
Programok

Borvidékek Hétvégéje

Monor Városközpont
9:30 Díszruhás borrendi felvonulás
10:00 Hivatalos megnyitó
11:00 Monori Bortárs Filmfesz-
tivál díjátadója. A díjakat átadja 
Koltai Róbert Jászai Mari-díjas 
színész-rendező, a zsűri elnöke

Monori Pincefalu 
12:00-19:00  Czeglédi Pince 
Tengerecki Óriás Társasjátékok

12:00-19:00 Szent Orbán tér  
Térképes keresőjáték Honnan 
jöttél? címmel

12:00-19:00 Csuzi Családi Pincé-
szet Alma játszótér 

14:00-19:00 
Monori Strázsák Néptánc-
együttes bemutatói

14:00, 16:00, 18:00 KultPince  
Monori Bortárs Filmfesztivál 
díjazott filmjeinek vetítése

14:30 Czeglédi pinceszínpad  
Csévharaszt Néptánccsoport

14:45 Kugel György pincéje  
Borvirág zenekar koncertje 

15:00 Czeglédi pinceszínpad  
Vasadi Mórikálók Néptánc-
együttes

15:15 Bokros Borozó  
Bényei Lányok-Asszonyok 
Hagyományőrző Néptáncs-
csoport 

15:45 Knakál József pincéje
Borvirág zenekar koncertje 

16:30 Jámbor Miklós pincéje  
Csévharaszt Néptánccsoport, 
kísér a Kalapos Folk Band 

17:00 KultPince  
Vasadi Mórikálók Néptánc-
együttes, kísér a Kalapos Folk 
Band

17:30 Czeglédi pinceszínpad 
Kis-Strázsák utánpótláscsoport

17:30 Bicskei-Gosztola Pince 
Vasadi Hagyományőrző Cite-
razenekar

17:45 Vásárhelyi József pincéje 
Borvirág zenekar koncertje 

18:30 Czeglédi pinceszínpad 
Monori Strázsák Néptáncegyüttes

19:00 KultPince
Péterffy András: GYÖNGYÖT 
AZ EMBERNEK című Monori 
Pincefalut bemutató filmjének 
premierje. A vetítést követően 
kötetlen beszélgetés a szerep-
lőkkel és alkotókkal.

2014. június 7.

A pincetulajdonosok a rendezvény napján kizárólag a Vigadó Nonprofit Kft. által kiállított engedéllyel hajthatnak be a területre. Engedély igényelhető a Vigadóban.

A rendezvény védnöke  
a Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége

Javuló bűnügyi 
statisztikák 3.    old.

Százmillió 
az utakra 3.  old.

A legjobb  
tanulók
versenyeztek 10.  old.

Elérkezett a  
megújulás ideje 5.  old.

Milyen nyáresti 
programnak  
örülne? 6.  old.

Tavaszi úszás-
eredmények 14.  old.

Ünnepélyesen felavatták 
a Pótharaszti 
sétaerdőt 7.  old.

„Piros bokrétával 
díszítem vágyamat” 12.  old.

 Monor Városi Önkormányzat lapjaXXIII. évfolyam 6. szám • 2014. június 3. 

Korszerű óvodával 
gazdagodott Monor

„Azt, hogy hogyan éljek, mit tegyek, mind az óvodában 
tanultam meg. Az egyetemen a bölcsesség nem volt 
különösebb érték, az óvodában azonban annál 
inkább” – írta Robert Lee Fulghum. Még ha kissé 
eltúlzottnak is tűnik az állítása, abban egyetérthetünk, 
hogy jelentős szerepe van a gyermekek életében az 
óvodának, ezért minél több olyan intézményre lenne 
szükség, mint a megújult Monori Petőfi Óvoda, ahol 
minden feltétel adott a gyermekek neveléséhez.  4. old.



Akciós árak június 10-től 21-ig.

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!

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

KIEMELT AJÁNLATUNK

Füstölt 
csülök

Ft/kg

950,-Hasa- és  
tokaszalonna

Ft/kg

499,-

Darált 
sertéshús

Ft/kg

849,-

Pulykamell-
filé

Ft/kg

1450,-

Ladányi
kolbász

Ft/kg

1190,- Csirkecomb

Ft/kg

Sertés-
zsír
1 kg

Ft/kg

499-Marhacomb

Ft/kg

1890,-

Egész 
csirke

Ft/kg

599,-

Bőrös libaháj

Ft/kg

590,- Zsírszalonna

Ft/kg

399,-

Juhász-
virsli

Ft/kg

990,-Sertés-
lapocka

Ft/kg

990,- Pulyka-
szárny

Ft/kg

499,-

Erdélyi  
szalonna

Ft/kg

1100,-Mell nélküli
tyúk

Ft/kg

550,-

649,-
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A 2013-as év a nyugodt, biztos építkezés idő-
szaka volt a Monori Rendőrkapitányság életében 

– derült ki Szmodics Róbert alezredes, kapitány-
ságvezető képviselő-testület elé terjesztett be-
számolójából. 
 A dokumentum – többek között – számot ad 
az elmúlt év bűnügyi statisztikájáról, értékeli a 
rendőrség elvégzett munkáját, érinti a helyi köz-
lekedésbiztonsági helyzetet, átfogó képet ad a 
kapitányság működéséről és meghatározza a 
2014-re vonatkozó szakmai célokat.
 A 2012-ben bekövetkezett vezetőváltások sta-
bilizálták a közbiztonságért felelős osztályok ve-
zetését, amely következtében a nyomozati ered-
ményesség és a közterületeken végrehajtott 
intézkedések száma is növekedett.

Javuló bűnügyi statisztikák

Százmillió az utakra

Hatszáznál is több óvodás kezd idén

Az év monori bora

 A beszámolóból kiderül, hogy eredményre 
vezettek a heti három alkalommal végrehajtott 
fokozott ellenőrzések, ugyanis az intézkedések 
emelkedése mellett csökkent a közterületeken 
elkövetett bűncselekmények száma.
 Az idei év legfontosabb célkitűzései között 
szerepel a betöréses lopások számának további 
csökkentése, ezért a szolgálati gépjárművek még 
többet mozognak majd a városban, továbbá a 
kerékpáros közlekedésre is kiemelt figyelmet for-
dítanak a kapitányság kollégái, annak érdekében, 
hogy megóvják a két keréken közlekedők tes-
ti épségét. A monori MÁV-állomás és környéke is 
a rendőrség fokozott figyelmét élvezi, valamint a 
strázsahegyi pincesort és a belvárosi részt is kellő 
rendőri figyelem övezi 2014-ben is.  V.

A képviselő-testület meghatározta a 
2014–2015. tanévre felvehető óvodai gyermek-
létszámot. A Monori Kossuth Lajos Óvodában 
a 8 csoportszobára összesen 218 fő, a Mono-
ri Napsugár Óvodában a 4 csoportszobára ösz-
szesen 113 fő, a Monori Szivárvány Óvodában 3 
csoportszobára összesen 65 fő, a Monori Tesz-
Vesz Óvodában 6 csoportszobára 175 fő, a Mo-
nori Petőfi Óvodában a 4 csoportszobára ösz-
szesen 105 fő vehető fel a következő tanévre. 
 A gyermeklétszámokat az áprilisi beiratkozá-
sokat figyelembe véve, az évközbeni átvételre 

Közbeszerzési eljárás keretében választotta ki 
a képviselő-testület a belterületi utcák felújítá-
sát végző céget. 
 Ajánlattételi lehetőséggel a Puhi-Tárnok Út 
és Hídépítő Kft., a Vianova 87 Zrt. és az S-Line 
2005 Kft. élt. Az ajánlatok tartalmazták a szüksé-
ges dokumentumokat, az ajánlattevők megfe-

ÖNKORMÁNYZAT

Monor Városi Önkormányzat képviselő-tes-
tülete 2013. májusi 19-i ülésén megalkotta 
és kihirdeti a következő rendeleteit: 
 14/2014. (V. 19.) számú rendelet Monor Vá-
rosi Önkormányzat képviselő-testülete szerve-
zeti és működési szabályzatáról szóló 4/2003. 
(II. 28.) ök. számú rendelet módosításáról.
 15/2014. (V. 19.) számú rendelet a talaj-
terhelési díjról szóló 26/2004. (X. 28.) önkor-
mányzati rendelet módosításáról.
 16/2014. (V. 19.) számú rendelet Monor 
Városi Önkormányzat 2014. évi költségve-
téséről szóló 6/2014. (II. 18.) önkormányzati 
rendelet 1. számú módosításáról.
 A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének 
teljes jegyzőkönyve, valamint a rendeletek 
szövege a Városi Könyvtárban megtekinthe-
tő. A rendeletek egységes szerkezetbe fog-
lalt szövege, a testületi és bizottsági ülések 
jegyzőkönyvei már olvashatók és letölthetők 
a www.monor.hu honlapról. Itt egyéb fon-
tos felhívásról, tájékoztatásról is értesülhet a 
város lakossága. A képviselő-testület nyilvá-
nos üléséről a GEMINI TV minden esetben 
felvételt készít, amelyet az ülést követő má-
sodik szombaton a Williams TV csatornáján 
figyelemmel kísérhetnek.  nfo

Kihirdetett rendeletek

Monor képviselő-testülete a régi hagyomá-
nyok újjáélesztése érdekében dolgozó 
szőlő- és bortermelő gazdák, valamint 
a település bortermelő helyeinek, bo-
rainak és borkultúrájának fejlesztése, 
népszerűsítése érdekében minden év-
ben Az Év Bora Monoron címet ado-
mányoz.
 A cím adományozására a Monor 
Környéki Strázsa Borrend és Monor és 
Környéke Hegyközség együttesen tesz 
javaslatot, az adományozás feltételeinek 
fennállásáról szóló igazolással.
 Az idei évben a meghívásos 
borversenyen elért pontszámok 
és a képviselő-testület által 
megfogalmazott kritériu-
mok alapján a Monor és 
Környéke Hegyközség és 
a Borrend Nagytanácsa 
Megyeri Szabolcs (Megye-
ri–Hanti Pince) 2013-as évjáratú 
cserszegi fűszeres szőlőből ké-
szült fehérborának ítélte a címet.  nfo

Lezárult  
a közbeszerzés

Lezárult az Ivóvízminőség javítása Monoron 
című projekt részeként lefolytatott, a megvaló-
sításhoz szükséges úgynevezett FIDIC mérnöki 
és műszaki ellenőri tevékenység ellátására kiírt 
közbeszerzési eljárás. Az ajánlattételi lehetősé-
gekkel élő cégek közül kettő érvényes és egy 
érvénytelen ajánlat maradt a hiánypótlási sza-
kasz lezárását követően. 
 Az eljárás eredményes volt, az ivóvízminő-
ség-javító projekt műszaki ellenőri és mérnö-
ki tevékenységét a legkedvezőbb ajánlatot tevő 
Főber-Mérnöki Zrt. (24 millió 350 ezer forint) lát-
ja majd el megbízási szerződés keretében.  nfo

A Monori Polgármesteri Hivatal pályázatot hir-
det pénzügyi ügyintéző (bérszámfejtő) mun-
kakör betöltésére. A pályázati feltételekről 
bővebben Monor város honlapján, vagy a 06-
29/612-339 telefonszámon lehet érdeklődni.

