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Elkészült a Tavas park
Hosszas előkészületek után, a kivitelezési munkák 
végeztével átadták a felújított Tavas parkot. A 
beruházás keretében megújult a Kistó, a környezete 
pedig nagy átalakításon ment keresztül. Új játszótér 
készült a gyermekeknek, BMX- és gördeszkapálya 
a sportágak kedvelőinek, szabadtéri kondipark a 
testedzőknek, sétányok a barangolni és kikapcsolódni 
vágyóknak. A Tavas park mindenkinek nagyszerű 
lehetőséget kínál, akár egy kis mozgásra vágyik, 
vagy egyszerűen csak szeretne kikapcsolódni a 
szabadban és a magasba nyúló fák alatt sétálva 
szabadulna meg a hétköznapok terheitől.  6. old.



Akciós árak  október 13-tól 25-ig.

ATLASZ HŰTŐHÁZ
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Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
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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!

KIEMELT AJÁNLATUNK

Sertéscomb

Ft/kg

1090,-Hosszúkaraj

Ft/kg

1190,-

Csirkemell-
filé

Ft/kg

1250,-

Marhacomb

Ft/kg

1890,-

Sertés- 
tepertő

Ft/kg

1390,- Friss
hízott libamáj

Ft/kg

Pecsenye-
kacsa

Ft/kg

650,-Paprikás 
Diák

szalámi
Ft/kg

1899,-

Pulyka-
medál

Ft/kg

950,-

Hasábburgonya
2,5 kg
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filé
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Kihirdetett rendeletek

Több mint három év előkészítő fázist és a tava-
lyi sikeres pályázatot követően szeptember 30-án  
ünnepélyes esemény színhelye volt a városhá-
za díszterme. Itt írták alá az illetékesek az Ivó-
víz minőségének javítása Monoron című KEOP-
pályázat kivitelezői szerződését.
 A projekt célja, hogy határérték alatti ammónia-, 
vas- és mangántartalmú, tiszta és egészséges víz-
zel láthassák el Monor és Monorierdő lakosságát. 
A megvalósítási tervek – az új technológiájú, napi 
3300 köbméter teljesítményű tisztítómű és keze-
lőépület mellett – a vezetékhálózat 125 kilométer 
hosszú mechanikai tisztítását is tartalmazzák.
 Az önkormányzat az útfelbontásokkal járó, 
közlekedést érintő változásokról folyamatos tá-
jékoztatást fog adni. A – külső szemlélő számára 

Egészségesebb 
lesz az ivóvíz

ÖNKORMÁNYZAT

Monor Városi Önkormányzat képviselő-testülete 
2014. szeptember 2-án megtartott rendkívüli ülé-
sén megalkotta és kihirdeti következő rendeletét:
 20/2014. (IX. 3.) számú rendelet a házasság-
kötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és 
egyéb családi események szolgáltatási díjairól 
szóló 8/2011. (II. 18.) számú önkormányzati ren-
delet módosításáról.
 Monor képviselő-testülete a 2014. szeptem-
ber 25-én megtartott rendes ülésén megalkot-
ta és kihirdeti a következő önkormányzati ren-
deleteket:
 21/2014. (IX. 29.) számú rendelet Monor Városi 
Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 
6/2014. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. számú 
módosításáról.
 22/2014. (IX. 29.) számú rendelet a közterületek 
elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.    
 23/2014. (IX. 29.)  számú rendelet a szociális rá-

szorultságtól függő pénzbeli és természetbeli el-
látásokról szóló 17/2003. (VII. 28.) számú önkor-
mányzati rendelet módosításáról. 
 24/2014. (IX. 29.) számú rendelet a településké-
pi bejelentési eljárásról. 
 25/2014. (IX. 29.) számú rendelet a településké-
pi véleményezési eljárásról. 
 A képviselő-testületi ülés nyílt ülésének teljes 
jegyzőkönyve, valamint a rendeletek szövege a 
Városi Könyvtárban megtekinthető. A rendeletek 
egységes szerkezetbe foglalt szövege, a testüle-
ti és bizottsági ülések jegyzőkönyvei már olvas-
hatók és letölthetők a www.monor.hu honlap-
ról. Itt egyéb fontos felhívásról, tájékoztatásról is 
értesülhet a város lakossága. A képviselő-testület 
nyilvános üléséről a GEMINI TV minden esetben 
felvételt készít, amelyet az ülést követő második 
szombaton a Williams TV csatornáján figyelem-
mel kísérhetnek.   nfo

Ösztöndíjpályázat 
hátrányos helyzetű fiataloknak

Hivatali ügyfélfogadás

Az önkormányzat ezúton tájékoztatja a 
tisztelt lakosságot, hogy az október 23-i ünnep 
következtében a 33/2013. (VIII. 30.) NGM rende-
let előírása szerint október 24. péntek pihenő-
nap. A hivatali munkarend és az ügyfélfogadási 
idő ezért a következő képpen változik: októ-
ber 17. péntek munkanap, munkaidő 8 órától 
16 óra 30-ig. Ügyfélfogadás: 8 órától 12 óráig és 
13 órától 16 óra 30-ig. 
 Október 18. (szombat) munkaszüneti nap. 
Október 23. (csütörtök) nemzeti ünnep. Októ-
ber 24. (péntek) pihenőnap.  nfo

A korai felismerés eszköze a mammográfiás 
szűrővizsgálat. A Monoron lakó 45–65 éves 
nők, akik utolsó mammográfiás vizsgálata 
óta eltelt 2 év, meghívólevelet kapnak, ame-
lyen szerepel, hogy mikor várják őket a Flór 
Ferenc Kórházban (2143 Kistarcsa, Semmel-
weis tér 1., tel.: 06-28/507-126) vizsgálatra.
 Vegyen részt Ön is a mammográfiás szű-
rővizsgálaton! A szűrővizsgálat ingyenes.
 A lehetőség adott! Éljen vele!
 Budapest Főváros Kormányhivatala  
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 
Tel.: 06-1/465-3823. 

A Monor Város és Uszoda Üzemeltető Kft. fel-
hívja a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a 
2014. évi városi patkányirtás őszi fenntartá-
si munkálatainak időpontjai a következők: ok-
tóber 4–5., október 11–12., október 18–19. és 
október 25–26.  

Az idejében felismert 
melldaganat gyógyítható!

Patkányirtás

kevésbé látványos, de mindenkinek fontos – pro-
jekt nettó 752 millió 850 ezer 480 forint összkölt-
ségéből a pályázati támogatás 653 millió 717 ezer 

116 forint. A 14 hónapra tervezett megvalósítás 
után a víztisztító teljes kapacitással 2015 második 
felében kezdheti meg a működését. G.

Monor önkormányzata csatlakozott a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázat-rendszerhez. Az „A” típusú ösztön-
díjpályázatra azok jelentkezhetnek, akik monori 
lakóhellyel rendelke-
ző, hátrányos szociális 
helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, akik felsőok-
tatási intézményben 
(felsőoktatási hallga-
tói jogviszony kereté-
ben) nappali tagozatos, 
alapfokozatot és szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzett-
séget eredményező mesterképzésben, osztat-
lan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

 A „B” típusú ösztöndíjpályázatra azok a mo-
nori lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociá-
lis helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik az idei 
tanévben érettségi előtt állnak, vagy felsőfokú 

diplomával nem ren-
delkező, felsőoktatá-
si intézménybe még 
felvételt nem nyert 
érettségizettek, de a 
következő tanévtől fel-
sőoktatási intézmény-
ben nappali tagozatos 

alapfokozatot és szakképzettséget eredménye-
ző alapképzésben, osztatlan képzésben vagy fel-
sőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 
A pályázatról további információkat olvashatnak 
Monor weboldalán (www.monor.hu). nfo

„Monor önkormányzata csatla-
kozott a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösz-
töndíjpályázat-rendszerhez.”



4 MONORI STRÁZSA | 2014. október

KÖZMEGHALLGATÁS

Szeptember 12-én tartotta éves közmeghallgatását Monor képviselő-
testülete. Az eseményen szó volt az önkormányzat gazdálkodásáról 
és a 2010–2014-es önkormányzati ciklus idején megvalósult, 
illetve még folyamatban levő fejlesztésekről, beruházásokról. 

