvihetők Monoron! 
Tel.: 06-30/467-7216

Csivava:  
40 000 Ft-ért  

többféle színben.

Törpe pincher  
(mini doberman): 
20 000 Ft-ért.

A Vigadó Nonprofit Kft. 2016. évre is elkészí-
ti a város éves programtervét. Amennyiben 
az ön által képviselt szervezetnek, egyesü-
letnek, intézménynek van olyan program-
ja, melyet szeretne a városi programterv-
ben megjelentetni, kérjük, hogy a szükséges 
adatlapot 2015. október 22-ig adja le! Az 
adatlap letölthető a www.monor.hu és a 
www.vigadokft.hu oldalról, illetve személye-
sen is kérhető a Vigadó irodájában.

Vigadó programterv
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SPORT

Elkészült  
a műfüves pálya

Sikeres az NBIII-as 
labdarúgócsapat

Szeptember 12-én három NBII-es kosárlabda-
csapat részvételével rendezték meg második al-
kalommal a Veres László Emléktornát a Szterényi 
Csarnokban, a Kőbánya Old Boys és a Szentend-
rei KSE vendégszereplésével. A Monori SE az 
első mérkőzésén a Kőbánya ellen hamar nagy 

Régi gondjai oldódtak meg ezzel a monori lab-
darúgásnak. Az előző MSE-vezetés már 8-9 éve 
tervezte a műfüves pálya létrehozását, a célért 
legtöbbet tévő Szőnyi Jánossal az élen, akit 22 
éves sportvezetői munkásságáért az egyesület 
örökös tiszteletbeli elnökévé választottak. A ver-
senyképes továbbfejlődéshez nagyon hiányzó 
létesítmény megépülésével ezután nem kell a 
balesetveszélyt kockáztatni a göröngyös B pá-
lyán, rossz idő esetén is lehet edzeni, nem kell 
máshova utazni, drága bérletet fizetni, és kímél-
hető lesz az A pálya is.
 A száznégyszer ötvennégy méteres új létesít-
mény – amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
által támogatott projektből sikerült megvalósíta-
ni – alkalmas lesz, az edzéseken kívül utánpótlás 
bajnoki mérkőzések lejátszására, valamint – elő-
re egyeztetett időpontban – tömegsportolá-
si lehetőséget is biztosít. Ez a beruházás a leg-
modernebb műfűvel, megfelelő vízelvezetéssel, 
korszerű világítással, új kispadokkal, körben lab-
dafogó hálókkal és kapukkal készült el.   B.

hátrányba került, de végül csak pár pontos ve-
reséget szenvedett. Utána a Kőbánya kikapott 
Szentendrétől, a monoriak pedig – végig vezet-
ve – közel 20 ponttal verték Szentendrét. Így az 
MSE-nek ismét sikerült itthon tartania az első he-
lyért járó kupát. bolcsó

Hirdetés

Személygépkocsi-vezető  
„B” tanfolyamot indít 
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Érdeklődés, felvilágosítás +36-20/914-8246 telefonon 
Szabó János iskolavezetőnél vagy személyesen a fenti címen
H–Sze–P–Szo: 08.00–10.00-ig; K: 18.00–20.00-ig

Monor új  
autósiskolája Autósiskola
Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. www.korrektjogsi.hu

2015. október 13-án  
és október 16-án 
17 órakorMonor, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 6. szám alatt

ceglédi  cipőgyár 
mintaboltja

cegléd, Fűtőház u. 11. alatt várja
megújult kínálattal vásárlóit!

gyermek, női, férfi kiváló minőségű  
bőrből készült cipők gyári áron!

Kalló-Plast Kft., Cegléd, Fűtőház u. 11. 
telefon: 53/311-889, 53/311-155

Nyitva: K-P: 9-17-ig, Szo: 8-12-ig

Munkacipő • Sportcipő • Utcai cipő

Magyar 

termék

Az együttes eddig tartósan az élmezőny-
ben tudott maradni az őszi idényben. Lapzár-
tánk idején szeptember 27-én, a 9. forduló után 
6 győzelemmel, 1 döntetlennel és 2 vereség-
gel – a 2. helyen áll az MSE. Három NBI-es tarta-
lékcsapat ellen is sikeres tudott lenni: a Paks és a 
Békéscsaba ellen győzelem, a Budapest Honvéd 
ellen pedig döntetlent ért el a gárda.  B.G.