Monor Városi Önkormányzat pályázatot hir-
det Monor város jó tanulója – jó sportoló-
ja 2014 cím elnyerésére. A cím elnyerésére 
azok a tanulók terjeszthetők fel, akik a félévi 
és év végi értékelésnél egyaránt 4,5 vagy 
magasabb tanulmányi átlagot értek el, to-
vábbá 2013. július 1. és 2014. június 30. kö-
zött az adott sportági szakszövetségek hi-
vatalos megyei, területi vagy országos 
bajnokságán, illetve minősítő versenyén 
vagy nemzetközi versenyen eredményesen 
szerepeltek és monori lakosok. 
 A részletes pályázati felhívás és a hozzá 
kapcsolódó adatlap a www.monor.hu ol-
dalról tölthető le. nfo

Pályázati felhívás

Díjazzák a legjobbakat

leltek a kiírásban támasztott követelményeknek. 
Érvénytelen ajánlat nem volt, a közbeszerzésről 
egyik jelentkezőt sem zárták ki. 
 A közbeszerzési eljárást megindító felhívás-
ban meghatározott értékelési szempont szerint 
a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó 
ajánlatot benyújtó Vianova 87 Zrt. lett a kivite-
lezője a beruházásnak. A budapesti cég bruttó 
113 millió 306 ezer forintos ajánlatot tett.
 A beruházás során több mint 7000 négyzet-
méter út felújítására kerül sor.  N.

és felvételre kerülő gyermeklétszámra tekintet-
tel alakították ki.  nfo. 
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KORSZERŰ ÓVODÁVAL 
gazdagodott Monor
Új csoportszobával, tornaszobával 
és játszóudvarral adták át az ener
getikailag korszerűsített és esz
tétikailag is megújult Petőfi Óvodát. 

Villám csapott az idős 
asszony otthonába

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!

Ballagásra is!

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

Hirdetés

A 
monori Petőfi Óvodában három gyer-
mekcsoport nevelésére volt elegendő 
hely, de már egy ideje a kelleténél maga-

sabb létszámmal, összesen 136 százalékos ki-
használtsággal működött az intézmény. A kép-
viselő-testület ezért folyamatosan kereste a 
megoldást az óvoda kapacitásának növelésére. 
 Első lépésként több mint 10 évvel ezelőtt az-
zal az elképzeléssel vásárolták meg az óvoda 
szomszédságában eladóvá vált ingatlant, hogy 
a telken álló családi házat egybeépítik az óvoda 
épületével, így oldva meg az intézmény befo-
gadóképességének növelését.
 Az elképzelések megvalósításához szükség 
volt pályázati pénz bevonására, melyet végül a 
Közép Magyarországi Operatív Program kereté-
ben meghirdetett nevelési intézmények fejlesz-
tésére kiírt pályázat segítségével sikerült előte-
remteni. Az óvoda felújítására jelentős összeget, 
több mint 119,5 millió forintot nyert az önkor-
mányzat. Az intézmény bővítési költségeihez to-
vábbi 6,3 millió forint önrésszel kellett hozzájá-

rulnia a városvezetésnek, így az átépítés közel 
126 millió forintból jöhetett volna létre. Azért fel-
tételes módban, mert a kivitelezési munkálato-
kat az önkormányzat megpályáztatta, de a beér-
kezett anyagok közül még a legolcsóbb ajánlat 
is magasabb végösszegről szólt, mint amennyit 
a rendelkezésre álló keret engedett kifizetni a vá-
rosnak. A képviselő-testület ezért megemelte az 
összköltséget 144,6 millió forintra – amelyből a 
pályázati támogatás immár 137,4 millió forint, az 
önrész pedig 7,2 millió forintot tesz ki.
 A támogatási szerződést tavaly május 15-én 
írták alá – tudtuk meg a projektet igazgató Rajki 
Lászlótól, a Monori Városfejlesztő Kft. ügyvezető-
jétől. 

Május 26-án a kora délutáni órákban egy 
óriási villanásra lettünk figyelmesek, majd 
nyom ban utána hatalmas hangrobbanás rázta 
meg Monort. Az óriási dörrenés a vihar hírnö-
ke volt, amely végül egy gyors záporesővel ki-
lehelte a lelkét. Többet nem is igen dörgött és 
további villámokkal sem riogatta a város lakos-
ságát az időjárás. A 82 éves özvegy Sz. Károlyné-
nak és az őt ápoló Piroska lányának azonban ez 

 – A projekt 2013. július 1-jén kezdődött, hi-
vatalosan pedig idén április 30-án kellett volna 
véget érnie a beruházásnak, de az időjárásnak 
köszönhetően egy minimális csúszás történt a 
kivitelezésben. A felújítás során egy nyaktaggal 
lett összekötve az óvoda épülete a szomszédos 
ingatlanon álló egykori családi házzal, amely az 
összeépítést megelőzően teljes felújításon ment 
keresztül – magyarázta Rajki László.
 A kivitelezés a kor elvárásainak megfelelően 
történt, a korábban családi házként funkcionáló 
épületet akadálymentesítették, kialakításra ke-
rült egy az előírásnak megfelelő 20 fő befoga-
dására alkalmas csoportszoba, egy tornaszoba, 
logopédiai foglalkoztató, elkülönítő helyiség, to-
vábbá más korábban hiányzó neveléssel és el-
látással kapcsolatos helyiségek is. Az udvaron új 
parkolókat alakítottak ki és a játszóudvar fejlesz-
tése is megtörtént. 
 A két épületet a második ütemben kötötték 
össze egy folyosóval, ahol a főbejárat is helyet 
kapott, a harmadik ütemben pedig a meglévő 
óvodaépület felújítása és az energetikai korsze-
rűsítés zajlott. Teljes szigetelést kapott az óvoda, 
megtörtént a nyílászárók cseréje és napkollek-
torokat is elhelyeztek az épületen – mondta el a 
városfejlesztő kft. ügyvezetője.
 A fejlesztésnek köszönhetően jelentősen ja-
vult a monori óvodák kapacitása, a gyermeklét-
szám azonban újabb fejelsztéseket igényel, to-
vábbi 2-3 csoportraszobára lenne még szükség  
Monoron. A jövő tervei között további fejlesztés 
is szerepel – tudtuk meg Rajki Lászlótól –, vagy 
a már meglevő óvodák bővítésével, vagy egy 
önálló intézmény építésével növelheti a férőhe-
lyek számát a városvezetés.  varga

az egy mennydörgés és a velejáró elektrosokk 
is éppen elég volt, hogy felforgassa az életüket. 
Az a villámlás ugyanis pont a Csokonai utcá-
ban álló házuk szomszédságában levő villany-
oszlopba csapott, s a vezetékeken keresztül 
egyenest az idős hölgy otthonába vágtatott az 
elektromosság. A lakás villamosvezetékei, kap-
csolói, konnektorai és nagy valószínűséggel az 
elektromos berendezések java mind megsíny-
lették az esetet. 
 – A fürdőszobában mindent levert a hatalmas 
robbanás, a konyhában kiütötte a falból a kap-
csolókat és a konnektorokat a villámlás, még a 
konyha köve is megsérült egy helyen – mutatta 
Sz.-né a villámcsapás nyomait.

 A katasztrófavédelem kollégái megvizsgálták 
a helyszínt, a tűzoltók értesítették az áramszolgál-
tató kollégáit az esetről. Ideiglenesen néhány óra 
hosszára le kellett kapcsolni az áramot, így a kör-
nyék lakossága egy rövid időre villamos energia 
nélkül maradt.
 Az idős asszony a robbanás következtében át-
menetileg még a hallását is elvesztette. Szeren-
cséjére azonban nem érte nagy baj az egészsé-
gét, egy nappal az eset után a körülményekhez 
képest jól volt. 
 Az idős asszonynak és lányának szerencséje a 
szerencsétlenségben, hogy az ingatlan biztosít-
va volt, így reményeik szerint a természeti csapás 
okozta kár jelentős részét megtéríti a biztosító.  V.

KÖZÖSSÉG



2014. június | MONORI STRÁZSA 5

FEJLŐDÉS

Hirdetés

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.

FIGYELEM!
NÉHÁNY TERMÉKNÉL ÚJ, DISZKONT ÁRAT VEZETTÜNK BE!
BODRI 10 kg-os kutyatáp 1 db 2 080 Ft.  . . . . . . 3 darabtól  . . .1950 Ft/db
TURBÓ DOG 10 kg-os kutyatáp 1 db 1 680 Ft.  . 3 darabtól  . . .1580 Ft/db
DOLLI 1240 g-os konzerv 1 db 269 Ft.  . . . . . . . 12 darabtól  . . . . 255 Ft/db
GAZDI 1 kg-os szalámi 1 db 210 Ft.  . . . . . . . . . . 9 darabtól  . . . . 195 Ft/db

2 db azonos fajtájú 15 kg-os Josera vagy  Dog Chow vásárlása 
esetén a második zsák árából 5% kedvezményt adunk!

             

          

Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41. • Tel.: 06-29/411-135
Nyitva tartás: hétfő–péntek: 8–18, szombat: 8–12

Teljes körű ruhatisztítás és -festés
Bőrruházat tisztítása és festése

Gyapjúágynemű tisztítása
Háztól házig szőnyegtisztítás,

920 Ft/m2 -től ingyenes szállítással

Tisztíttassa szőnyegeit!  
920 Ft/m2 -től  ingyenes háztól házig szállítással.

    Magócsi Ruhatisztító

Az elmúlt években lezajlott fej
lesztések eredményeként Monor 
egy szerethető európai kisváros 
képét öltötte magára. A megszépült 
városközpont, a sétálóutca, a 
fel újított intézmények, a piac és 
fesz tiválcsarnok vagy a közterek 
mind a fejlődés példái, amelyek 
egyúttal Monor küllemét is meg
újították. A soron következő városi 
be ruházást követően a Kistó várja 
új környezettel a kikapcsolódásra 
vágyó lakosokat. A beruházás 
részleteiről a Monori Városfejlesztő 
Kft. vezetőjét, Rajki Lászlót 
faggattuk.

Elérkezett a  
MEGÚJULÁS IDEJE

A 
Kistó átalakítása régóta szerepel az ön-
kormányzat elképzelései között. A terület 
egyes részeit ugyan karbantartották, de 

átfogó felújításra, tereprendezésre eddig nem 
került sor. 
 – Egy minisztérium által kiírt pályázaton már 
indultunk 2003-ban. Elég jó anyagot sikerült ösz-
szeállítanunk, de a bírálat előtt befagyasztották 
a pályázati pénzeket, ezért nem jöhetett létre az 
akkori elképzelés. Most újabb lehetőség nyílt és 
egy tisztán hazai támogatású pályázaton sike-
rült nyernünk. A kivitelezést június elején kezd-
jük, így még a nyári hónapokban elkészül a be-
ruházás. A projekt záró dátuma augusztus 31. 
– mesélte Rajki László.
 A Kistó átalakítása Monor Integrált Városfej-
lesztési Stratégiájában (IVS) is szerepel, az első 

komolyabb felmérés is az IVS részeként látott 
napvilágot. Hómann János és Pécsi Máté tájépí-
tészmérnököket is az említett felmérés alapján 
kérték fel a tervek elkészítésre. A park megújítá-
sa közel 130 millió forintból valósul meg. 
 