Jó irányba halad A VÁROS

N em csak jogszabályban foglalt kötelezett-
ségének tett eleget Monor önkormányza-
ta, mikor a képviselő-testület szeptember 

12-én megtartotta rendes éves közmeghallga-
tását. Dr. Zsombok László alpolgármester nyitó-
beszédében kiemelte: a 2010-ben megválasz-
tott képviselők utolsó alkalommal számolhatnak 
be az elmúlt négy évben elvégzett munkáról. A 
közmeghallgatáson részt vett Pogácsás Tibor ál-
lamtitkár, Monor volt polgármestere is. Beszédé-
ben felidézte az elmúlt 24 év jelentősebb ese-
ményeit, fejlesztéseit, melyeknek maga is részese 
volt, először képviselőként majd 1998-tól polgár-
mesterként.
 Mint említette, első polgármesteri ciklusa ide-
jén, 1998-ban az akkori testülettel megfogalmaztak 
néhány alapgondolatot a város jövőjéről. A legfon-
tosabb volt, hogy a város versenyképes marad-
jon – mondta. Az alapinfrastruktúrák fejlesztésével 
– csatorna- és ivóvízhálózat kiépítése, aszfaltozott 
utak építése, intézményrendszer fenntar tása – 
sikerült a kitűzött célt elérni. Az olyan fejlesztések-
nek köszönhetően, mint a piac vagy az uszoda 
megépítése, a Vigadó felújítása, az iskolák és óvo-
dák fejlesztése, továbbá a városközpont megújítá-
sa, pedig egy élhető kisváros körvonalai rajzolódtak 
ki a korábban elmaradott település képe helyett. 
 Az önkormányzat pénzügyi helyzete hullám-
zóan alakult: 2002–2003-ig viszonylag jól lehetett 
tervezni, könnyebben lehetett gazdálkodni, az ezt 
követő időszakban egyre csökkent az önkormány-
zat állami támogatása, az ellátandó feladatok szá-
ma viszont egyre csak nőtt – mutatott rá Pogácsás 
Tibor a korábbi gazdasági nehézségekre. Az új 
kormányzat átvállalta az önkormányzatok terheit, 
így Monornak sincs hitelállománya, amely jelentős 
könnyítés a város jövőbeli gazdálkodására nézve 
– hangsúlyozta az államtitkár. Egyedül a városhá-
za felújítása – amely projektcég bevonásával való-
sult meg – ró némi anyagi terhet a városvezetésre, 
2015. januárig azonban ezt is rendezni tudja az ön-
kormányzat, így külső tartozás nélkül fordulhat a 
következő önkormányzati ciklus irányába a város.
 Az idei évben közel 500 millió forint állami tá-
mogatás jutott Monornak, melyet fejlesztésre for-
dított a képviselő-testület. Óvodai tornaszobák 
kialakítására, a Petőfi óvoda teljes felújítására, új 
utak építésére, a Kistó és környezete megújítására 
és a Kossuth Lajos Általános Iskola étkezőjére köl-
tötte az összeget a városvezetés. 
 Monor intézményrendszere és pénzügyei 
rendben vannak – hangsúlyozta Pogácsás Ti-
bor. – A városnak és az új önkormányzatnak is 
van jövője – tette hozzá. 

Fejlesztések, beruházások
Pogácsás Tibor államtitkári megbízását követő-
en Zsombok László alpolgármester vette át az 
önkormányzat vezetését. Beszámolója elején el-
mondta, a polgármesteri jogkörök hivatalos átvé-
tele július 15-én megtörtént, mint mondta, egy jól 
működő hivatalt örökölt elődjétől. Ezt követően 

rátért a megvalósult, illetve folyamatban levő fej-
lesztésekre, beruházásokra. 
 Kisebb munkákra az eredetileg betervezett 
összegen felül további 3 millió 300 ezer forintot 
szavazott meg a képviselő-testület. Ebből az ösz-
szegből valósult meg az uszoda szaunájának tel-
jes rekonstrukciója, a medencesávokat elválasztó 
kötélpálya cseréje, illetve a Jászai Mari téren és a 
Katona József utcában található konyhák karban-
tartási munkája.
 A környező települések számára is fontos be-
ruházás valósult meg, mikor elkészült az új tűzol-
tólaktanya. Az új épülettel kiváltották a korábbi 
Virág utcai bázist, melyet áldatlan állapotok jelle-
meztek. A beruházásnak köszönhetően egy kor-
szerű, 1372 négyzetméteres épületkomplexumba 
költözhetett a hivatásos tűzoltóállomány és a ka-
tasztrófavédelem monori kirendeltsége. Az épít-
kezést az Országos Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság valósította meg.
 Február közepén zárult a városközpont felújítá-
sa, amely Monor egyik leglátványosabb fejleszté-
se volt az elmúlt évek során. A projekt keretében 
szinte teljes egészében megújult a Kossuth Lajos 
utca Arany János és József Attila utca közti szaka-
sza. A burkolatok és a zöldfelületek megújításán 
túl a Kossuth, Deák és Ady utcák kereszteződésé-
ben egy körforgalmi csomópont épült, amely je-
lentősen gyorsabbá és biztonságosabbá tette a 
belvárosi autós és gyalogos közlekedést. Meg-
újult a régi posta épülete, a Petőfi utcában levő 
üzlethelyiségek, a könyvtár és zeneiskola épüle-
te is, valamint az evangélikus templom kertje, a 
Szent István tér és a Kálvin tér parkja az emlékmű-
vel együtt. A tereken új utcabútorok és úgyneve-
zett public art alkotások kerültek kihelyezésre. A 
Kossuth Lajos utcában egy mesterséges vízfolyást 
is kialakítottak. A civil szervezetek a pályázat kere-
tében rendezvényeikhez kapcsolódóan támoga-
tásban részesülhettek.
 Teljes felújításon és bővítésen esett át a Pető-
fi óvoda. Az épületben csak 3 kisebb létszámú 
csoport fért el korábban és több kiszolgáló helyi-
ség is hiányzott. Mégis folyamatos túljelentkezés 
volt az intézményben ezért indokolt volt a bővítés 
megoldása. 
 A kivitelezés 2013. november elején indult, 
mely során összeépítették az óvoda épületét a 
szomszédos családi házzal, melyet 10 évvel ez-
előtt vásárolt az önkormányzat. Mindkét épület 
teljes külső és belső felújításon ment keresztül. Az 
új épület egy 20 fős csoportszobával, egy új tá-
lalókonyhával, a tetőtérben egy tornaszobával és 
több – a működést segítő – kiszolgálóhelyiség-
gel bővült. A régi épületben az egyik csoportszo-
ba lett kibővítve, és egy orvosi szoba, logopédiai 
foglalkoztató és irodahelyiség is helyet kapott. Az 
intézmény gépészeti rendszere is megújult, a me-
leg vizet napkollektorokkal állítják elő. 
 Nyáron fejeződött be a Kossuth Lajos Óvoda 
épületének és környezetének részleges felújítása. 
Az épület belső válaszfalainál tapasztalt süllyedést 