Szőnyi János, a Monori Sportegyesület lekö-
szönő elnöke és dr. Zsombok László polgármes-
ter elismerésben részesítette a helyi sportért 
több mint 10 éven át dolgozó sporttársakat. 
Életműdíjat öten vehettek át.   
 Dr. Genzwein Ferenc kiváló szakemberként és 
támogatóként is nagyon sokat tett a Monori 
Sportegyesület labdarúgásáért. Többek között 
neki köszönhető, hogy a csapat elindulhatott a 
Nemzeti Bajnokságban. 

  Horváth József több mint 40 éve 
a Monori SE tagja. 16 évig volt a ko-
sárlabda-szakosztály, illetve a Pest 
Megyei Kosárlabda Szövetség elnö-
ke, ahol jelenleg is alelnök. Számos 
rendezvénynek volt szervezője. 
  Horváth Ferenc sok évtizeden át 
végzett áldozatos munkát a mono-
ri labdarúgásért, az egyesületért, el-
nökként és képviselőként egyaránt. 
  Sándor Pál évtizedek óta neveli a 
labdarúgó-utánpótlást. Jelenleg is 
az U7-es korosztállyal dolgozik.  Bí-
zunk benne, hogy még sokáig. 
  László István a birkózásban vég-

zett eredményes munkát, létrehozta a sikeres 
kutyás szakosztályt és a mai napig is aktívan te-
vékenykedik. 
 Aranydiplomát kapott az egyesület Oldik ko-
sárlabdacsapata. A játékosok nagy része 50 év 
feletti, akik 35-40 éve játszanak a szakosztályban, 
többségük jelenleg is aktív tagja a megyei baj-
nokságban szereplő csapatnak. Sportszeretetük 
egyedülálló a megyében, sőt országos viszony-
latban is ritka. G.

Köszönet

II. Veres László Emléktorna
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Kiskertszántást, talajmarást, fűnyí-
rást vállalok, több éves tapasztalattal. 
Tel.: 06-20/525-2933 

Tűzifa eladó! Akác guriga 2900 
Ft/q, tölgy-bükk guriga 2500 Ft/q, 
méteres rönk 2300 Ft/q, hasítás 200 
Ft/q, 20 q-tól a kiszállítás ingyenes. 
Monoron, hitelesített hídmérlegen 
ellenőrizheti a megvásárolt tűzifa 
tömegét. Tel.: 06-20/343-1067

Nyáregyháza külterületén szántó- 
terület eladó. Érd.: 06-20/926-4888

Eladó 1370 m2-es építési telek.  
Társasház építésére alkalmas VT-7es 
övezetben 40 % beépíthető 15 mé-
teres épületmagassággal. Akár 30 
lakásos társasház építésére alkal-
mas! Érd.: 06-30/548-9882

Monori éttermünkbe, munkájára 
igényes szakácsot/szakácsnőt kere-
sünk, azonnali kezdéssel. 
Érd.: 06-29/414-524

A Strázsa szaknévsor 2016-os szá-
mában az Oázis Kertészeti Áruház 
nyitva tartása tévesen jelent meg.
Az aktuális nyitva tartásról a www.
oazis.hu honlapon tájékozódhat. 

Ezúton szeretnénk hálás szívvel 
köszönetet mondani mindazok-
nak, akik drága halottunk, Id. Ke
rekes György gyászszertartásán 
és temetésén részt vettek, fájdal-
munkban osztoztak, és sírjára el-
helyezték az emlékezés virágait. 
Köszönettel: A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak akik Burján Sándor te-
metésén megjelentek, sírjára vi-
rágot helyeztek el, gyászunkban 
velünk éreznek. Gyászoló család

Apróhirdetés

Helyesbítés:

Köszönetnyilvánítás
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Ízelítő árainkból

Monor, 4-es főút, 
a kőlerakat és az Atlasz 
hentesbolt között
06-70/579-4241

Újdonság! Kiszerelések:  
1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 kg

TáplerakaT
Megnyitottunk!