Munkaterületek
A több mint nyolchektáros területet négy rész-
re bontották, a munkálatokat területenként üte-
mezve végzi majd a kivitelező. A játszótér és 
környéke, a tó és környéke, a Veres Pálné utca és 
a csatorna közötti terület, illetve a csatorna és 
a Puskin utca között húzódó terület különül el 
egymástól munkavégzés szempontjából.
 A beruházást alapos, az előírásoknak megfe-
lelő felmérés előzte meg. A talajt és az élővilá-
got egyaránt tanulmányozták a tervezés előtt. 
A növényzet esetében csak azokat az egyede-
ket vágják ki, amelyek betegek, balesetveszé-
lyesek vagy elszáradtak. Vannak olyan területek, 
ahol túl sűrű a növényzet, egymást fojtják meg 
a növények. Ezeken a helyeken ritkítást hajt vég-
re a kivitelező. Az is előfordulhat, hogy egészsé-
ges növényeket is ki kell vágni – tudtuk meg –, 
de ebben az esetben szigorú szabályok men-
tén kell eljárni, a kivágott egészséges növények 
helyett minden esetben újakat kell telepíteni. A 
kötelező ültetések mellett szilfákkal, szomorú-
füzekkel és kocsányos tölgyekkel is gazdagítják 
majd az élővilágot, illetve vízparti növényeket 
és cserjéket is telepítenek a területre. 
 

Tervezett állapot
A Kistó területe jelentős átalakításon megy ke-
resztül, de a vadregényes részeket kedvelőknek 
sem kell aggódniuk, hiszen maradnak érintet-
len területek – mesélte Rajki László. Megújul pél-

dául a jelenleg is működő játszótér, amely ugyan 
most is jól felszerelt, az átalakítás után azonban 
méginkább illeszkedik majd a környezetbe. A ter-
vezők elképzelése volt, hogy vízhez kapcsoló-
dó eszközök kerüljenek a játszótérre, így egy ha-
jótestből kialakított mászóka és csúszda is helyet 
kap a területen. 
 A játszótér szomszédságában egy szabadté-
ri kondipark kap helyet. Időtálló és vandálbiztos 
gépeket telepítenek a területre, melyeket in-
gyen használhat a lakosság. 
 A fiatalok Monoron is sok esetben gördesz-
káznak olyan területeken, amelyeket nem ilyen 
igénybevételre terveztek, ezért sokszor meg-
rongálják a közterületeket. Ezt szerették volna 
kiküszöbölni a park megálmodói egy extrém 
park kialakításával. A betonlemez-felületű, ugra-
tókkal ellátott pályán a gördeszkások és a BMX- 
kerékpárosok is szabadon szórakozhatnak.
 Az új parkot sétányok szelik majd át: a tó körül, 
a csatorna két oldalán és az ezeket összekötő gya-
logutakon barangolhatják be a kikapcsolódásra 
vágyók a Kistó környezetét. A csatorna fölött fá-
ból készült hidak ível-
nek át, a sétálóutakat 
pedig murvával szórják 
fel. A Veres Pálné utcát 
és a Puskin utcát össze-
kötő szakasz térköves 
burkolatot kap, hogy 
a sokak által nap mint 
nap igénybe vett sza-
kasz időtálló legyen. Pi-
henőpadokat, szemeteseket és információs táblá-
kat is sűrűn helyeznek el a területen. 
 A tavat csapadékvíz táplálja, ezért az élővi-
lág megfelelő oxigén-utánpótlásáról is gondos-
kodni kell – tudtuk meg Rajki Lászlótól. Ezt egy 
vízforgató beiktatásával oldja meg a kivitelező. 
A berendezés gépészete pedig lehetővé teszi, 
hogy azt szökőkútként is működtessék. 
 A területen napenergiát hasznosító szolár- 
lámpák lesznek kihelyezve, a kivágott fákat pe-
dig ledarált állapotban a játszótéri játékok alatt, 
ütéscsillapítóként hasznosítják újra.
 Rajki László azt is elárulta, hogy a Kistó 
megújításával nem ér véget a monori „köz-
parkprogram”. Az IVS ugyanis több olyan ele-
met tartalmaz, amelyet a jövőben szeretne 
megvalósítani a városvezetés. A Gera-kertben 
például már idén felújítják a sétányt. Az egész-
ségház mögött, a Kenderes alján pedig egy na-
gyobb park kialakítására is van lehetőség.  varga

„A játszó-
tér szom-
szédságában 
egy szabad-
téri kondipark 
kap helyet.”
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KÖRKÉRDÉS

Milyen NYÁRESTI 
PROGRAMNAK örülne? 
Olvasónk a minap azzal állított meg minket, milyen jó 
lenne, ha a sétálóutcában hétvégeken programokkal is 
kellemesebbé, élvezetesebbé tennék a pihenőpadokon 
sütkérezők, csevegők nyári délutánjait. Ő például el 
tudná képzelni, hogy az egyik helyen sajtkóstoló van, a 
másikon egy kézműves tanítgatja a kesztyűbáb készítését, 
a harmadikon kamarakórus ad alkalmi koncertet.  

Kajli Gáborné

Horváth Ibolya

Farkas László

Dömötör Dóra Takács Kinga
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Hirdetés

Szuperintenzív 
nyelvtanfolyamok
június 30-tól!
SZEREZZ HASZNÁLHATÓ 
NYELVTUDÁST
KÉT HÉT ALATT!

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

Parole
 NYELVISKOLA

®

O lvasónk óhaját kérdéssé ala-
kítva megérdeklődtük a já-
rókelőktől: ők vajon milyen 

nyári, szabadtéri  rendezvényeken 
vennének részt szívesen?
 Kajli Gábornét és Horváth 
Ibolyát fagylaltozás közben tar-
tottuk fel kis időre. 
Meg is leptük őket a 
kérdéssel, mert amint 
mondták, nem gon-
dolkodtak még olyas-
min, hogy nyári dél-
utánjaikat és estéiket 
helyi programokkal 
is színesebbé tehet-
nék. Igaz, a plakátokat figyelik, s ha 
van valamilyen őket is érdeklő ese-
mény, azon szívesen részt vesznek 
– mondták. Legutóbb például az 
Orbán-napi vigadalomra látogat-

tak fel a Strázsahegyre, de elmos-
ta az eső a várt élményt. Ám ha a 
piaccsarnokban operettestet ren-
deznének, vagy meghívnák Oláh 
Gergőt egy fellépésre, arról nem 
maradnánk le ők sem – bizonygat-
ták, biztosra véve, hogy rajtuk kí-

vül is sok érdeklődő örülne, ha a 
késöbbiekben így történne.
 Baár Pál és Baár Pálné fényké-
pezni nem engedték magukat 
– noha szépek és fiatalok – azt el-
lenben megosztották velünk, 
hogy ők a mulatós programok 
kedvelői, s szívesen vennék, ha a 
nyarukat egy-egy, a fesztiválcsar-
nokban rendezendő bulival tehet-
nék színesebbé. Nemigen járnak 
sehová – derült ki –, de a nyári sza-
badtéri mulatságokon ők is szíve-
sen részt vennének.
 Farkas Lászlóról viszont az de-
rült ki, hogy bármilyen közössé-
gi programon örömmel vesz részt. 
Ifjú korában ő maga is lelkes szer-
vezője volt a legkülönfélébb ren-

dezvényeknek, amelyekről a haj-
dani Mezőgép akkori fiataljai sokat 
tudnának mesélni: egymást ér-
ték a bulik, a programok – elevení-
tettük fel a múltat. De Farkas Lász-
ló most is örömmel látogatna ki a 
fesztiválcsarnokba nyári estéken, 
legyen szó komoly vagy szórakoz-
tató programokról, szinte mind-
egy, csak legyen minél több ilyen 
– mondta.
 Dömötör Dóra a legszíveseb-
ben komolyzenei esteknek lenne a 
vendége – derült ki – és úgy gon-
dolja, a város neves zenésze, Mo-
csári Károly a nyáresti muzsikák 
megszervezésében is segítségére 

lenne a rendezőknek. 
De annak is örülne 
– tudtuk meg –, ha 
a fesztiválcsarnok-
ban gyakrabban szer-
veznének családias 
eszem-iszomokat, sü-
tés-főzést zenével a 
háttérben, hiszen a 

csarnok ilyesmire is nagyon alkal-
mas – vélekedett Dömötör Dóra.
 Takács Kinga konkrét együttes-
re ugyan nem gondolt, de bármi-
lyen zenészcsapatot szívesen látna 
a város nyáresti koncertjein, ahová 
ő  maga is szívesen elmenne a ba-
rátaival – mondta. 
 Vártuk, hogy az általunk megszó-
lítottak fantáziája szárnyalni kezd – 
hiszen nem volt tétje a dolognak, 
minden felelősség nélkül tehették 
volna –, hogy kívánnak a nyári dél-
utánokra és estékre térzenét, ahol 
korhű ruhákban játszanak a zené-
szek, netán kórusmuzsikát, színielő-
adást, generációk találkozóit, zenés 
bolhapiacot. De úgy látszik, erre 
még várni kell. Koblencz Zsuzsa

„Ifjú korában ő maga is lelkes szervező-
je volt a legkülönfélébb rendezvények-
nek, amelyekről a hajdani Mezőgép ak-
kori fiataljai sokat tudnának mesélni: 
egymást érték a bulik, a programok.”

Vas-Szerelvény Bolt
2200 Monor, Mátyás király utca 15.

Tel./fax: 06-29/412-763, 06-29/413-300 

Ajánlatunk minden, ami víz-, gáz- és 

központifűtés-szereléssel kapcsolatos  valamint:

–  elektromos kéziszerszámok barkács és ipari felhasználásra

–  metrikus és menetes csavarok teljes körű kínálata

– kerti szerszámok nagy választékban
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Móricz Zsigmond felejthetetlen élményének nevezte, Baranyi Ferenc (a 
környékünkről származó Kossuth és József Attiladíjas költő) pedig „dajkáló 
tájának" érezte. Mivel a csévharaszti ősborókás és Pótharasztpuszta az 
utóbbi időben is egyre inkább népszerű lett a természetjáró turisták körében, a 
NEFAG Zrt. – az országos Nyitott Erdőprogramhoz csatlakozva – hiánypótló 
közjóléti fejlesztést hajtott itt végre. Aki ott volt a megnyitó rendezvényen, 
meggyőződéssel mondhatja, hogy valamennyi korosztály örömét lelheti benne.

Hi
rd

et
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Ünnepélyesen felavatták 
A PÓTHARASZTI SÉTAERDŐT

Kazánok, cirkók, 
radiátorok, 

acél-, műanyag- 
és rézcsövek. 

Minden ami a víz-, 
gáz-, fűtés-

szereléshez kell.

AKCIÓK!
Folyamatos

Kedvező áraK

Cím: Monor, 
Kistói út 120.

Telefon: 
06-29/415-176  

nyitva: 
H–P: 8–17 
Szo: 8–12

ÉPüleT-
gÉPÉSzeTi 

szerelvények 
boltja

D égi Zoltán a Nagykunsági Er-
dészeti és Faipari Zrt. vezér-
igazgatója köszöntötte elő-

ször a megjelent vendégeket. 
Elmondta, hogy erdőtelepítéssel, 
védőfásítással és az ittenihez ha-
sonló közcélú beruházásokkal bő-
vült egyre jelentősebbé tevékeny-
ségük. Különlegesnek és egyedinek 
nevezte a főváros közelében ezt a 
sétaerdőt, mert nem szeli keresztül 
út, település. Nagyon jónak tartja a 
változatos, érdekes témájú temati-
kus tájékoztató táblák kihelyezését. 
Megköszönte a Magyar Fejleszté-
si Bank hozzájárulását (MFB), a kivi-
telezők teljesítményét és a Monori 
Erdészet fizikai munkában is nagy-
arányú hozzájárulását – külön ki-
emelve ebben André Zoltán és Ko-
vács István szerepvállalását.
 Pogácsás Tibor országgyűlé-
si képviselő, Monor polgármestere 
fontosnak tartotta, hogy egy ilyen 
jól profitáló állami vállalat kapcso-
lódjon azok közösségéhez, akikért 
működik. Gratulált a létrehozóknak, 
amiért egy olyan helyszínt hoztak 
létre, amit érdemes lesz látogatni.
 Nagy András (az MFB Zrt. Agrár 
Vagyonkezelési Igazgatóságának ve-
zetője) kifejtette, hogy az állami tu-
lajdonban lévő erdővagyon az ak-
tív kikapcsolódás tere is. Gazdasági 
és jelentős foglalkoztatási funkció-
ik mellett közjóléti eszközeik érté-
ke már tízmilliárdos. Erdei iskolák, 
ökoturisztikai központok, szálláshe-
lyek létesítése jelzi ezt, amit ennek 
az erdőnek a közelében is terveznek.