elhárították, új kerítés épült, cserélték az udvari 
térburkolatokat és három csoportszoba ablakait, 
továbbá új járda is épült az óvoda előtt.
 A Tesz-Vesz Óvoda és a Napsugár Óvoda is tor-
naszobával bővül, mindkét beruházás október vé-
gén zárulhat a tervek szerint.  
 A Kistó és környezete is megújult. A tervek és 
a kiviteli munkák a helyi környezetvédő és civil-
szervezetek bevonásával, véleményük és javas-
lataik figyelembevételével készült el. Új korsze-
rű játszóteret alakítottak ki a BMX-kerékpárosok 
és gördeszkások számára extrémpark épült és 
egy kültéri kondiparkkal is gazdagodott a meg-
újult park. A beruházás keretében elkészült a Kis-
tó karbantartó jellegű mederkotrása, a tó partján 
megépült 3 stég, a tóba vezető és a tó vizét elve-
zető árkokat a kivitelező megtisztította. A kiszá-
radt, veszélyes fákat kivágták és új fák beültetésé-
vel pótolták, a tó körül és a park területén végig 
sétányok kerültek kialakításra mintegy 6  754 négy-
zetméter területen stabilizált murvaburkolattal. A 
meglévő vízelvezető csatornákon 4 új fahíd épült 
a sétányok átvezetésére, a tóban egy szökőkút ke-
rült telepítésre. Energiamegtakarítási céllal 11 db 
napfényelemes, akkumulátoros kandelábert tele-
pítettek. Közel 5    000 négyzetméteren készült gye-
pesítés, a játszótéren egy ivókút épült, a park terü-
letén jelentős tereprendezés valósult meg. Ezzel a 
Tavas park és környezet teljesen megújult. 
 A most véget érő önkormányzati ciklus során 
több mint 5  000 négyzetméter útfelület burkolata 
újult meg. Az útprogram szeptember 30-án zárult.  
 Kisebb folyamatban levő beruházás a Gera-
kert rendezése, amely a város közparkprogram-
jának egyik eleme. Az átépítés során a Petőfi S. u. 
és a Vasút közötti kitaposott ösvény vonalában, az 
Emlékműtől a Móricz Zsigmond útig, valamint a 
meglévő keresztút helyén térkőburkolatot építe-
nek, valamint az új nyomvonalakhoz igazodóan 3 
kandeláber áthelyezése valósul meg.
 Jelentősebb fejlesztés az ivóvízminőség javítá-
sa és a Kossuth Lajos Általános Iskola új ebédlő-
jének megvalósítása a József Attila úton. A távlati 
vízigényeket figyelembe véve egy 3  330 köbméter 
kapacitású vízkezelő berendezés és vízműtelep 
megépítése van tervben, új, bruttó 285 négyzet-
méter alapterületű kezelőépület építésével, 200 
köbméter vasiszap-ülepítő létesítésével és a meg-
lévő hálózati nyomásfokozó szivattyúk részleges 
cseréjével. Az ivóvízminőség javításának előké-
szítését célzó sikeres pályázat után megnyerte a 
város a kivitelezéshez szükséges pénzt is, így el-
indult a nettó 752 millió 850 ezer 480 forint össz-
költségű kivitelezési fázis, amelynek végén am-
mónia-, vas- és mangánmentes víz folyhat a 
monori lakások csapjaiból.
 A Kossuth Lajos Általános Iskola ebédlője az in-
tézmény részeként működő Bajcsy-Zsilinszky ut-
cai épületben kapott helyet. Jelenleg a Kossuth 
iskola vonatkozásában 258 fő étkeztetését kell 
megoldani. Az ebédeltetés több turnusban folyik, 
naponta 258 gyermeket kell a Kossuth Lajos utcá-
ból a Bajcsy-Zsilinszky utcába kísérni. Az épület ki-
váltásának céljából vásárolta meg az önkormány-
zat a József Attila utca 2. szám alatti épületet. Az 
idei költségvetés alapján intézmények fejleszté-
sére biztosított keretösszeg lehetőséget ad arra, 
hogy a Kossuth Lajos Általános Iskolát egy tömb-
be költöztessék, így a megvásárolt lakóház me-
legítőkonyhás ebédlővé alakítható. A beruházás 
folyamán megvalósul egy 60 férőhelyes melegí-
tőkonyha és ebédlő építése. Varga Norbert
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Áder János köztársasági elnök 
október 12-re írta ki a helyi 
önkormányzati képviselők és 
polgármesterek választását. 

VÁLASZTÁSI tájékoztató
ÖNKORMÁNYZAT

A z Alaptörvény XXIII. cikke politikai alapjog-
ként határozza meg a választójogot, mely 
szerint minden nagykorú magyar állam-

polgárnak, valamint az Európai Unió más tagálla-
ma magyarországi lakóhellyel rendelkező nagy-
korú állampolgárának joga van ahhoz, hogy a 
helyi önkormányzati képviselők és polgármeste-
rek választásán választó és választható legyen.  
 A helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek 2014. évi választásán kerülnek megvá-
lasztásra a települési önkormányzati, a megyei 
közgyűlések tagjai, valamint a polgármesterek. 
Az Alaptörvény 35. cikk 2. bekezdése értelmé-
ben a 2014. évi választást követően öt éves az 
önkormányzati ciklus.

Önkormányzati képviselők választása
 Monoron a képviselők vegyes választá-
si rendszerben – egyéni választókerületben és 
kompenzációs listán – szerezhetnek mandátu-
mot. Az egyéni választókerületek és a kompen-
zációs listás mandátumok száma a települések 
lakosságszámához igazodik: 25 ezer lakosig 8 
egyéni választókerületi és 3 kompenzációs lis-
tás mandátum (11 tag) szerezhető meg. A pol-
gármestert külön választják. Monoron egyé-
ni választókerületi képviselőjelölt az lett, akit az 
adott választókerület választópolgárainak leg-
alább 1 százaléka jelöltnek ajánlott.
 Monoron a törvényi határidőig a HVB által 
nyilvántartásba vett jelöltek kisorsolt sorrend-
je szavazólaponként: polgármesteri jelöltek: dr. 
Zsombok László Krisztián (FIDESZ-KDNP), Magdics 
Máté (DK), Lendvay Endre (Jobbik). Egyéni válasz-
tókerületi jelöltek (sorsolás szerinti sorrendben): 
Monor  
 1. sz. TEVK jelöltjei: Bokros Tibor (Jobbik), Cser-
halmi János (DK), Barna Attila (FIDESZ-KDNP), 
Beck Róbert (MLE).
 2. sz. TEVK jelöltjei: Kendelényiné Fehér Éva 
(DK), Winkler Róbertné (MLE), Juhász László (Fi-
desz-KDNP), Lendvay Endre (Jobbik).
 3. sz. TEVK jelöltjei: Balog József (DK), Balogh 
Péter (MLE), Lendvayné Nagy Beáta Andrea (Job-
bik), Dessewffy Andor Béla (Fidesz-KDNP).
 4. sz. TEVK jelöltjei:  Ranga Zoltán (Jobbik),  
Balogh József (MLE), Darázsi Kálmán (Fidesz-
KDNP), Varró Zoltán Gézáné (DK).
 5. sz. TEVK jelöltjei: Varga Zoltán (Jobbik), 
Sinkovicz László Zoltán (Fidesz-KDNP), Kiss László 
Ferenc (független jelölt), Jánosovits Miklós (MLE), 
Illés Erika Zsuzsanna (DK).
 6. sz. TEVK jelöltjei: Nagy László István (MLE), 
dr. Kereszturi Imre (Jobbik), Leé Richárd (Fidesz-
KDNP), Magdics Máté (DK), Szabó László (függet-
len jelölt), Szikora Zoltánné (független jelölt).
 7. sz. TEVK jelöltjei: Fodor László (DK), Szőnyi 
Sándor (Fidesz-KDNP), Budai Norbert (Jobbik), 
Burján István (MLE). 
 8. sz. TEVK jelöltjei: Sárközi Ákos (DK), Csalári 
Csongor (MLE), Csuzi Szabolcs (Fidesz-KDNP), 
Hajdú Ferenc (Jobbik).

 Nemzetiségi jelöltek (sorsolás szerinti sor-
rendben): Gulyás Attiláné (MCF), Pálfai Sándor Jó-
zsef (Lungo Drom), Pálfai Sándor (MCF), Korotki 
Lászlóné (MCF), Farkas István (Lungo Drom), Gu-
lyás Attila (MCF), Pálfai Gyula (Lungo Drom).

Kompenzációs lista
Monor településen a törvényi határidőig a kö-
vetkező kompenzációs listák nyilvántartás-
ba vételére került sor (sorsolás szerinti sor-
rendben): Monori Lokálpatrióta Egylet, Jobbik 
Magyarországért Mozgalom, Demokratikus 
Koalíció, Fidesz – Magyar Polgári Szövetség – 
Kereszténydemokrata Néppárt.

Szavazás
A választópolgár érvényesen csak egy egyé-
ni választókerületi és egy polgármester jelölt-
re szavazhat. 
 A szavazóhelyiségben a szavazás napján 
6:00 órától 19:00 óráig lehet szavazni. Nincs le-
hetőség korábbi kezdésre és csak sorban állás 
esetén van – figyelemmel a 8/2014. NVB állás-
foglalásra – lehetőség a szavazás 19 órát követő 
lezárására.
 Garanciális jelentőségű, hogy a választópolgá-
rok a szavazás ideje alatt bármikor megjelenhes-
senek a szavazóhelyiségben, ezért azt a szavazás 
ideje alatt nem lehet bezárni. A szavazás szüne-
teltetése és felfüggesztése kizárólag rendkívüli 
események bekövetkezése esetén lehetséges.
 A szavazóhelyiségben az a választópolgár 
szavazhat, aki a kinyomtatott és hitelesített sza-
vazóköri névjegyzékben szerepel.
 A választópolgárt a szavazást megelőző-
en az SZSZB-nek azonosítania kell. A választó-
polgár igazolja személyazonosságát a személyi 
azonosítójával és lakcímkártyájával.
 Amennyiben a szavazásnak akadálya nincs, 
az SZSZB a szavazóköri névjegyzék alapján a vá-
lasztópolgár részére átadja a szavazólapokat, 
amelyeket a választó-
polgár jelenlétében a 
bal felső sarkában bé-
lyegzőlenyomattal lát 
el, valamint a szava-
zólapok elhelyezésére 
szolgáló borítékot.
 A szavazólapok át-
vételét a választópol-
gár a kinyomtatott 
szavazóköri névjegy-
zéken saját kezű alá-
írásával igazolja. 
Írásképtelen választópolgár helyett – e tény fel-
tüntetésével – az SZSZB két tagja írja alá a név-
jegyzéket.
 Külön szavazólap szolgál az egyéni választó-
kerületi, a polgármester- és a megyei listás vá-
lasztásra. Érvényesen szavazni csak a hivata-
los szavazólapon szereplő jelöltre, listára a jelölt 
neve melletti, illetve lista feletti körbe tollal két 
egymást metsző vonallal lehet. A szavazat érvé-
nyességét – ha az egyéb jogszabályi feltételek-
nek megfelel – nem érinti, ha a szavazólapon 
bármilyen megjegyzést tettek, a jelöltek sor-
rendjét megváltoztatták, a jelölt nevét kihúzták, 
illetve nevet írtak hozzá.