Legfőbb érveink az áraink!
Táp, Termény • állaTeledel • galambeledel 

papagájeleség • TakarmánykiegészíTők • viTaminok

1991 óta

gyári lerakaT

Tojó tápok:  2 200 Ft/zsáktól

vegyes dara: 3 000 Ft/zsák

Sertés koncentrátumok: 
akár 3 870 Ft/zsáktól

nyitva tartás:

Hétfőtől 

péntekig: 8–20

Szombaton: 

8–14

Monor, Klapka u. (Sportpálya mögött)
Tel.: 30/438-3164

Nyitva tartás: H–Szo: 600–1900

Üllő, Kossuth u. 58. 
(Állomás sarok)

Tel.: 30/827-3030
Nyitva tartás:
H–Szo: 600–1900

FACEBOOK.COM/TAKAREKPONTFACEBOOK.COM/PATRIATAKAREKWWW.PATRIATAKAREK.HU

*Az akciós kamat kizárólag az új forrásokra érvényes. Új forrásnak tekintjük adott ügyfél összes betéti és értékpapír számlájának 
(ide értve az ügyfélszámlát is) 2015. augusztus 31-i egyenlegéhez képesti növekményt az akciós számlalekötés napjához viszo-
nyítva. Lekötött betét elhelyezésének feltétele fizetési számla megnyitása. A kamat egy futamidőre érvényes. A betét lejáratát 
követően a tőke és a kamat visszavezetésre kerül a fizetési számlára, esetleges újbóli lekötésre új lekötési megbízást kell adni. 
Az új lekötésre a hatályos „PÁTRIA Lekötött számlák HIRDETMÉNYE” érvényes. Lejárat előtti felmondás esetén a kamat 0,00%. 
Kamatadó-fizetésre kötelezett ügyfelek esetében a kamat jövedelem után az adó mértéke 16%, az egészségügyi hozzájárulás 
(EHO) mértéke 6%. Az adót és az EHO-t a takarékszövetkezet vonja le és fizeti be a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére.

 Gomba: (+36) 70 452 7973    Nyáregyháza: (+36) 70 370 7935        Úri: (+36) 70 370 7939
 Monor: (+36) 70 370 7946 Pilis: (+36) 70 370 7956 Vasad: (+36) 70 370 7929 

Ütős ajánlat!

AKCIÓS FORINT BETÉT
4 HÓNAPRA*

*Az akciós kamat kizárólag az új forrásokra érvényes. Új forrásnak tekintjük adott ügyfél összes betéti és értékpapír szám-
lájának (ide értve az ügyfélszámlát is) 2015. augusztus 31-i egyenlegéhez képesti növekményt az akciós számlalekötés 
napjához viszonyítva. Lekötött betét elhelyezésének feltétele fi zetési számla megnyitása. A kamat egy futamidőre érvényes. 
A betét lejáratát követően a tőke és a kamat visszavezetésre kerül a fi zetési számlára, esetleges újbóli lekötésre új lekötési 
megbízást kell adni. Az új lekötésre a hatályos „PÁTRIA Lekötött számlák HIRDETMÉNYE” érvényes. Lejárat előtti felmondás 
esetén a kamat 0,00%. Kamatadó fi zetésre kötelezett ügyfelek esetében a kamat jövedelem után az adó mértéke 16%, az 
egészségügyi hozzájárulás (EHO) mértéke 6%. Az adót és az EHO-t a takarékszövetkezet vonja le és fi zeti be a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal részére.
Lekötési megbízás a PÁTRIA Takarékszövetkezet fi ókhálózatában, papír alapon adható. Az ajánlat 2015. szeptember 21-től vissza-
vonásig él. Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), 
vagy forduljon bármely fi ókunkban munkatársainkhoz. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok 
kizárólag tájékoztató jellegűek.

WWW.PATRIATAKAREK.HU FACEBOOK.COM/PATRIATAKAREK

ÜTŐS AJÁNLAT!

akciós forint betét
4 hónapra*

Lekötési megbízás a PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókhálózatában, papír alapon adha-
tó. Az ajánlat 2015. szeptember 21-től visszavonásig él. Jelen tájékoztatás nem teljes 
körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), 
vagy forduljon bármely fiókunkban munkatársainkhoz. Ez a tájékoztatás nem mi-
nősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.