 Mocsáry Balázs, Csévharaszt pol-
gármestere elmondta, hogy sokat 
járnak ebbe az erdőbe kirándulni, 
de egybegyűlési, pihenési hely ed-
dig még nem volt kialakítva. Örül-
nek, hogy iskolájuk névadójának 
– Balla Károlynak – erdőtelepíté-
si kezdetei ilyen szép eredményhez 
vezettek, hogy már turistacsopor-
tokat is kulturáltan lehet itt fogad-
ni. Megígérte, hogy óvni, védeni 
fogják a sétaerdőt.
 Stílusosan felújították az 1800-
as évek végén épült erdőőri lakot, 
ami bemutatóházként működik 
majd. A nyitáskor egy értékes idő-
szaki térképkiállítást láthattunk az 
épületben. Közelében praktikus, tá-
gas esőbeállót alakítottak ki fedett 
tűzrakóhellyel, valamint a vendé-
gek kényelmét szolgáló pihenőpa-
dokkal és asztalokkal. A tüzelőfát a 
buszmegálló melletti kocsmában 
lehet megvásárolni. Vízvételi lehe-
tőség van, de ivóvíz csak a faluban. 
A gyerekeknek erdei játszótérrel, il-
letve kiskapus focipályával is ked-
veskedtek.
 Ez a sétaerdő bármikor szaba-
don látogatható. A kihelyezett táb-
lák segítségével megismerhetjük 
a helyi élővilágot, a természeti ér-
tékeit, az itt járt és élt híres em-
bereket, s felidézhetjük az egyko-
ri betyárhagyományokat. A 2200 
méteres Buckás, a 2600 méteres Er-
dész és a 650 méteres Tölgyes sé-
takör mellett csatlakozási lehető-
ség van három turistaúthoz is. A 
középkori pótharaszti Pusztatemp-

lomhoz (4,1 km a kék háromszög 
mentén), a Pest megyei piros turis-
tajelzésen az ócsai premontrei ko-
lostorig, illetve a 10 000 hektáros 
erdőtömb legszebb részein át az 
inárcsi vasútállomásig. Előre törté-
nő bejelentkezés esetén (tel.: 06-
29/610-310) a Monori Erdészet cso-
portok szakvezetését is vállalja.
 A legtöbb – írásunkban is fel-
használt – információt a legilletéke-
sebbtől, André Zoltántól, a NEFAG 
Zrt. Monori Erdészetének igazga-
tójától kaphattuk. A tanösvény he-
lyetti „sétaerdő” kifejezés azt kí-
vánja tudatosítani, hogy itt az erdő 
történetét is be akarják mutatni 
– magyarázta. Eddig nem terjedt el 
a híre, hogy a világon szinte egye-
dülállóan számos olyan ősi növény-
nyel, ritkasággal és erdőtársulással 
találkozhatnak a sétaerdőben, ame-
lyek az Alföldön csak itt lelhetők 
fel. Megtudhattuk tőle, hogy még 
napelemes világítást, illetve időjá-
rás-automata felállítását is tervezik 
ebben az évben. 
 A szabadban rendezett ebéd 
után a vendégek is végigjárhatták 
az egyik sétautat, megkoszorúzva 
Balla Károly – végakarata szerinti – 
vadkörtefák között álló sírját.
 Ennek az erdőnek a hangulatát 
szavakkal leírni nagyon nehéz. Ezt 
igazán csak közvetlenül lehet ta-
pasztalni, az egészséges pótharasz-
ti levegőből nagyokat szippantva, 
aminek immár – egyénileg, csalá-
dosan vagy csoportosan – semmi 
akadálya. Bolcsó Gusztáv

KÖZÖSSÉG
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AJÁNLÓ

Mikor az ember vállalkozásra adja a fejét általában 
a függetlenség és a pénzcsinálás lebeg a szeme 
előtt. Sokan vannak azonban, akik nem csak főnök 
nélkül és lehetőleg minél több pénzzel a zsebükben 
szeretnék élni az életüket, hanem egyúttal az 
álmukat is valóra váltanák. Ritka ugyan, de az is 
előfordul, hogy amikor valakinek az álma megvaló
sul,  közben másokon segít. Ebben a szerencsés 
helyzetben  van Eöllős Péter és EöllősManev Anita. 

Azzal keresnek, 
HOGY MÁSOKNAK 
SPÓROLNAK

•  Pelenkák
•  Törlőkendők
•  Babaápolási termékek
•  Bébiétel
•  Gyermekbútor
•  Babakocsi
•  Autósülés
•  Használt gyermekruha 

Nyitva:
H–P: 8–17,
Szo: 8–12

Extra alacsony árak!

Megnyílt!
-%! BABADISZKONT

Monor, Kossuth L. u. 91.

(Az autósbolt mellett, a 

templommal szemben)

06-30/914-2688

E öllős Péter és felesége Eöllős-
Manev Anita a saját bőrén is 
tapasztalta milyen az, amikor 

az embernek nélkülöznie kell. Ez 
azonban inkább ösztönözte őket a 
későbbiekben, nem pedig eltánto-
rította a vállalkozás gondolatától. 
A fiatal házaspár – miközben épp a 
maga harcát vívta az élettel – ba-
baboltot nyitott. 
 A mai gazdasági környezetben, 
főleg ha két gyermeket is nevel, 
könnyen kiszolgáltatottá válhat az 
ember – mesélte Eöllős Péter –, 
bármikor adódhat olyan helyzet, 
hogy a családból az egyik kere-
ső váratlanul álláskeresővé válik. A 
kényszerhelyzet pedig képes átraj-
zolni az életről alkotott korábbi el-
képzeléseket. Ilyenkor rájövünk, 
hogy sokkal ésszerűbben is meg 

lehet oldani bizonyos dolgokat. Ez 
az érzés vett rá minket, hogy egy 
olyan diszkont üzletet hozzunk lét-
re, amely segítséget nyújthat a 
helybelieknek, hogy akár több ezer 
forinttal is csökkentsék a havi ki-
adásokat. 
 A gyermeknevelés megany-
nyi örömmel, de sok kiadással is jár. 
Pelenkára, babaápolásra, ruhákra 
rengeteget lehet és kell is költeni. 
Ha az ember nem figyel oda, akkor 
ezek a költségek könnyedén elsza-
badulhatnak. 
 Az üzletben kapható termékkör 
kialakításakor – és azóta is – a fiatal 
házaspár sok energiát fektet abba, 
hogy megtalálja a lehető legol-
csóbb és legjobb beszerzési forrá-
sokat. Az árcímkéket elnézve ez si-
került is nekik, azzal együtt, hogy 

közben a minőségre  is ügyelnek.  
Fókuszban a babaápolási termé-
kek vannak, ugyanis Péter és Ani-
ta elsősorban arra törekszik, hogy 
a szülők mindennapi terheit csök-
kenthessék 
 – Egy kiságyra hónapokig le-
het spórolni és évekig használható 
marad, de a pelenkákat, kenőcsö-
ket, fürdetőket minden nap hasz-
náljuk, így ezekre kell a legtöbbet 
költenünk rövid időn belül. Ahol 
több gyermek van ott ez az összeg 
a csillagos égig emelkedhet – ma-
gyarázta Anita. 
 A pelenkákon kívül törlőkendők, 
tisztálkodási szerek, de a babaete-
tés körébe tartozó eszközök is – a 
cumisüvegtől a kiskanálig – meg-
találhatók a boltban. Emellett a bé-
biételek széleskörű kínálata is jelen 
van, de azokat is várják, akik autós-
ülést, vagy egyéb bababútort sze-
retnének vásárolni, sőt kiváló mi-
nőségű babaágyak is vásárolhatók 
és rendelhetők alacsony áron. 
 Babaruhák terén is széleskörű kí-
nálat várja a vásárlókat. Új és hasz-
nált ruhákat egyaránt tartanak a 
boltban, s az új sem sokkal drá-
gább, mint a használt termék. 
 Prémium termékek is he-
lyet kaptak az üzlet polcain, 
Anitáéknak mégis sikerült az áru-
kat alacsonyan tartani, hála a hosz-
szas kutatómunkának és annak a 
filozófiának melyet vallanak, hogy 
hosszú távon szeretnének hitele-
sen működni. 
 Anita és Péter bababoltjában a 
különféle termékek és kiegészítők 
mellett egy különleges módszer 
is elérhető, amely segít a gyerme-
kek egészséges lelkiállapotát meg-
őrizni, helyreállítani. Anita a Bach 
virágterápia segítségével juttat-
ja hozzá a kicsiket a megnyugvás-
hoz és a lelki harmóniához. A terá-
pia lényege, hogy megteremtse a 
test, szellem és lélek egységét, ha 
az valamiért felbomlott. A homeo-
pátiához hasonlóan működő rend-
szerben 38 virágesszencia találha-
tó, melyek erdei, mezei növények 

virágaiból készülnek. A különbség, 
hogy míg a homeopátia a testi tü-
netek enyhítésére irányul, addig a 
Bach virágterápia sokkal inkább a 
lélek negatív állapotaira gyógyír. 
 A módszerrel sokféle problé-
mán lehet segíteni – meséli Anita, 
aki tanári végzettségéből eredő-
en szívesen foglalkozik gyermekek-
kel. Mint megtudtuk, a diszlexia és 
a hiperaktivitás tünetei is enyhíthe-
tők, vagy akár meg is szüntethetők 
a terápia segítségével. A foglalko-
zásokra az üzletben kerül sor zárás 
után és körülbelül egy óra hosszá-
ig tart. 

 Péter fontosnak tartotta meg-
említeni, hogy a hitelességhez 
nem csak a segítség és a kedves-
ség, hanem a tisztesség is hoz-
zátartozik. Mint mondta nagyon 
fontos a számukra, hogy hozzájá-
ruljanak az ország és a város sike-
rességéhez, amely – Péter szavaival 
élve – sosem válhat igazán azzá, ha 
több potyautas lesz a fedélzeten, 
mint ahányan jegyet vásárolnak. 
 Anita és Péter nagy fába vág-
ta a fejszéjét, mikor megnyitották 
a bababoltot, de rendelkeznek az-
zal az elszántsággal és kitartással 
amely ahhoz kell, hogy elérjék a 
céljukat. Kevés olyan üzlet jön lét-
re, ahol úgy gondolkozik a tulajdo-
nos, hogy egyszer majd talán neki 
is megéri, de addig is beéri any-
nyival, hogy másokon segít. Pedig 
a mai világnak szüksége lenne az 
ilyen vállalkozókra.  (x)

„Nagyon fontos a szá-
mukra, hogy hozzájárulja-
nak az ország és a város 
sikerességéhez, amely – 
Péter szavaival élve – so-
sem válhat igazán azzá, 
ha több potyautas lesz a 
fedélzeten, mint ahányan 
jegyet vásárolnak.”
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Ez a Weöres Sándor idézet fogadta, búcsúztatta és biztatta 
továbbhaladásra a végzős gimnazistákat és szakközépiskolásokat 
a feldíszített JAG udvarán, a május 1jei ballagási ünnepségükön. 