 A mozgóurnás szavazásra a szavazóhelyiség-
ben történő szavazásra vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
 A mozgóurna iránti kérelmet a szavazókö-
ri névjegyzékben szereplő, mozgásában egész-
ségi állapota vagy fogyatékossága, illetve 
fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújt-
hatja be.
 A mozgóurna iránti kérelemnek a szavazás 
napján legkésőbb 15 óráig kell megérkeznie az 
SZSZB-hez. A 15 órát követően érkezett kérel-
meket az SZSZB elutasítja.
 A mozgóurnát az SZSZB legalább két tagja 
viszi ki – a szavazókör területén belül – a moz-
góurnát igénylő választópolgárok jegyzékében 
szereplő választópolgárhoz.

Eredmények megállapítása
Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb ér-
vényes szavazatot kapta. Szavazategyenlőség 
esetén időközi választást kell tartani.
 Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz 
képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot 
kapta. Szavazategyenlőség esetén időközi vá-
lasztást kell tartani.
 A kompenzációs lista az egyéni választó-
kerületben összesített töredékszavazatok ará-
nyában kap mandátumot. Töredékszavazatnak 
minősül az egyéni választókerületekben a man-
dátumot nem szerző jelöltekre leadott érvé-
nyes szavazat, a mandátumot szerző jelöltnek 
nem keletkezik töredékszavazata.
 A kompenzációs listáról a jelöltek a bejelen-
tés sorrendjében kapnak mandátumot. A kieső 
jelölt helyébe a sorrendben utána következő je-
lölt lép, a sorrend nem módosítható.

Általános szavazókörök
1. szavazókör: Bajcsy Zs. u. 11. (napközi otthon), 
települési szintű lakosoknak kijelölt szavazó-
kör. 2. szavazókör: Bajcsy Zs. u. 11. (napközi ott-
hon). 3. szavazókör: Kossuth Lajos utca 88. (Dr. 
Borzsák István Városi Könyvtár). 4. szavazókör: 
Kossuth Lajos utca 88. (Dr. Borzsák István Városi 
Könyvtár). 5. szavazókör: Katona J. u. 26. (óvoda). 

6. szavazókör: Katona J. u. 26. (óvo-
da). 7. szavazókör: Jászai M. tér 1. 
(Jászai Mari Ált. Iskola). 8. szavazó-
kör: Jászai M. tér 1. (Jászai Mari Ált. 
Iskola). 9. szavazókör: Táncsics M. u. 
23. (iskola). 10. szavazókör: Táncsics 
M. u. 23. (iskola). 11. szavazókör: Pe-
tőfi S. u. 29. (óvoda). 12. szavazókör: 
Petőfi S. u. 29. (óvoda). 13. szava-
zókör: Kossuth L. u. 37. (óvoda). 14. 
szavazókör: Kossuth L. u. 37. (óvo-
da). 15. szavazókör: Nemzetőr u. 22-
26. (általános iskola). 16. szavazó-

kör: Nemzetőr u. 22-26. (általános iskola).
 Nemzetiségi szavazókör: 800. szavazókör, 
Nemzetőr u. 22–26. (általános iskola).
 A korábbi szabályozáshoz képest változás, 
hogy a települési szintű lakosoknak kijelölt sza-
vazókör a 1. szavazókör (Monor, Bajcsy Zs. u. 11. 
(napközi otthon), a 3. és 4. szavazókör szavazó-
helyiségei a korábbi Monor, Kossuth L. u. 98. 
(Kossuth L. Ált. Isk.) helyett a Monor, Kossuth La-
jos utca 88. (könyvtár) alá kerülnek, míg a 11. 
és a 12. szavazókör szavazóhelyiségei a Monor, 
Kossuth Lajos utca 88. (könyvtár) helyett a Mo-
nor, Petőfi S. u. 29. (óvoda) alá kerülnek.

dr. Urbán Hajnalka, Monori HVI vezetője

„Érvényesen szavaz-
ni csak a hivatalos sza-
vazólapon szereplő je-
löltre, listára a jelölt neve 
melletti, illetve lista felet-
ti körbe tollal két egymást 
metsző vonallal lehet.”
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Hirdetés

A felújított Tavas parkkal már az átadás előtt is sokan megismerkedtek. 
Óvodások csodálták a tó szökőkútját, és a nagyobb gyerekek sem 
tudtak ellenállni az új, ötletes játékoknak. A felnőttek tanulmányozták 
a tanösvény tábláit, kocogtak az új, immár futópályaként is 
felfedezett sétányokon és kipróbálták a szabadtéri fitneszeszközöket 
is. A szeptember 27-i ünnepélyes átadáson, a Vigadó Kulturális 
és Civil Központ által szervezett majális-hangulatú eseményen 
hivatalosan is birtokba vehette a lakosság a megújult parkot.

Örüljünk neki, VIGYÁZZUNK RÁ!
KÖZÖSSÉG

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

É vtizedek óta cikkezett a sajtó arról, hogy jó 
lenne igazi parkká alakítani ezt a fejlődő te-
lepülésünkhöz nem illő, elhanyagolt terüle-

tet.  Régi vágy teljesült most. Ez az alkalom méltó 
volt arra is, hogy csatlakozzunk vele a közmédi-
ában meghirdetett „Itthon vagy! Magyarország 
szeretlek!” eseményhez. 
 A Kistó megújítását még polgármesterként el-
indító Pogácsás Tibor az átadóünnepségen el-
mondta, a sokáig vizes-mocsaras vidéken – amely 
emlékét olyan település- és utcanevek őrzik, mint 
a Kenderesalja, Békási-dűlő, Halas utca – a 70-
es években félig feltöltött 10 hektáron, ahol csak 
hulladék- és szemétlerakás történt, most sikerült 
olyan funkciót találni, amely minden korosztály 
számára használható. 
 Egy monori fűzfáról szóló kedves meserészlet 
és kis zeneiskolásaink ügyes gyermekkórusa után 
dr. Zsombok László alpolgármester szólt a szép-
számú jelenlévőkhöz. Utalt arra, hogy az egykor 

itt kezdődő futballélettől a korcso-
lyázásig szinte minden monorinak 
fűződik emléke ehhez a tájegység-
hez. Kossuthot idézve hangsúlyozta, 
hogy a hazáról nem csak mint múlt-
ról beszélhetünk, azért is felelősség-
gel tartozunk, ami van és lesz. Ez a 
beruházás sem valaminek a végét, 
hanem kezdetét kell hogy jelentse. 
Folyamatosan karban-, tisztán kell 
tartani, költeni kell rá. Öröm volt azt 
a páratlanul aktív, jobbító szándékú 
érdeklődést látni – mondta –, amivel 
a lakosság kísérte a park kialakítását. 
Reméli, hogy ez így is marad. Külön 
kiemelte, hogy a Monorért Baráti Kör 
a tanácsok mellett a tanösvény lét-

rehozásában is meghatározóan vett részt. Meg-
köszönte Pogácsás Tibor munkáját, melyet a park 
megszületéséért tett, s azt kérte, használat köz-
ben sajátunkként vigyázzunk itt mindenre.
 Rajki Lászlótól, a Monori Városfejlesztő Kft. ügy-
vezetőjétől előzetesen megtudhattuk, hogy va-
lóban nagy anyagi érték megvédése függ tőlünk, 
hiszen a beruházás egésze bruttó 130 millió forint-
ba került. A játszótér felújításán és ötletes, új játé-
kokkal való bővítésén kívül a kültéri kondipark és a 
többfunkciós extrémpálya máris nagyon népsze-
rű. Komolyan kell venni viszont azt, hogy az esz-
közök korhatárosak, csak saját felelősségre hasz-
nálhatók. Erre a területen elhelyezett táblák is 
figyelmeztetnek. A tótisztításnak, a szökőkúttal 
kombinált vízforgató-levegőztető berendezésnek, 
a kilátóstégeknek és a csatornákon átívelő hidak-
nak, a kialakított szánkódomboknak, a tervszerű 
fatelepítésnek és a stabilizált murva- és térburko-
latú sétányoknak, valamint a kihelyezett kerti bú-