Telefon: 06-70/368-4817 
Nyitva: hétfőtől péntekig: 7.30–18.00, szombat: 7.30–12.00, vasárnap: zárva

Diszkont

Akció!  
A készlet erejéig.

Albertirsa,  

Pesti út 25.

Monor,  

Petőfi u. 29.

# jel = karton, rekesz

# jel = karton, rekesz

Rocky 0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Ft
Dreher 0,5 l  ü. db/#  . . . . . . . . . . . . . 189/179 Ft
HB 0,5 l dob.   db  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Ft
Kozel 0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Ft
Kozel 0,33 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Ft
Steffl  0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Ft 
Miller 0,33 ü.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Ft
Rákoczy 0,5 l dob.. db/# . . . . . . . . . . 129/125 Ft

Red bull 0,25 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 Ft
Pepsi Cola 2,5 l   db/# . . . . . . . . . . . . 329/319 Ft 
Coca Cola 1,75 l   db/# . . . . . . . . . . . . 319/299 Ft 
Coca Cola 0,33 l dob. db/#  . . . . . . . . .129/119 Ft
Piroska szörp 0,7 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Ft -tól
Sió őszi 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229 Ft
Nestea citrom, barack 1,5 l   db/#  . 279/269 Ft
Wiener extra 1 kg  . . . . . . . . . . . . . . . . . .1590 Ft
Compex „B” rizs  1kg   db/# . . . . . . 229/209 Ft
Dosia 9 kg fehér-színes . . . . . . . . . . . . . . 2990 Ft
Ariel gél 4,55 l színes-fehér db.  . . . . . . .3399 Ft
Tomi mosópor 4,5 kg   db . . . . . . . . . . . 2299 Ft
Ariel mosópor 9,1 kg 140 mosás   db  . 6999 Ft
Domestos zöld 750 ml   db  . . . . . . . . . . . . 359 Ft
Domestos kék 750 ml   db . . . . . . . . . . . . . 359 Ft
Forest Ecoring 2 tekercses papírtörlő  . 129 Ft
Forest 48 tek. toalettpapír extra. . . . .1790 Ft
Perfex 4 tek. WC-papír  . . . . . . . . . . . . . . 149 Ft
Fincsi kutya konzerv 1240 g   #  . . . . . . . 219 Ft
Fincsi cicakonzerv 415 g   db/# . . . . . .99/95 Ft
Fincsi kutyatáp 10 kg  db . . . . . . . . . . . .1590 Ft

Rose akció:  
Juhász rose  db 999 Ft
Teleki rose   db 999 Ft
Bock rose   db 1590 Ft

Staro-
pramen 

0,5 l  db 
199 Ft

Arany -
ászok 0,5 l    

db/#
179/169 Ft

Bomba 
energiaital 

0,25 l  db/# 
129/119 Ft

Pepsi 
cola  

0,33 l  dob. 
99 FtHell 0,25   

l db/1#/5# 
139/129/119 

Ft

Adrenalin 
XXL db/# 

159/149 Ft

Coccolino 
1 l   db/# 

459/419 Ft

Milka
 100 g  db

219 Ft-tól

Silan   
2 l db/#   

749/699  
Ft

Silan  
1 l   db/#

399/349 
Ft

Nescafé  
3in1 10 db-os

db/#
399/369 Ft

Nutella  
800 g db/#
1499 Ft

Tchibo  
Family 250 g  

db/1#
399/389  

Ft

Riesen-
brau  

0,5 l db/# 
129/119 Ft

Traubi-
szóda 2 l db 

219 Ft

Kutya-
szalámi 
800g   db
149 Ft

Kutya-
táp 10 kg
1759 FtTomi 

mosógél 
2,64 l db  
2199 Ft

Apenta
1,5 l db/# 

159/149 F

Szentkirályi 
ásványvíz 

bubis 1,5 l db/#  
95/89 Ft

Vénusz 
étolaj 1 l db  

439 Ft

Strongbow 
ciders  0,33 l db 

249 Ft

Soproni 
ízesített sör  

0,4 l  db
159 Ft

Mlieko 
UHT tej 

db/#
139/129 Ft

Löwenbrau  
0,5 l #  

159 Ft

Cappy 
minden íz  
1,5 l  db/#

279/269 Ft

Márka 
2 l  db

169 Ft