„TÖRD ÁT GÁTJAID, 
a világ legyél Te magad!”

Monor, 
Kiss Ernő u. 3.
Tel.: 06-29/417-427

Szép-kártya , Erzsébet-utalvány, bankkártya-elfogadóhely 

A hét minden napján  
11–22 óráig várja vendégeit
EBÉDKISZÁLLÍTÁS
Ebédbefizetés 
(két fogás) 699 Ft

SporT
vEndéglő

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

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

Tel.: 06(29)414-758
06(30)9426-739

ZR BT. – GUMICENTRUM

M a elkezdődik és nem befejeződik vala-
mi az esély, a cél, az álom felé; a jövő 
ígéreteinek, egyéni létünk, küldeté-

sünk örököseinek – mondta köszöntőjében Ba-
latoniné Sárosi Márta igazgatónő. Az ünnepelt 
diákok között voltak, akik hetediktől hat-, akik 
öt- (nyelvi előkészítősök), illetve négy évig (két 
gimnáziumi és egy közgazdasági szakközépis-
kolai osztály), érezhették alma materüknek ezt 
az intézményt. A százhatvanegy ballagó közül 
tizennyolcan vehettek át jeles eredményükért 
ezüst-, nyolcan pedig kitűnő bizonyítványukért 
aranykoszorús iskolajelvényt. Negyvenheten 
szereztek – már ittlétük alatt – közép-, illetve 
heten felsőfokú nyelvvizsgát. Jó volt hallani azt 
a hosszú listát, ami azt ismertette és jutalmazta, 
hogy tanulmányi, szakmai, sport, művészeti és 
egyéb területeken mennyi sikert értek el közép-
iskolás diákként.
 Hagyományosan ilyenkor adják át az isko-
la közössége által odaítélt JAG-falva díszpolgá-
ra díjat is, „az iskola emelkedéséért évtizedekig 
tartó nemes szolgálat teljesítéséért”. Az idén 
ezt hárman vehették át. Kozákné Székely Ildikó, 
aki 1986 óta tanára az intézménynek, 2001 óta 

tanácsosi címmel. 2005–2009 kö-
zött kitűnő minősítéssel doktorált, 
verseny- és vizsgafelkészítésben, 
az emelt szintű fakultáció vezeté-
sében kiemelkedő eredményeket 
ért el. Négy volt diákja már felső-
oktatási intézmény doktorált ok-
tatója. Az erdélyi cserekapcsolatok 
és kirándulások szervezője, több 
mint két évtizede. Az Erdélyi Körök 
helyi és országos szervezetében is 
aktív tevékenységet folytat. 
 Szőnyiné Gábor Mária tanár-
nő, aki diákja volt a JAG-nak, ahol 
1975-től már tanít. Magyar- gyors- 
és gépírás szakos, 2007-től ta-
nácsos. Szakmai gyakorlatok és 
programok szervezője, vizsgabi-
zottsági feladatok ellátója. A Mo-

norért Baráti Kör tagja, a nagycsaládosok helyi 
szervezetének 8 évig volt elnöke, 6 éve pedig 
a Közép-magyarországi régió titkára. Rendsze-
res véradó. 
 Életút-díjat ítélt oda az iskola Magyar Kálmánné-
nak, aki itteni érettségije után adminisztrátorként, 
majd – 1979-től – a menza élelmezésvezetője-
ként, 2001-től főmunkatársként dolgozott, öt gim-
náziumi igazgatóval, illetve gazdasági vezetővel. A 
menza tulajdonosvál-
tásainak, bezárásának 
és újraindításának ne-
héz időszakaiban is pél-
dásan helytállt. A szak-
szervezet és az Oláh 
István Alapítvány gaz-
dasági vezetője is volt. 
Feb ruárban vonult 
nyugdíjba.
 A nevelőtestület legnagyobb kitüntetését, 
a Szignum Laudis-t (a dicséret jelét) ballagás-
kor azok a diákok kaphatják, akik mindvégig ki-
emelkedő (kitűnő és jeles) tanulmányi ered-
ményt értek el, a közjó érdekében dolgoztak, 
példás szorgalommal és kifogástalan magatar-

tással. Ezúttal négy búcsúzó tanulót ért ez a 
megtiszteltetés. Hárman hat éven át gimnazis-
taként gazdagították az intézmény dicsőség-
listáját, egyikük pedig mint szakközépiskolás. 
Topál Dániel a földrajz Országos Középiskolai 
Tanulmányi Versenyen ért el kiemelkedő ered-
ményt, az angol nyelvű földrajz diákolimpiai 
válogatón 3. lett, a Tudományos Diákkörök Or-
szágos Konferenciájáról I. díjat hozott el és a 
szegedi egyetem kutatópályázatán is a harma-
dik helyezést szerezte meg. Mindemellett gi-
tárjátékával is sok örömet szerzett iskolaévei 
alatt diáktársainak. Kerekes Barbara a tanulmá-
nyi versenyeken matematikából jeleskedett, 
de kosárlabdában is nagy szerepe volt csapa-
ta megyei diákolimpiai harmadik helyezésé-
nek megszerzésében. Jól szerepelt a biológia 
Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 
(OKTV). Angolból felsőfokú nyelvvizsgát szer-
zett. Az iskolai rendezvényeknek mindig ak-
tív résztvevője volt. Rajki Dávid is kiváló telje-
sítményt nyújtott hat éven át. Rendszeresen 
ott volt a matematikai és biológiaversenye-
ken. Kiváló rajzkészségű, alkotó diák, amelyet 
plakátversenyeken is bizonyított, amikor is-
koláját képviselte külföldön. A szakközépisko-
lás Szokola Szabolcs a Közgazdasági alapisme-
retek Országos Szakmai Versenyen közel 400 
versenyző közül országos 29. helyezést ért el. 
Helyesírási, gépíró-szövegszerkesztő versenye-
ken is eredményesen szerepelt. A közösségben 
végzett munkája is példaértékű.
 A Jó tanuló–jó sportoló elismerést Bódi Laura 
kapta meg, aki jeles tanulmányi eredménye és 
példás magatartása mellett egyéni és váltófutá-
sokban többször volt megyei dobogós. A svéd-
váltó országos döntőjében is eredményesen 
szerepelt csapattársaival.
 A búcsúztató 11. évfolyamosok műsora ér-
zékeltette, hogy az átkelés a megszokott di-
ákkorból az önálló felnőtt létbe, horzsolás 

nélkül nem is olyan 
könnyű. De ha egy is-
merős hang megma-
rad – ahogy énekel-
ték – „máris érzed, 
hogy védve vagy”. 
Megtörtént a hagyo-
mányos zászlóátadás 
is. A búcsúzók kép-
viselőjének zárszava 

valamennyiük érzését kifejezhette: „Volt egy 
álmunk, amit együtt valóra váltottunk. Meg-
tanultuk, hogy együtt nagy dolgokat vihe-
tünk végbe. Köszönet tanárainknak, szüle-
inknek, nagyszüleinknek. Önállóan haladunk 
tovább”. B.G.   

„Volt egy álmunk, amit együtt va-
lóra váltottunk. Megtanultuk, hogy 
együtt nagy dolgokat vihetünk vég-
be. Köszönet tanárainknak, szüle-
inknek, nagyszüleinknek. Önállóan 
haladunk tovább.”
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Vladár Miklós és Társa Kft.
Monor, Mátyás Király u. 9.  • Tel.: 06-29/410-595
Piac tér: 06-29/416-946 • kerteszboltmonor.hu

Broiler indító:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2700 Ft/20 kg
Broiler nevelő:   .  .  .  .  .  .  .  .  . 2650 Ft/20 kg
Tojótáp:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2500 Ft/20 kg
Süldő, hízókoncentrátum:   . 4100 Ft/20 kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2250 Ft/20 kg

Vegyes darák, pulyka, víziszárnyas, báránytápok, kiegészítők
Házhoz szállítás 5000 Ft feletti vásárlás esetén ingyenes!

Vetőmagok kis és nagy kiszerelésben. Virághagymák, kaspók, 
virágládák. Növényvédőszerek, öntözéstechnika . KERTÉPÍTÉS.

Tápok, takarmányok

Pest megyei alsó tago
zatos komplex tanulmá
nyi versenyt szervezett 
a Kos suth iskola. 

A legjobb tanulók
VERSENYEZTEK

A 
Kossuth Lajos Általános Is-
kola már hosszú évek óta 
ad otthont Pest megye leg-

jobb negyedik osztályos tanulói-
nak, hogy összemérjék tudásukat a 
részükre szervezett komplex tanul-
mányi versenyen. 
 Április 25-én Pest megye 49 is-
kolájából 101 tanuló érkezett Mo-
norra a megyei verseny döntőjére.
 A megnyitó ünnepségen a ver-
senyzőket Marunák Ferenc igaz-
gató köszöntötte, majd Kajli Bence 
Gábor, Erdősi Marcell és Szirtes Dá-
vid tanulók szavalatát hallgathatták 
meg a versenyzők és kísérőik.
 Ezután a résztvevők kétszer 
negyvenöt perc alatt oldották 
meg a verseny feladatlapjait, me-
lyet az idei évben is hagyományo-
san Miskolczi Károlyné dr. (pedagó-
giai szakértő) állított össze.
 Az idei feladatsor Magyarország 
ékessége, a 140 éves Budapest 

címmel a tanulók fővárosunkkal 
kapcsolatos ismereteit mérte fel.
 A feladatok megoldásához sok-
rétű és alapos tudásra volt szük-
sége a gyerekeknek a magyar 
nyelvtan, a magyar irodalom, a 
matematika és a környezetismeret 
tantárgyak ismeretanyagára épülő 
kérdéseknél.
 A Kossuth Lajos Általános Isko-
la, mint rendező igyekezett mind a 
tanulók, mind a zsűri munkáját za-
vartalanná tenni.
 A vendégül látott tanulók és kí-
sérőik az eredményhirdetésig rö-
vid sétát tettek a városközpontban, 
meglátogatták a városi helytörté-
neti kiállítást, kézműves foglalko-
záson ajándékot készítettek anyák- 
napjára, majd meghallgatták 
Po mázi Zoltán, a Bojtorján együttes 
vezetőjének koncertjét.
 A versenyen végül szoros ered-
mények születtek, így a zsűri össze-
sen harmincegy tanulót jutalma-
zott oklevéllel és könyvjutalommal. 
A vetélkedőn szép monori siker is 
született, Molnár Flóra, a Kossuth 
Lajos Általános Iskola tanulója első 
helyezést ért el. nfo

Megszépült a Monori Tesz-Vesz 
Óvoda udvara a törődés napján. 
Ezentúl virágosabb, szebb és biz-
tonságosabb udvaron játszhatnak 
a gyermekek óvodánkban.
 Május 10-én szombaton az óvo-
da nevelőtestülete, dolgozói és 
a szülői munkaközösség tagjai a 
Budapest Bank monori fiókjának 
munkatársaival együtt, önkéntes 
akció keretében újítottuk fel az in-
tézmény játszóterét. Virágosítottuk, 
parkosítottuk az udvart. A munkála-
tokra a pénzintézet a Törődés Nap-
ja programsorozatának részeként 
került sor. Óvodánk támogatásának 
a Budapest Bank monori fiókja által 
már komoly hagyományai vannak. 