toroknak, az ivókútnak és a napelemes kandelá-
bereknek köszönhetően igazán kellemessé tehető 
az itt eltöltött szabadidő. A későbbi tervek között 
szerepel egy öntisztító automata WC, továbbá 
egy szaletli építése is, amely alkalmas lehet iskolás 
osztályok kihelyezett tanóráinak megtartására is.  
 Ne felejtsük el, hogy például a szánkódomb al-
jában elhelyezett egyetlen tömbpad értéke 140 
ezer forint, egy ülőpadé pedig 64 ezer. Igen nagy 
szellemi értéket képvisel a tanösvény 16 informá-
ciós táblája, amelyek Kiss Attila tanár úr vezetésé-
vel a Monorért Baráti Kör és segítőinek rekordidő 
alatt végzett megfeszített munkájának köszön-
hetők. Valamennyiünknek érdekes lehet a tanös-
vény, de főleg iskolás csoportjaink tanulhatnak 
majd sokat belőle.
 Már vidéken sem nagyon tudjuk, hogy ki volt 
az a pákász vagy csíkász. Pedig a Kistó környékén 
is jelentős volt a tevékenységük. Jó, ha gyerekeink, 
unokáink sem felejtik el, mi volt a kaszúr, hogy mit 
készítettek böjti időszakban népeledelként az itt 
őshonos réticsíkból vagy milyen volt a káposztás-
csík. Megtanulhatják itt azt is, hogy mi az a szuk-
cesszió, hogy milyen gyógyszer és festék készült a 
mocsári nősziromból, hogy meddig élhet a mo-
csári teknős, vagy hogy mi minden készült az itt is 
megtalálható fűzfavesszőből és gyékényből.  
 Nagyon nagy sikere volt a megnyitó program-
jában a triálkerékpárosok bemutatójának az ext-
rém pályán. Sok gyerek és felnőtt állt sorba, hogy 
körbegokartozhassa a kacskaringós nagy sé-
tányterületet, és kiemelkedő tetszést arattak a 
verseny- és sétahajómodellek is. Jó ötlet volt a 
büfébódék felállítása, a Kistó-totó és a közvéle-
mény-kutató tesztlapok osztása is. A gyerekeket 
védi, hogy a park játszótér részére tilos kutyát be-
vinni és dohányozni.
 A nagy területen fekvő Tavas park rendjének 
felügyeletére a Városfejlesztő Kft. két közmunkást 
kíván alkalmazni. Nem lesz könnyű a tó szennye-
ződésének megóvása sem. Az aggódók meggyő-
ződése szerint csak a közösség visszatartó ereje, a 
jóérzésű emberek összefogása tudja meggátolni 
a rongálást.
 Amikor az esti Szent Mihály-napi melengető 
tűz körül összefogódzó, együtt mulatók ünnep-
lő jókedvét láttuk, azt érezhettük, hogy jelenleg 
megvan e szándék tüze. Nem szabad hagyni ki-
aludni lobogását.  Bolcsó Gusztáv          

Németh Erika, a kivitelező Pannon Park Forest Kft. ügyvezető igaz-
gatója, Zsombok László alpolgármester, Pogácsás Tibor államtitkár 
és Rajki László, a közreműködő Monori Városfejlesztő Kft ügyvezető-
je vágja át a nemzeti színű szalagot

    Szem Írisz 

   Optika üzletek
Minden távolságra 

jól látni egy szemüveggel?   

IGEN! 

Most ÓRIÁSI ked-

vezményt adunk  

a multifokális  

lencsékre! 

   Nézzen be, 

érdemes!

Monor, Móricz Zs. u. 4.

Telefon: 06-29/410-011   Nyitva:  

H: zárva, K-P: 9-17, Szo: 9-12

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!

Részletek az  

üzleteinkben!
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KÖRKÉRDÉS

Kinél szokott VÁSÁROLNI?
Nemrégiben, amikor éppen egy körkérdéssel 
jártuk a sétálóutcát, szóba elegyedett velünk 
az egyik ottani üzlet kereskedője és azzal bízott 
meg minket: legközelebb ugyan kérdezzük már 
meg a járókelőktől, vajon miért nem a városbeli 
kereskedőknél vásárolnak cipőt, ruhát, műszaki cikket. 

Hirdetés

Ordasi Margit

Ábelt Antalné

Kovács Istvánné

Tóth Zsoltné AndreaAnka IstvánZlinszky Jánosné

Va
rg

a N
or

be
rt 

fel
vé

te
lei

Ő 
ugyanis azt tapasztalja – pa-
naszolta – hogy a vevők in-
kább utazgatnak, mennek 

Pestre, vagy a környékbeli nagyáru-
házakba. Ők pedig a többi helybéli 
kereskedővel egyre csak keresik a vá-
laszt, miért van az, hogy gyakori akci-
óik ellenére – amikor legalább olyan 
olcsón kínálják a náluk kapható mi-
nőségi holmikat, mint a kínai üzletek 
a kevésbé minőségit – mégis, sok-
kal kevesebben nyitják rájuk az ajtót, 
mint azt megérdemelnék?
 Megígértük, s most sort kerítet-
tünk rá, megkérdeztük a sétálóutcá-
ban korzózókat, kinél szoktak vásá-
rolni és miért éppen ott.
 Első megszólítottunk Ordasi Mar-
git volt, aki jót mosolygott ezen 
a kérdésen, aztán megmagyaráz-
ta, miért. Két éve telt le a bankhitele, 
de amíg törlesztett, addig tartós fo-
gyasztási cikket nem vásárolhatott, 
mert nem volt miből – mesélte. Ami-
kor pedig az édesanyja meghalt, rá 
maradtak a holmijai, így most vasa-
lótól a tévéig neki mindenből kettő 
van. A pénzét azonban be kell osz-
tania, ha ruhaneműt kell vásárolnia, 
évek óta a turkálóba megy – tudtuk 
meg, miután úgy összegeztük: a he-
lyi kereskedők gondjait nem a hoz-
zá hasonló anyagi kondíciókkal bíró 
helybeliek fogják megoldani.
 Ábelt Antalné és Kovács István-
né éppen kirakatot nézegetett, ami-
kor melléjük léptünk a kérdéssel: 
csak nem ez a kedvenc butikjuk?
 Ábeltné azt felelte, ő már vásá-
rolt itt és nagyon elégedett volt 

mert „a gyereknek” most is az a 
kedvenc rózsaszín inge, amire ő ép-
pen ebben az üzletben talált rá, 
amikor ajándékot keresett. Igaz, 
meg is kérték az árát – tette hoz-
zá –, úgyhogy ezekre a helyekre kis-
pénzű emberek csak akkor nyitnak 
be, ha nagyon szépet és jó minősé-
get szeretnének. 
 Kovács Istvánné egyetértőleg bó-
logatott, mondván: bizony, az árak 
nagyon fontosak Emiatt mennek 
ki az emberek a vásártéri zsibvásár-
ba és emiatt részesítik előnyben a kí-
nai boltokat is. Ha sürgősen kell az 
a cipő, akkor nem kezdenek el spó-
rolni a tizenötezer forintosra, hanem 
mennek a kínaihoz, vagy valamelyik 
környékbeli piacra. Mivel pedig a vá-
rosbéli kiskereskedőknek szórólapjuk 
nincsen, csak véletlenszerűen lehet 
belebotlani egy-egy akcióba – de-
rült ki.
 Tóth Zsoltné Andrea egy éve köl-
tözött a családjával a fővárosból Mo-
norra – tudtuk meg, s egyúttal azt is, 
hogy fantasztikusan jó helynek tart-

ja a várost, ahol nagyon jól érzi ma-
gát. De, mi tagadás, a pesti árakhoz 
és választékhoz vannak szokva, így 
hát cipőt, ruhát is ott vesznek. Nem  
biztos, hogy ez így is marad – tette  
hozzá a babakocsit ringató anyuka – 
mert ha már alaposabb ismerője lesz 
az itteni üzleteknek, feltérképezi, me-
lyikben mit lehet olcsón, jó minő-
ségben beszerezni, akkor felesleges 
lesz az utazgatás.
 Anka István szerint a városban 
mindent be lehet szerezni, amire 
szükség van. Igaz, nem sokat vásá-
rolgat, a reklámokat viszont rendsze-
resen átböngészi, és azokból úgy lát-
ja, hogy minden kapható, nem kell 
utazgatni semmiért. A helyi kiskeres-
kedők azonban áldozhatnának rek-
lámra többet is, mert az ő akcióikat 
többnyire valóban csak az veszi ész-
re, aki nagyon odafigyel. 
 Zlinszky Jánosné ellenben azok 
közé tartozik, aki a saját szemében 
bízik a legjobban. Ha szüksége van 
valamire, körbenéz a városban, az 
üzletekben, sőt a piactéri kínálatban 
is – mesélte – és azt veszi meg, ami 
neki a legmegfelelőbb. A nagyon 
szép és tartós holmik beszerzése 
ugyan nem mindennapos esemény 
náluk sem, mint a legtöbb család-
ban, de ha épp ilyesmire kerül sor, 
akkor sem utaznak – mondta –, hi-
szen helyben ez is elintézhető. 