Kertszépítő nap az óvodában

Amire Monor táncolt

KÖZÖSSÉG

Április 29-én a tánc világnap-
ja alkalmából a Nemzetőr Általános 
Iskola kezdeményezésére a fesz-
tiválcsarnokban az általános isko-
lák tanulói vígan ropták a különbö-
ző táncokat.
 A Bojtorján együttes segítségé-
vel és a Tini-Linedance tánccso-
port tagjaival vidám „magyaros-

linedance”, csárdás és a „kacsatánc” 
formáció volt repertoáron. 
 Köszönjük Farkas Zoltánnak, a 
KLIK Monori Tankerület Igazgató-
jának, Pogácsás Tibor polgármes-
ter úrnak, Takács Endrének, a KÖVÁL 
Zrt. vezetőjének és a Monor Uszoda 
Kht. dolgozóinak a támogatást és 
segítséget. NÁI

Csinos Károly 
Egyéni Vállalkozó
Tel.: 06-70/384-6746
Kovács István: 
06-70/355-5118
2200 Monor, Deák F. utca 10.
E-mail : csinosk@freemail.hu

Minden, ami 
kémény!

•   Vállaljuk kémények béle-
lését, szerelt kémények 
kivitelezését, kályhák-
hoz, kandallókhoz alu, és 
rozsdamentes kivitelben.

•   Turbós gázkazánok ké-
ményeinek kivitelezését, 
teljes körű ügyintézését!

•   Vállalunk  minden nemű 
bádogos és fémszerkeze-
ti lakatosmunkákat!

 A bankfiók dolgozói több éve 
részt vesznek ebben az akcióban. 
 2011-ben a kerítés festésében 
vettek részt és az udvar játékainak 
korszerűsítését 100 ezer forinttal 
támogatták.
 A kétkezi munkájukon túl ebben 
az évben is 100 ezer forinttal járul-
tak hozzá az óvoda játékparkja meg-
újításához. Ezúton köszönjük Mono-
ri Gábor fiókvezetőnek és a bankfiók 
munkatársainak a támogatást.
 Köszönjük, hogy fontosnak érzik 
a segítségnyújtást, valamint a tár-
sadalmi felelősségvállalást és tesz-
nek a gyermekek környezetének ja-
vításáért, megújításáért. 

Seres Istvánné, óvodavezető
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A monoriak viselt dolgai  LXIII.
Kinevezések – választások

HELYTÖRTÉNET

„A hatalom legitimációjáról a XIX. században Magyarországon két gondolatkör 
uralkodott: – a hatalom Isten kegyelme, illetve – a hatalom a nép választásából 
ered. Ferencz József császár, majd magyar király hatalmát Istentől eredeztette, de 
a kiegyezéssel kialakult elv szerint megvalósult az országos szintű választójog, 
a választás, a parlament és annak többségének felelős magyar kormány.” 

Hirdetés

K orábban, az 1848-as kormány 
első törvénye a választójo-
gosultság arányát 2.5  %-ról 

7-8  %-ra emelte. Azok választhattak 
a felnőtt férfiak köréből, akik meg-
felelő vagyoni háttérrel, vagy ré-
gebbről választójoggal rendelkez-
tek. Magyarországon 1905-ben a 
választójogosultak aránya 6.2  %, 

míg Ausztriában 27  %. A választó-
kerületeket 1877-ben szabályozták 
újra, a választási jogosultságot pe-
dig 1913-ban 8.7  %-ra emelték. A 
választás csak a városok kis hánya-
dában volt titkos, a többségben 
lévő helységekben, így Monoron is 
nyílt szavazásra került sor.
 „A választások 1887-ig három, 

majd öt évenként kö-
vették egymást a 
dualizmus korszak 
egészén, tehát 11 vá-
lasztáson át. A magyar 
lakta vidékek többsé-
gükben ellenzéki, a 
nemzetiségi kerületek 
általában kormánypár-
ti jelölteket választot-
tak.” A monori kerület 
kuruc volt, ahol 1905-
ben 4358-an szavaz-
hattak. Monoron a 
Függetlenségi és 48-
as Pártkör (Kossuth Fe-

renc pártja) esetről esetre alakult 
meg az egyes választások idején. 
Az ilyen alkalmaknál kikiáltott párt-
elnök „inkább a kortes szolgálatok 
intézője volt”. Ciklusonként válasz-
tókerületi pártelnökséget is válasz-
tottak. Például 1905. január elején 
az elnöki tisztségre Balla Lajos re-

formátus lelkész kapott bizalmat, 
mellette az első alelnök Benedek 
Antal, a második Balla Kálmán, a 
harmadik Huppert Jakab dr., a jegy-
ző Gál Antal és Bobory János lett. 
Ötventagú végrehajtó bizottságot 
is választottak, többségüket a mo-
nori lakosok köréből.
 A monori választókerületben is 
felépül egy országos szintű politi-
kus, dr. Förster Aurél ügyvéd, kávai 
földbirtokos személyében. Az Or-
szágos Hitelszövetkezet megalaku-
lásakor, 1882-ben mint felügyelőbi-
zottsági tag tűnik fel, majd 1887-től 
elnöke lesz a hitelszövetkezetnek. 
Az önsegélyző szövetkezet Mono-
ron is létrejön, és a környéken fek-
vő mintegy 10 község területére 
terjed ki. Újabb politikai lépcső-
fok: 1907-ben dr. Förster Aurélt jelö-

Kossuth Ferenc

Parlament, 1906
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li képviselőjének a ceglédi–kecske-
méti római katolikus egyházkerület. 
A helyi sajtónkban Bobory János 
kántortanító örvendezve írja: „De-
rék, tudományosan képzett úriem-
ber, megérdemli a jelölést. … Ren-
díthetetlen hazafi, buzgó katolikus, 
nemes emberbarát.” 1910-ben dr. 
Förster Aurél a monori választóke-
rület Kossuth párti képviselőjelölt-
je lett. (Lásd: Monori Strázsa, 2013. 
07. 02. – LIV. cikk.) A községünk dísz-
polgára, mint Kossuth párti ország-
gyűlési képviselő, 1912-ben be-
számolt a monori lakosoknak a 
politikai tevékenységéről.
 A helyi hatalom a vármegye, 
„ezek élén a király által kinevezett, 
megnövelt hatókörű főispán állt, 
aki ténylegesen a miniszterelnök-
től, illetve a belügyminisztertől füg-
gött, mint a megye hatalmi s nem 
szakmai letéteményese”. A cikkünk-
ben tárgyalt korszakban, 1905 áp-
rilisában, vármegyénk főispánját, 
Beniczky Ferencet a király felmentet-
te, és a Ferencz József rend nagy 
keresztjével tüntette ki – 15 évi 
szolgálati idő után. Érdeméül hang-
súlyozva, hogy „a megyében hely-
reállította a rendet, a békét, meg-
szilárdította a közviszonyokat”. A 
főispán májusban, 73 évesen el-
hunyt. 
 Az önkormányzatok legkisebb 
egységei a járások, melyek vezető 
tisztségviselője a főszolgabíró, segí-
tői a szolgabírók. „A főszolgabírót a 
megyei közgyűlés választotta, de a 
főispán osztotta be őket a járások-
ba.” A monori járás főszolgabírója 
1905 júniusában Sárközy Pál nagyká-
tai földbirtokos, aki 25 éven keresz-
tül állt a vármegye szolgálatában. 
A sajtó szerint „járásunknak közsze-
retetben álló főszolgabírája”. Az év 
decemberében kérte a vármegyétől 
a nyugdíjazását. 1912 márciusában 
hunyt el, 54 éves korában.
 Forrás: Gerő András: Dualizmu-
sok. A Monarchia Magyarországa, Bp. 
2010.; Monorkerületi Lapok 1901–1914.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

„Azok választhattak a fel-
nőtt férfiak köréből, akik 
megfelelő vagyoni háttér-
rel, vagy régebbről válasz-
tójoggal rendelkeztek.”

 

Autós-Motoros IskolA kft.
Kéthetes intenzív Kresz-tanfolyam indul

június 30-án délelőtt 10 ÓraKor

számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
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

diáKoK 

figyelem!

    Szem Írisz 

   Optika üzletek
Hoya 

multifokális és fényre 

sötétedő lencsék most 

kedvezményes áron!

   Nézzen be, 

érdemes! Fényresötétedő lencsék  

7000 Ft/db-tól, szemüvegkeretek 

15% kedvezménnyel kaphatók* 

*Részletek az üzletekben.

Monor, Móricz Zs. u. 4.

Telefon: 06-29/410-011   Nyitva:  

H-Cs: 9-17, Sze: 9-18, P: 9-16

Monor, Egészségház I. em. 105.

Telefon: 06-29/411-558 Nyitva: H, K:  

830 -17,  Sz, P: 830 -1230 , Cs: 830 -14-ig

Megváltozott nyitva tartások

Egészségpénztári és bankkártyás fizetési 

lehetőség! Erzsébet-  

utalvány elfogadóhely!
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Az iparosok többsége mindig a sokoldalú-
an tájékozott, művelt emberek közé tartozott. 
Egy-egy műhely sokszor a szó tágabb értel-
mében is műhelyként működött, ahová esz-
mét cserélni, vitázni, tájékozódni gyűltek ösz-
sze a helybéliek. 
 Erről is váltottunk néhány szót Kis Istvánnal, 
a monori ipartestület elnökével, ám főként 
arról beszélgettünk, hogy neki, mint a fiával 
alapított vállalkozás, a környék szerte ismert 
Két Kis Festki Kft. egyik mesterének jut-e ide-
je a könyvekre? Sejtettük a választ, hiszen 
Kis István annak a generációnak egyik tag-
ja, amely színes magazinok helyett strandra 
menet fillérekért megvehette az újságosnál 
Móricztól a Forró mezőket olcsó kiadásban, s 
napozás közben azt olvasgatta, de a gimná-
zium zsibongójában a Stéhly tanár úr által kí-
nált kollekcióból akár részletre is vásárolha-
tott, s ezt sűrűn meg is tette. 
 Mivel az olvasás élményéről nehéz leszok-
ni, az ipartestületi elnök is hűséges könyvba-
rát maradt – tudtuk meg – aki a klasszikusok 
nagy kedvelője. Jókai mindig a legkedve-
sebb írója volt, így hát a családja az ötvene-
dik születésnapjára megajándékozta a Jó-
kai összessel. Amikor nyaralni készül, levesz a 
polcról öt-hat kötetet, s azokat örömmel új-
raolvassa. A kapitalizmus hőskoráról, a nem-
zeti iparosodásról, a lassan kialakuló polgári 
Magyarországról, a pénzről és a tisztesség-
ről szóló A fekete gyémántok című regény 
például mintha megint különös aktualitással 
bírna…
 Ifjú korában Passuth László könyvei is a 
kedvencei közé tartoztak – derül ki –, bár az 
évtizedekig a legnagyobb példányszámban 
megjelenő író műveit a szakma fanyalgás-
sal fogadta. Pedig az Immanuel császár életé-
ről és III. Béla magyar király indíttatásáról szó-
ló Bíborban született című, a Báthory család 
életéről írt Négy szél Erdélyben, vagy a Zrí-
nyi Ilonáról szóló Sasnak körme közt című, s a 
többi „Passuth-bestseller” igencsak bővelke-
dett ismeretekben – idézi fel a mára szinte el-
feledett könyveket Kis István, aki Jankovich 
Ferenc Mátyás királyról szóló trilógiáját is 
örömmel újraolvassa. 
 Móra Ferencnek az unokájáról írt ked-
ves, humoros családtörténete, a Vadember 
azonban mostanában az első helyre került 
a könyvkedvencek között, hisz Kis István-
nak is van már ugyanis egy saját kis „vad-
emberkéje”. K. Zs.

KULTÚRA

Az idén Monoron is megszaporodott májusfák környezetében ez volt az 
aktuális mottója a debreceni Czentyéné Zolnai Irén kiállításának, a Közös 
nevező sorozat májusi (530ig látható) bemutatóján, a Vigadó galériában.
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Olvasó, könyvvel

Sorozat indul  
Monori Múzeumi 
Füzetek címmel

Nyári tábor 
a könyvtárban

A Monori Helytörténeti Egyesület által egykor 
kiadott Monori Füzetek sikere után most a Mo-
norért Baráti Kör határozta el a Monori Múzeumi 
Füzetek elindítását.
 Első darabjának bemutatójára invitálja ez a fel-
hívás az érdeklődőket a városi könyvtárba, júni-
us 27-én 16 órára. Az induló kiadvány Kiss Attila: 
Monor néveredetéről szóló tanulmánya. A tervek 
szerint évente 2-3 füzetet gondozna és jelentet-
ne meg a Monorért Baráti Kör. A helytörténeti té-
mák kedvelői e kiadványt megvásárolhatják, illet-
ve hozzáférési lehetőségük is lesz a könyvtárban. 

„Piros bokrétával 
DÍSZÍTEM VÁGYAMAT”

Caterina Travel
2230 Gyömrő, Táncsics M. u. 81. 
www.caterina.hu
Tel.: 06-20/936-0502

Buszos utak gyömrői indulással:
LAXENBURG és a BADENI RÓZSÁK 

2014. június 28. Utolsó helyek!  Ár: 6  990 Ft/fő-től
KRK-SZIGET BASKA 

NON-STOP 2014. július 4-6.     Ár: 11  999 Ft/fő-től
TENGERPARTI KALANDOZÁSOK DÉL-DALMÁCIÁBAN és 

BOSZNIA-HERCEGOVINÁBAN 2014. augusztus 24-29. 
Ár: 57  000 Ft/ fő hotel***, reggeli v. félpanzió

Repülőjegyek, repülős nyaralások, fesztiváljegyek (Sziget, 
Balatonsound...), apartmanok és hotelek széles választékban!

Tabac 
Dohány, ajándék
• cigaretta, dohányok
• töltők, sodrók 
• cigarettahüvelyek, -papírok
• szűrők széles választéka
Öngyújtók, cigarettatárcák 
gravírozását vállaljuk!
Monor, Deák F. u. 2.

N épi életképek, tájképek és csendéletek fes-
tésével foglalkozó képzőművészt köszönt-
hettünk itt Czentyéné Zolnai Irén személyé-

ben. Ahogy a vendéglátó intézmény vezetője, 
Hanzelik Andrea mondta: az év legszebb hónap-
jának szép kiállításán. Értő alkotótársra talált dr. 
Vitéz Ferenc személyében, aki megnyitójában itt 
is ajánlotta festményeit és a képekkel hangulati-
lag egyenrangú versekkel tette teljessé a 12 kép-
ből álló naptársorozat művészi hatását. Bemu-
tatójában olyan egyedi látásmódú, igényes, a 
múlthoz ragaszkodó festőnek nevezte vendé-
günket, mint amilyennek mi Koday Lászlót ismer-
jük. Nem véletlen, hogy az 1989 óta alkotó, 2000 
óta rendszeresen kiállító pedagógust Bánszky Pál 
– a naív képzőművészet legelismertebb hazai 
szakértője – önálló kiállításra is hívta. Művei ma 
már Kecskeméttől (a Magyar Naív Művészek Mú-
zeumától) Kanadág láthatók. Képeinek – ahogy 
dr. Vitéz Ferenc fogalmazta – a bájos, derűs, szí-
nes múltidézésén kívül használati értéke is van 
a tárgyi és szellemi hagyomány újrateremtésé-
vel. Ennek kimeríthetetlen forrása nála a gyerek-

kor, és meghatározó szerepű a flóra. Az epikus 
történetek ecsetes elmesélésében a virágok je-
lentik a lírát. A képes naptár ötlete jó kompozíci-
ós elem a manapság divatos globalitás helyett a 
helyi értékek hangsúlyozására, amiben az alko-
tót a leltározás szándéka irányítja, a jeles napok 
szokásainak nosztalgikus felidézésével és meg-
örökítésével. Több hiteles képét – mint például a 
Szüretelők címűt – itt a Strázsa alján is azonnal a 
magunkénak érezhettük.  Bolcsó G.

A Pósa emlékév keretében Cserkészek nyo-
mában címmel szervez nyári napközis tábort a 
Dr. Borzsák István Városi Könyvtár. Az általános 
iskolások részére szervezett tábor július 7-től 
11-ig tart, a programok minden nap 8-17 vár-
ják a gyerekeket. Lesz strázsahegyi barango-
lás, előadás Pósal Lajosról és Borzsák Endréről, 
kirándulás és kincskeresés, versillusztrálás Szé-
kely Judittal, cserkészkedés, bográcsozás és já-
ték a pótharaszti sétaerdőben és sok-sok jó-
kedvű mulatság.
 A tábor ára 16 ezer forint, amely tartalmazza 
az ebédet. További információ a könyvtárban 
(29/412-246).  nfo

Hirdetés
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PROGRAMOK

Hirdetés

Hirdetés

Programok 
a könyvtárban

Művészeti 
napközis tábor

A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár júni-
usban is változatos programkínálattal várja az 
érdeklődőket. 
 Június 11-én és június 25-én 10 órától a leg-
kisebbeket – és szüleiket – várják a könyvtárba 
a Hintóka-ringóka foglalkozásra. 
 Június 13-án és 27-én gyerekek részére szer-
vezett rejtvényfejtőklubba várják azokat, akik 
szeretik a fejtörő feladatokat. 
 Június 14-én horgolószakkörrel várják a ké-
zimunka szerelmeseit. 
 Június 21-én a Múzeumok Éjszakája kereté-
ben Kincskeresők nyomában 
címmel szervez programot 
a könyvtár vezetése. 

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

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 
Ady Endre úti Állatorvosi Rendelőnkben az ebek mikrochippel 

történő megjelölését és a veszettség elleni védőoltás beadását  
– akár egyidejűleg – egész évben folyamatosan végezzük. 

Tekintse meg honlapunkat,  
látogasson el 

Facebook-oldalunkra:  
www.monoriallatorvos.hu

www.facebook.com/MonoriAllatorvos

www.victofon.hu

* Az akció 2014. július 15-ig vagy a készlet erejéig tart. Az akció részleteiről érdeklődjön 
audiológusánál. A kép csak illusztráció. Az ajándék készpénzre nem váltható.

DÍJMENTES HALLÁSSZŰRÉSSEL ÉS 
HALLÓKÉSZÜLÉK PRÓBAHORDÁSSAL!
Hozza magával hirdetésünket,  
és ajándékba kap egy hűtőtáskát!*

HŰSÍTŐ HALLÁSMENTŐ NAPOK

AJÁNDÉK HŰTŐTÁSKA

Hűsítő meglepetés! 
  2200 Monor, Balassa u. 1.

Bejelentkezés telefonon: 06-30/337-1294

Kincskeresők 
nyomában

A Múzeumok Éjszakáján Monoron is részt 
vehetnek a kultúra iránt érdeklődők egy köny-
nyed nyáresti kiránduláson, ahol a helyi értéke-
ké lesz a főszerep. 
 A helytörténeti kiállítás (Kossuth Lajos utca 48.) 
18 órától várja vendégeit a Ferenczy Múzeum 
gyűjteményével. A kiállításon olyan leleteket te-
kinthetnek meg, amelyet Monor környékén talál-
tak a kincskeresők. Az eseményt Rácz Tibor Ákos ré-
gész-muzeológus nyitja meg. Ezt követően esti 
barangoláson és kincskeresésen vehetnek részt 
Monor utcáin, akik szeretik a talányos küldetéseket.
 A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár 19 órától 
mutatja be Fülöp Mónika Röpke: A lombpalota 
megmentése című könyvét. A program interak-
tív gyermekfoglalkoztatóval vár kicsiket és na-
gyokat egyaránt.
 A Múzeumok Éjszakája programjaihoz a Kult 
Pince is csatlakozik. A Sülysápi Amatőrcsilla-
gász Egyesület közreműködésével távcsöves 
csillagászbemutatón vehetnek részt a pince 
vendégei – egy 300/1500 milliméteres Dobson 
távcső segítségével kerülhetnek közelebb a 
végtelenhez, akik érdeklődnek a csillagászat 
iránt. A Kult Pincében Szabó Jenő hagyatékából 
válogatott fotók kiállítását is megnézhetik azok, 
akik a strázsahegyi Kövidinka sorra látogatnak 
az este folyamán. Vezetett túra keretében éjsza-
kai pincejárás is lesz 21 órától.
 A Monar galériában (Kiss Ernő utca 17.) Kiss 
Adél és Dénes Imre kiállításmegnyitójára várják a 
vendégeket 22 órától. 
 A Vigadó étteremben egész nap Akkor és 
most címmel rendeznek fotókiállítást a helytör-
téneti kiállítás vetélkedőjének képeiből.  nfo

Immár hatodik alkalommal várják a fiatalabb 
korosztályt Monoron, a Vigadó Nonprofit Kft. ál-
tal szervezett művészeti napközis táborba július 
21–25. között. Minden nap 8 órától 16 óra 30-ig 
más és más programokon vehetnek részt a je-
lentkezők. A résztvevők számára két étkezés – tíz-
órai és meleg ebéd – biztosított. 
 Foglalkozások szakemberek vezetésével: fes-
tészet, grafika, néptánc, modern tánc, szobrászat, 
színjátszás, sportnap, autóbuszos kirándulás. 
 Jelentkezési korhatár: hét és tizenhat éves kor 
között. A tábor részvételi díja: 18 ezer forint. Egy 
családból a második és a többi jelentkezőnek 14 
ezer forint – amely magában foglalja a napi két-
szeri étkezést, uszodabelépőt, a kirándulást, a fog-
lalkozások eszközeinek árát és a hazavihető elké-
szített műveket. Jelentkezni a Vigadó Nonprofit 
Kft. irodájában személyesen lehetséges.  nfo

Borvidékek hétvégéje
Június 7. 
Részletes információ: 
www.borvidekekhetvegeje.hu
Monori Pincefalu

Városi zeneiskola évzáró koncertje
Június 13. 17 óra
Vigadó díszterem

Egészségnap
Június 14. 
Városi Uszoda

Országos Nyugdíjas Kulturális Találkozó
Június 15. 
Piac- és Fesztiválcsarnok

Véradás  
Június 18. 
Művelődési Ház
 
Közös Út Cukorbetegek 
Klubja összejövetele
Június 28. 
Művelődési Ház

A Vigadó programjai

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.
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A gombai Tóth Bendegúz (a kép bal oldalán) 
ezüstérmet nyert a szabadfogásúak 85 kilo-
grammos kategóriájában május 6-án Bulgá-
riában a Samokovban megrendezett kadet 
birkózó Európa-bajnokságon. Ő jelenleg az 
ESMTKKSC versenyzője, de a Monori SE-ben 
sajátította el a birkózás alapjait. Hétéves ko-
rától 2012-ig Varga István, Kaári András és So-
modi Krisztián voltak az edzői, Komáromi Ti-
bor világbajnok vezetőedző irányításával A 
10. osztályos monori gimnazista előzőleg már 
3 diákolimpiai és 3 országos bajnoki címet is 
szerzett. Román és litván ellenfelét legyőzve 
végül egy azeri versenyzőtől kapott ki most.
 Eredmények: Tóth Bendegúz-Maneul 
Rama (spanyol) 10-0, Tótht Bendegúz-
Marian Lumgu (román) 6-0, Tóth Bendegúz-
Laurynas Damidavichius (litván) 6-6, Salim 
Szadullajev (azeri) -Tóth Bendegúz 9-0. 
 Kadet Európa-bajnok: Samil Szadullajev 
(Azerbajdzsán), 2. Tóth Bendegúz (Magyaror-
szág). B.