Molnár Anna

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!

kup o n  b e vált
óh

ely 2014. 10. 10–2014. 10. 22. 

Vasárnap is várjuk 

Vendégeinket! Gobelin  
és képkeret

Ivánszki Zoltán
2200 Monor, Katona J. u. 37.
Tel.: 06-30/214-7167,  
Tel./Fax: 06-29/415-874

Gobelinek nagy választéka
Minőségi fonalat 550-féle színárnyalatban  
találhat, kedvező áron.  Himzőcérnák, tűk kaphatók!

Törött üvegét javíttassa nálunk!
Biztosítók által elfogadott számlát adunk.

Hőszigetelt üvegek.
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KÖZÖSSÉG

Berkiéknél a szeptember mindig kicsit mozgalmasabb a szokottnál: 
közel esik egymáshoz a mama, özvegy Berki Mátyásné és a fia, 
István születésnapja. Idén azonban minden eddiginél jelentősebb 
ünnep következett el, ami némiképp elhomályosította Berki 
István nyolcvanadik születésnapját – pedig az sem akármekkora 
esemény – a Mária-napot meg pláne, bár ezúttal is hármas 
ünnepet ültek. Berkiné Juliska néni jubileuma azonban kiragyogott 
ebből a hármasból, ugyanis betöltötte a századik életévét. 

SZÁZADIK SZÜLETÉSNAP, 
száz kis tortán elbeszélve

Hirdetés

A 
széles, tágas Jósika utca, ahol csak két 
kocsinyom látszott az úton a sűrű fűben, 
a legszebb utcák egyike volt régen. Leg-

alábbis a szomszédos utcákhoz képest, ahol vi-
szont egymás közelébe tolakodtak a házak és 
eső után sáros víz hömpölygött az árkokban. 
A régi Jósika utca azonban olyannyira a múl-
té, hogyha egy innen akár csak húsz éve elköl-
tözött lakó váratlanul visszajönne, nem hinne a 
szemének: hogy került ide ilyen kevés idő alatt 
egy villanegyed?
 Amikor Berki Mátyásék felépítették ide a kis há-
zukat – hogy aztán az évek során bővítsék, szé-
pítsék, de az elképzelt nagy házuk soha el ne ké-
szüljön – még olyan idők jártak, amikre a most 
nyolcvanéves Berki István, a környékszerte ismert 
asztalosmester, nem mellesleg a Strázsa Borrend 
Nagytanácsának tagja nevetve legyint: azt hiába 
is mesélné, ma már úgysem hinné 
el neki senki.
 Pedig az ő korosztályából akad-
na még, akiknek ismerős a helyzet: 
akkora volt a szegénység gyerek-
korában, hogy amikor a papát el-
vitték három évre málenkij robot-
ra és a mama egyedül maradt a 
három gyerekkel, karácsonykor a 
kertben a legnagyobb parajt díszí-
tették fel karácsonyfának. És annak 
is hogy tudtak örülni. A földben fe-
lejtett cukorrépáért meg kigya-
logoltak a Földváry-tanyára, ott 
kaparták ki a sárból az édes gyöke-
reket. 

 Akkoriban a gyerekek – de még később is, az öt-
venes évek közepén – vígan ették az árokpartról a 
papsajtot, az út szélén az akácvirágot, a szederfák 
pedig egyenesen mennyei csemegét szolgáltattak.
 Miközben ezt így felemlegetjük, Juliska néni 
bólogat: így volt ez sokáig, az élet szakadatlan küz-
delemmel és munkával telt, a gyarapodást sem 
adták ingyen. Így visszanézve pedig, mintha min-
denért fizetni kellett volna, a boldogabb időket va-
lahogy mindig bánatok követték. Megözvegyült, 
két lányát is elveszítette, s noha az unokákban, a 
család fiataljaiban sok öröme telik, baj, bánat, be-
tegség miatt mindmáig van elég aggódni való.
 Sokszor nem is érti – sóhajtja reszketősen –, 
miért őt hagyta itt a sors, amikor olyan sokan el-
mentek már mellőle a családban. Hogy aján-
dék-e ennyi év, azt kérdem? Erre nehéz felelni, 
mert itt is fáj, ott is fáj. Hiányzik a kerti munka, 

amivel még tavaly is meg tudott birkózni, de az 
idén, a második combnyaktörése után már nem 
megy. A konyhában se nagyon mozoghat. Csak 
üldögél, beszélget a segítőjeként mellette lévő 
asszonnyal, és valaki a családból naponta több-
ször is betoppan. Az jó, az nagyon jó, hogy az 
otthonában lehet – mondja, és kiérezni a hang-
jából a hálát, amiért neki ez is megadatott.
 Amikor a kórházban azt vették észre – me-
séli a fia –, hogy az idős betegeket olyany-
nyira leszedálják, hogy már beszélni sem na-
gyon lehet velük, a család arra jutott: a mamát 
nem azért vitték be, hogy onnan már sose jöj-
jön haza. Úgyhogy elhozták, s egy jó hírű, közeli 
ápolási otthonba vitték. Ő azonban annyira vá-
gyakozott a Jósika utcai házba, hogy ezt nem 
lehetett megtagadni. És itthon szépen vissza is 
tért az élet a régi kerékvágásba.
 Talán a Jóistennek van még vele valami szán-
déka, erre gondol Berki Mátyásné Juliska néni, 
mert hívő ember.
 Ha a Jóistennek az is szándéka volt, hogy 
megünnepelhesse a maga századik, s a fia 
nyolcvanadik születésnapját, hát azt gyönyörű-
en megvalósította. Köszönhetően persze, nem 
kis részben, Zita unokája szervezőkészségének 
és fantáziájának. Az ünnepet a balatoni nyara-
lóban tartották, léggömbcsokrokkal, virágokkal, 
tűzijátékkal. A másnapra tervezett hajókirándu-
lás is úgy alakult, hogy előtte is, utána is esett az 
eső, de amikor ők vízre szálltak, úgy ragyogott a 
nap, hogy még a tavon is érezték a melegét.
 A torta pedig, ahogyan hallom, az rendkívü-
li volt. Befedte a nagy asztalt az a száz minyon, 
amelyiknek mindegyikébe bele volt szúrva egy 
táblácska, rajta a felirattal, mi történt abban az 
évben a családban: házasság, születés, költö-

zés, keresztelő, ballagás, utazás, 
hazatérés.
 A száz év mindegyikére ju-
tott rendkívüli esemény. Miként 
mindannyiunkéra, ha belegondo-
lunk. Csak győzni kell erővel. Ber-
ki Mátyásné Juliska néni elég erős 
volt hozzá, mindvégig.
 Megkérdeztem, mielőtt egy po-
hár musttal koccintottunk erre, mi 
volt a legfontosabb az életében, mi 
adott neki erőt? Nem is gondolko-
dott rajta, épp csak könnyek gyűl-
tek a szemében, úgy válaszolt: 
 – Az én kis otthonom. 