Tavaszi úszáseredmények

Az Árpád Kupa Or-
szágos Úszóverseny 
április 26-27-én került 
megrendezésre, ahol 
csapatunkat 3 fő kép-
viselte. Vargha Virág 
200 méter mell- és 200 
méter pillangóúszás-
ban is bronzérmet 
szerzett. Ponyi Pat-
rik 200 méter mellen 
és 200 méter pillan-
góúszásban is ezüst-
érmet, valamint 200 
méter hátúszásban 
bronzérmet tudott ha-
zahozni. Oklevelet vehetett át Kovács Patrik. 
 Május 10-én Egerben szálltak vízbe a csapat 
tagjai, ahol Vargha Virág 100 méteres mellúszás-
ban, Ponyi Patrik 50 méteres mellúszásban állha-
tott a dobogó harmadik fokára.
 Május 11-én Szarvasra utaztunk. A versenyen 
17 monori versenyző állt rajthoz a 380 induló 
között. Sajnos az egyik legjobb úszónk, Kovács 
Patrik sérülés miatt 1 hónapos kényszerpihenőn 
van és mint utóbb kiderült, vele akár 4 éremmel 
is gazdagabbak lehettünk volna.
 Volt olyan versenyzőnk, akinek ez volt az első 
megmérettetése, de mindenki derekasan helytállt, 
és egyéni legjobbjaikat úszták versenyzőink. Az 
1-3. helyezett éremdíjazásban, a 4-6. pedig okle-

vélben részesült. Bock Luca 100 méteres mellúszás-
ban első, 50 méteres hátúszásban negyedik lett.
 Vargha Virág 100 méteres vegyes úszásban 
második, 50 méteres hátúszásban 4., Koblencz 
Kristóf 50 méteres gyorsúszásban első, 50 méte-
res hátúszásban negyedik helyen végzett. Ponyi 
Patrik 3 bronzérmet, míg Ponyi Péter 3 ezüstérmet 
szerzett. A 4-szer 50 méteres gyorsváltó csapa-
tunk a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Név 
szerint Batta Bianka, Kerekes Dorina Ocztos Edina, 
Vargha Virág.
 A nap csúcspontja a 4-szer 50 méteres abszo-
lút mix váltónk volt, ahol Tóth Bea edzőnk is a 
vízbe szállt, ami a gyerekeknek nagyon tetszett 
és lelkesen biztatták. 

A Monori SE úszócsapata a SZUSE-Kupán Szarvason

Egész évben várja kedves vásárlóit, 
vendégeit, ügyfeleit a monori

Belvárosi sétány
Kóstolja meg 

prémium 

minőségű 

olasz kézműves 

fagylaltunkat! 

130 
Ft/gombóc Hallo

Amennyiben szívesen csatlakozna üzleteink sorához  
kiadó helyiségek (irodák, üzletek) után a 06-29/572-782-es számon érdeklődhet.

Szépítőműhely  
             és szolárium

Hirdetés

Eb-ezüstérem
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Ingatlanába költöztek  a méhek? 
Ingyenes rajbefogást vállalok! 40 
éves méhészeti tapasztalattal. Tel.: 
06-30/467-7216, 06-70/607-4444

Kiskertszántást, talajmarást, fűnyí-
rást, nagygaznyírást vállalok, több 
éves tapasztalattal. 
Tel.: 06-20/525-2933

Siófoki Aranyparton közvetlen víz-
parti és vízhez 100 m-re levő apart-
manok mindennel felszerelve, zárt 
kocsibeállóval, bevásárlási és szóra-
kozási lehetőségekkel kiadók. 
Tel.: 06-30/476-2026

Kispesten bevezetett fodrászüzlet-
ben műkörmös és fodrászálláshely 
bérbe adó 20   000 Ft/hely/hó-ért. 
Tel.: 06-30/467-7216

Redőny, Reluxa! Szúnyogháló, 
harmónikaajtó, szalagfüggöny sze-
relése. REDŐNYÖK JAVÍTÁSA, FELÚJÍ-
TÁSA, GURTNICSERE. GARANCIÁVAL, 
HÉTVÉGÉN IS! Érd.: Nagy Sándor, 
06-20/321-0601

Bérbe adó lakás Budapesten! Zug-
lóban az Erzsébet királyné útján a 
Nagy Lajos király útjától egy sarok-
ra 32 m2-es, újonnan épült udvari 
félszuterén lakás minimális rezsivel, 
saját mérő órákkal kiadó a tulajdo-
nostól 55 ezer Ft + rezsiért folyama-
tosan, hosszú távra. 
Tel.: 06-30/467-7216

Tűzifa eladó! Akác guriga 2700 
Ft/q, tölgy-bükk guriga 2400 Ft/q, 
méteres rönk 2300 Ft/q, hasítás 200 
Ft/q, 20 q-tól a kiszállítás ingyenes. 
Tel.: 06-20/343-1067

Redőny, faredőny, mobil-fix szú-
nyogháló stb. szerelése, javítása 
olcsón, gyorsan, megbízhatóan, 
garanciával. Kotyinszki Tibor. 
Tel.: 06-30/850-2161

Apróhirdetés

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

Szemüvegkészítés  
és -javítás.

Szemorvosi vizsgálat.
Computeres 

szemvizsgálat,  
kontaktlencse 

illesztése  
és rendelése.

Bank- és egészség-

pénztári kártyával is 

vásárolhat.

Akció! Multifokális 
lencse 

Miért várna álMai Megvalósításával?
Mi segítünk! Ők Már éltek a lehetŐséggel! és ön? 

WWW.PATRIATAKAREK.HU

„PáTRIA ToP” és „PáTRIA dUó”

IngATlAncélú HITElEK

Most Mi fizetjük önnek az értékbecslési 
és hitelelőkészítési díjakat!*

Gomba: 29/433-472 Nyáregyháza: 29/490-022 Úri: 29/656-250
Monor: 29/410-396 Pilis: 29/496-174 Vasad: 29/494-021

*A befogadott piaci kamatozású ingatlancélú vagy szabad felhasználású jelzáloghitel igénylése esetén a PÁTRIA Takarékszövetkezet 
ügyletenként egy ingatlan értékbecslési díját átvállalja ügyfeleitől, valamint ezen időszak alatt befogadott ügyletek esetében nem 
számít fel hitel előkészítési díjat. Jelen tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.pat-
riatakarek.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, kölcsönszerződés aláírására hiánytalanul beadott hi-
telkérelem alapján hozott pozitív banki döntés után kerülhet csak sor. 

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

Kávékülönlegességek, 
teafinomságok, 

üdítők, energiaitalok, 
helyben készített hideg-meleg 
szendvicsek, amerikai hot dog, 

hamburger, péksütemény, süti!

 

ÚJRA VEVŐNAP! Június 14. szombat!
Mindenre kiterjedő akciókkal, új 2014-es 

kerékpármodellekkel, valamint ajándékokkal 
kedveskedünk vásárlóinknak.

KÓSTOLJON BELE! 
AZ ÍZEK CSÁBÍTÓAN 

FINOMAK!
Nyitva tartás: 

H-P: 8.00-20.00, 
Szo: 8.00-13.00, V: Zárva

       
    N

YITÁS: 2014. 

    jú
nius 3. kedd 8.00 óra!

Monor Móricz Zsigmond u. 5. a Memo-Bike    Kerékpárcenterben

A vevőnapon minden 
látogatónknak 50% 
kedvezményt 

biztosítunk a kávézóban 
elfogyasztott kávé árából!



Telefon: 06-70/317-5633 
Nyitva: hétfőtől péntekig: 7.30–18.00, szombat: 7.30–12.00, vasárnap: zárva

Diszkont
AK

Akció!  
A készlet erejéig.

Albertirsa,  

Pesti út 25.

Monor,  

Petőfi u. 29.

Arany 
Fácán 0,5l   

db/#
129/139 Ft

Arany-
ászok 0,5l   

db/#/10#
169/159/149

Ft

Soproni  
0,5l   db/#
179 Ft

Martini  
Bianco 0,75l 

1390 Ft

Szentkirályi 
ásványvíz 

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

Pince- 
mester 

2l fehérbor #/db 
429/459 Ft

Jäger-
maister 1l 

4190 Ft

B rizs 
1 kg

179 Ft

Riesen-
brau 0,5l db/#
119/129 Ft

Adambrau
0,5l   

139 Ft

Bomba 
energiaital 

0,25l  db/# 
129/119 Ft

Hell 0,25  l 
1#/5#/db

119/129/139
Ft

Adrenalin 
XXL db/1#/5#

149/139/129 
Ft

Umba
energiaital 

0,25  l #/db
69/79 Ft

Tomi 
4,38 l 

1999 Ft

Kutya-
táp 10 kg
1490 Ft

Silan  
1l   db/#

449/419 
FtCoccolino 

1 l db/#
499/449 Ft

Tchibo  
Family 250 g  

db/1#/3#
339/329/319

Ft

Löwen-
brau  0,5l
# 159 Ft

Étolaj 1l 
db/6db/18db 

299/295/279
Ft

# jel = karton, rekesz

Rocky 0,5 l  dob. db/#  . . . . . . . . . . . . . 119/125 Ft
Dreher 0,5 l  dob. db/#  . . . . . . . . . . . . 199/189 Ft
HB 0,5l dob.   db . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ft
Kozel 0,5l dob. # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ft
Kozel 0,33l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Ft -tól
Steffl  0,5l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Ft -tól
Pepsi cola 2,5 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 Ft
Red bull 0,25l  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Ft
Balaton Boglári fehér, vörös   0,75 l  . . . . . 399 Ft
Ballantines 1l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4190 Ft
Jack daniels 1l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5990 Ft
Coca Cola 2l    1db/6db/18db . . .339/319/309 Ft -tól
Piroska szörp 0,7 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 Ft -tól
Sió őszi 1l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Ft
Denis ecet 1l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Ft
Ghána kakópor 100 g  . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Ft
Paloma 900 g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1290 Ft
Karaván 1kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1490 Ft
Mokate XXL 1db/1 #/5 # . . . . . . . 599/549/499 Ft
Kinder tojás 20 g  db  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Ft
Calgon 500g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 Ft
Cillit Bang 1l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 Ft
Pur mosogató 900 ml  . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 Ft
Bonux 10 kg color, fehér . . . . . . . . . . . . . . .3299 Ft
Persil duo tabs 15 db . . . . . . . . . . . . . . . . .1190 Ft
Persil capsula 15 db . . . . . . . . . . . . . . . . . .1190 Ft
Coccolino 2l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 Ft
Domestos zöld 750ml db/# . . . . . . . . 339/329 Ft
Trend 2 tekercses kéztörlő  . . . . . . . . . . . . . 119 Ft
Forest 48 tek. toalettpapir extra. . . . . . .1790 Ft
Forest 4 tek. toalettpapir extra  . . . . . . . . 149 Ft

Vénusz 
étolaj 1l 

389 Ft

Kutya-
konzerv 

1250g  12 db-tól 
199 Ft

Kutya-
szalámi 

45db/30db/1db   
169/179/189

Ft

Nutella 
880g 

1390 Ft

Nesquik  
 800 g 
999 Ft

Milka
 100 g  20 db/db

169 Ft-tól

Cukor 
1 kg

209 Ft

Mleko 
UHT Tej 

1 l/#
179/169 Ft

Kunsági 
liszt 

1kg/10kg
109/99 Ft

Bravo 
narancs 1l 

159 Ft