Kertész Zsuzsa

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
www.taichioktatas.hu

dobos@taichioktatas.hu
06-30/913-6-288

Chen Tai Chi Chuan
egyesüleT

– Tai Chi mindenkinek –

ingyenes bemuTaTóóra   
heTi kéT alkalom monoron • Kedvező havidíj  

TesTi, lelki, szellemi egészség

Októberi kezdés
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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

Hi
rd

et
és

KÖZÖSSÉG

Városunk sokoldalú, jelentős köz-
életi tevékenységet folytató polgára 
hosszan tartó, súlyos betegség után 
hunyt el. Augusztus 8-án több száz 
tisztelője kísérte el utolsó útjára.
 Maradandó nyomot hagyott a 
földi létben, a város életében. Csa-
ládján kívül is nagyon sokan és so-
káig fogunk emlékezni rá. A hely-
történeti krónikások feljegyezhetik 
majd, hogy középiskolai tanárként 
gimnáziumától – ahol 1963–2000-
ig tanított – megkapta a JAG-falva 
díszpolgára életútdíjat, 1994–2002-
ig volt aktív tagja a képviselő-testü-
letnek, nyolc éven át aranydiplomás 
elnöke a Monori Sportegyesület-
nek, és két cikluson keresztül a Pest 
megyei Kosárlabda Szövetségnek 

is. 2010. március 15-én pedig Mono-
rért emlékplakett és oklevél kitünte-
tésében részesült.
 De a mindennapok is őt idé-
zik fel. Városszépítő, pezsdítő ötle-
tei nyomán, aktív közreműködésé-
vel került a Strázsára Orbán-szobor, 
híressé vált vendégszerető pincé-
je falára ő festtette fel a Strázsa-
hegy legendás alakjainak képét és 
szorgalmazta a kilátó megvalósítá-
sát is. Egyik főszervezője volt a szü-
reti felvonulás felújításának és öt-
letadója a borturizmust fejlesztő 
terveknek. Közbenjárására készült 
el az evangélikus templom közelé-
ben felállított évfordulós Turul-osz-
lop és neki köszönhető számos em-
lékezetes képzőművészeti kiállítás 
megszervezése is. Ránk hagyott tár-
gyiasult emlékeinél maradandóbb-
nak látszik azonban az, amit diákjai-
nak hosszú sora őriz majd meg róla. 
Nagy biológia- és földrajz-tudás- 
anyagának átadása mellett felejthe-
tetlen kirándulásainak és sportsike-
reinek a közös élményei. Az, hogy 
hányszor vezette őket Erdélybe, 
már akkor is, amikor az még nem 
volt olyan egyszerű, mint manap-
ság. De vitte diákjait és barátait Mi-
kes Zágonától Rákóczi Rodostójáig 

is, gyakorlatban elmélyítve bennük 
a hazaszeretet érzését.
 A kosárlabda női szakágában 
egészen az NBI/B-ig vezette csapa-
tát. Az utánpótlás-nevelés rendsze-
rének itteni kidolgozójaként is nagy 
szerepe volt abban, hogy Monor 
1995-ben megkaphatta a Kosárlab-
dázás városa címet. A kosárlabda-
sportban 45 éven át végzett áldoza-
tos munkájáért 2013-ban a Monori 
Sportegyesület elismerő oklevelét, 
illetve a Pest Megyei Közgyűlés el-
nökének különdíját vehette át. Sír-
kövére egy volt kosárlabdás diák-
jának közreműködésével rákerült a 
kosárlabda vésete. 
 Visszacsengenek tavaly őszi 
hitvallásszerű szavai: „Egész éle-
temben az vezérelt, hogy a sport 
és a szellemi fejlődés, a tanulás 
közötti szoros összefüggést hang-
súlyozzam”.
 A monori kosarasok – az egy-
kori tanítványok – szeptember13-
án megrendezték az I. Veres László 
Emléktornát. Ahogy a tanár úr több 
generációval szerettette meg ked-
venc sportágát, az egymást követő 
nemzedékek most évről évre ezzel 
is ébren tarthatják az egykori mes-
ter emlékét.  Bolcsó Gusztáv

Veres László (1940–2014) 

A monori Kossuth iskolában 
1954-ben végzett leányosztály ta-
nulói szeptember 6-án tartották 60 
éves osztálytalálkozójukat. 
 Immár 10 éve találkozunk min-
den évben, sok-sok év kihagyás 
után. Szeretettel emlegetjük volt 

Múltidéző találkozó

tanárainkat, időközben elhunyt 
osztálytársainkat. Osztályfőnökünk 
a felső tagozatban Balázs Sándor-
né magyar-történelem szakos tanár 
volt, elsős tanítónénink Héjjas Er-
zsébet, illetve Bartha Erzsébet volt. 
Ma már csak kedves énektanárunk, 

Vörösné Székely Éva van az élők so-
rában. Énekóráira, az általa veze-
tett énekkarra, sikeres szerepléseire 
mind a mai napig örömmel emlé-
kezünk. 
 A találkozók mindig vidám han-
gulatban zajlanak, jó egymásról 
tudni, megbeszélni örömünket, bá-
natunkat. Reméljük, ilyen találkozá-
sokra a jövőben is sor kerül. 

Nagy Károlyné (Balázs Ilona), ny. tanár
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A monoriak viselt dolgai LXVI.
EGYHÁZI ÉLET II.

HELYTÖRTÉNET

Balla Lajos református lelkésztől 
a hívek 1909. június 19-én vettek 
végső búcsút. Három nap múlva 
a presbitérium felállította a 
papválasztó bizottságot. Balla Lajos, monori református lelkész

Molnár János, monori református lelkész

E lnöknek Mády Lajos esperest, egyházi ta-
nácsbírának Benkő Károly rákospalotai lel-
készt, világi tanácsbírának dr. Vikár István bu-

dapesti ügyvédet, a monori református egyház 
részéről Molnár Sándor főgondnokot és lapszer-
kesztőt, valamint Lukácsy Géza presbitert kérte fel. 
A bizottsághoz 25 pályázat érkezett, amely tanul-
mányozva a pályázatokat, 24-et választásra mél-
tónak talált. 
 Az évtizedekkel korábban történt papválasz-
tásra 1-2 jelentkező volt. A korabeli sajtó kutatta 
az okokat a megnőtt érdeklődés miatt, s megta-
lálta azokat. „A monori papi szék jövedelme jóval 
nagyobb, mint a többi egyházmegyebeli lelkész 
állásásé. A pályázók a jobb megélhetésért kíván-
ják a templomunk kulcsát. A 24 pályázó között 
volt 4 helybelinek nevezhető pályázó: Szabó Ká-
roly, Makay Sándor, Szűcs Károly és Károssy Gyula. A 
20 idegen pályázó közül bölcs és helyes érzékkel 
kiválasztotta magának a mi népünk a megválasz-

tásra érdemes két legkiválóbb egyént, dr. Hetessy 
Kálmán félegyházi, és Molnár János erzsébetfalvi 
lelkészeket. A szavazás végeredménye: Molnár Já-
nosra 229-en, a többi jelentkezőre 168-an szavaz-
tak. Molnár János a lelkészképesítő vizsgát 1900-
ban Budapesten tette le jeles eredménnyel. A 
hívek úgy vélték, az ő személyében a legtelje-
sebb garancia van minden elképzelhető igény-
nyel szemben. Az újonnan megválasztott lelkész 
Erzsébetfalván a legnépszerűbb ember volt”.
 A következő év elején a református egyház-
ban új kurátorokat választottak, Juhász Imre és 
Bíró István iparosok kaptak bizalmat. Ekkortájt 
rendezték a progresszív adót. 6 korona helyett 
a hitközségi tagok adóját a vagyoni viszonyok 
alapján 2-16 koronában állapították meg. 1910 
decemberében helyettes lelkészt is választot-
tak Mády István személyében, aki korábban Ba-
ranya megyében, Zalatán szolgálta az Urat. Köz-
ségünkben letelepedve Balla Erzsikét, a néhai 
református lelkész leányát vette feleségül, s itt 
alapítottak családot.
 1913-ban egy érdekes hír jelent meg a mo-
nori Közérdek című helyi lapban: „Egy földink 
ünneplése: Szentendrén Vantulek Pál (monori) 
gőzmalom-tulajdonos fiát iktatták be mint refor-
mátus lelkészt”. Napjainkban Gulyás László nyu-
galmazott református nagytiszteletes lelkész úr 
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még mindig szeretettel emlékezik egykori föl-
dink kinevezésére. 
 Forrás: Monorkerületi Lapok 1901–1914; Közérdek 
1913–1932. Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

Jelentkezzen be díjmentes hallásszűrésünkre! Próbálja ki elsők között a JÖVŐ TECHNOLÓGIÁJÁT még kiválóbb hangminőségben!

NEM AKAR HINNI A FÜLÉNEK? PEDIG IGAZ!

Az így gyártott, fülbe rejtett készülékek:

 kisebbek, esztétikusabbak   komfortosabbak   tökéletesen illeszkednek  
 nem lötyögnek   szinte észrevétlenek   nem nyomnak 
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MEGÉRKEZETT HAZÁNKBA AZ EGYEDÜLÁLLÓ 3D LED 
HALLÓKÉSZÜLÉK GYÁRTÁSI TECHNOLÓGIA

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

MEMO Állateledel  
és Felszerelés Áruház
Monor, Ady E. út. 47–49.

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

IDE MINDIG ÉRDEMES BETÉRNI!

Széles választékkal és szakmailag felkészült eladóinkkal  
várjuk kedves vásárlóinkat  

a környék legnagyobb állateledel szaküzletében!

 

Autós-Motoros IskolA kft.
intenzív kresz-tanfolyam indul

október 13-án 17 órakor

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



2014. október | MONORI STRÁZSA 11

KÖLCSÖN gyorsan, kellemesen
PÉNZÜGYEK

Monoron van egy hely, ahol 
izzasztó kérdések megválaszolása 
nélkül, gyorsan, egyszerűen, a 
kellemetlenségeket elkerülve 
juthat akár nagyobb összeghez. 
Akkor, amikor szüksége van rá.

Hirdetés

Hogy ne érjék
kellemetlen
meglepetések!

• 330  férőhely

• Fedett parkolóhelyek

• Non-stop nyitva tartás

*(6-22 óra között)

ŐRZÖTT
P+R PARKOLÓ
A KÖKIN

 
NAPI

350
Ft-ért*

KoKi_P+R_hirdetesek.indd   5 2014.09.23.   17:53:02

T udod drága Jutkám, én minden tavasz-
szal beadom ezt a drága bundát. Itt nem 
megy bele a moly és biztonságban van. 

Ha meg jön a rossz idő, kiváltom. Egy kis ráfi-
zetés, de megéri. Innen nem lopják el, hozzám 
meg bármikor betörhetnek. Így érvelt Janka 
néni több mint húsz évvel ezelőtt egy fővárosi 
BÁV-zálogházban, a Szomszédok teleregény 
egyik epizódjában, mikor a megszeppent Jut-
kát igyekezett megnyugtatni: zálogházi 
kölcsönhöz folyamodni nem csak 
nem kellemetlen, még prakti-
kus is lehet. 
 A BÁV Bizományi Keres-
kedőház és Záloghitel Zrt. 
a legrégebbi, ma is műkö-
dő magyar vállalkozás. A 
cég 241 éves történetéből 
számtalan érvet gyűjthet-
nénk az elégedett ügyfe-
lektől, hogy miért is érdemes 
a BÁV szolgáltatásait választani, 

mikor gyorsan kell pénzhez jutnunk. A BÁV Zrt. 
a világháború idején is segítséget nyújtott az 
anyagi gondokkal küzdő lakosoknak.
 – A BÁV Zrt. tevékenységét egyszerre jel-
lemzi a stabil, megbízható háttér, a hagyo-
mányokhoz való ragaszkodás és a folyamatos 
megújulás – tudtuk meg Koncz Erika kommuni-
kációs vezetőtől. – Vállalkozásunk szolgáltatása-
it a mindenkori vásárlói szokásoknak megfele-
lően, rugalmasan alakítjuk. Tevékenységünket 
nem pusztán üzleti ügyként végezzük. Fontos, 
hogy elégedetten távozzanak tőlünk ügyfele-
ink. Monori fiókunk is hasonló értékek mentén, 
ügyfélcentrikus, barátságos, gyors ügyintézés-
sel segíti ügyfeleit. Ellentétben a tévhittel, a zá-
loghitel a társadalom szinte minden rétegében 
közkedvelt, mert gyors, ügyfélbarát és rugalmas 

– magyarázta Koncz Erika.
 A BÁV Zrt. mo-

nori fiókjában bár-
ki percek alatt 

pénzhez jut-
hat. A zálog-

fiók arany- és ezüsttár-
gyakért ad kölcsönt, 
gyorsan és egyszerű-
en. Jó választás a BÁV 
Zrt. ha magas összeget 
szeretnénk értéktárgya-
inkért cserébe. Az érték-
becslést és a gyors ügyintézést 
követően készpénzzel a zsebében távozhat az 
ügyfél a monori fiókból. 
 Különböző hosszúságú futamidők közül vá-
laszthatjuk ki a legkedvezőbbet: 15, 45 és 90 nap 
alatt lehet visszafizetni a kölcsönöket. Ha a fu-
tamidő rövidnek bizonyul, hosszabbítani is lehet. 
Így egy későbbi időpontban is rendezhető a köl-
csön. Kamatmentes visszafizetésre is van lehető-
ség, amennyiben 30 napon belül rendezzük a köl-
csönt. A futamidő alatt bármikor előtörleszthetünk 
tetszőleges összeget, egyéb díjak és költségek nél-
kül. Ezzel is az ügyfeleket kívánja segíteni a vállalat.
 Önt is várják a BÁV Zrt. monori fiókjában, ha 
nyugodt körülmények között, kedvező feltéte-
lek mellett, sorban állás nélkül, gyorsan szeretne 
pénzhez jutni.  

Monor, Móricz Zsigmond u. 4. Az állomás utcájában. 
Telefon:  06-29/413-336, nyitva tartás: hétfőtől péntekig:  

07.30–12.00-ig és 13.00–17.00-ig, szombat: 8.00–12.00-ig.
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Bár Koday László legfrissebb kiállítása éppen a 
napokban, október 6-án 18 órakor nyílik a Viga-
dóban, mi most mégsem a festészetről, hanem 
olvasmányairól beszélgettünk vele. Igaz, már az 
első percekben kiderült, hogy számára az egyik 
elválaszthatatlan a másiktól.
 Képei festői eszközökkel kifejezett tündér-
mesék – írja róla Bánszky Pál művészettörté-
nész. De hát ezt egyre gyarapodó létszámú 
rajongótábora – amint az a legnagyobb inter-
netes közösségi oldalon megosztott képei alatt 
sorakozó kommentekből is kiderül – magától 
is tudja, s lájkolja e tündérmeséket szűnni nem 
akaró lelkesedéssel.

 Ennek egyik lehetséges okára önvallomásá-
ban bukkanunk rá: „Gyermekkoromban az ol-
vasás volt az egyetlen szórakozásom. A zord va-
lóságból a mesevilágba menekültem”. Grimm, 
Andersen és Benedek Elek akkoriban kiváló elő-
tanulmánynak is számított a későbbi olvasmá-
nyokhoz. Az ötvenes években cseperedett, 
a hatvanas években kamaszodó korosztály 
a megmondhatója, milyen komoly segítsé-
get jelentetett az eligazodásban, hogy fillére-
kért lehetett könyvhöz jutni, akár az iskolákban, 
üzemekben, műhelyekben forgolódó könyv-
terjesztők révén is. Sikk volt ismerni az orosz, az 
angol, a francia, az olasz irodalom legjavát, elol-
vasni a Mikszáth-összest, az olcsó könyvtár vala-
melyik kicsiny kötetével utazni buszon, vonaton, 
klasszikust idézni beszélgetés közben.
 Az 1963-ban már szakmunkásként dolgo-
zó Koday László sem volt ez alól kivétel. Amint 
meséli: amelyik író első könyve hatással volt rá, 
annak szinte mániákusan minden művét vé-
gigolvasta, addig mást nem is vett a kezébe. 
Így vált egyik kedvencévé Jack London Nevető 
embere, pedig ezt a remek írást London rajon-
gói is csak kevesen ismerik. Mindemellett sza-
bad idejében a múzeumokat, kiállítótermeket 
is járta és megvásárolt minden olyan könyvet, 
ami a képzőművészettel volt kapcsolatos. Az 
így megismert Henri Rousseau művészete sze-

rettette meg vele a primitív, a neoprimitív fes-
tészetet.
 Azzal együtt, hogy főhivatásává vált a festé-
szet – derül ki – a '90-es évektől a regényolva-
sásnak nagyjából vége szakadt. Bár figyelem-
mel kíséri, hol tart a kortárs irodalom éppen és 
vásárol is könyveket azzal a szándékkal, hogy 
ezt majd okvetlenül el kell olvasnia, a szabad 
idejében mégis inkább ecsetet ragad. A köny-
vek pedig várnak, tudván, hogy két kiállítás 
közt, a színektől kissé elfáradva, a festő előbb-
utóbb rájuk is sort kerít.
 A képzőművészetről szóló kiadványok azon-
ban most is elsőbbséget élveznek. Amint az a 
Mednyánszky László naplófeljegyzéseiből ösz-
szeállított kötet, amely a különc arisztokrata 
festő és az ő „drága, tiszta lelkének” nevezett 
Kurdi Bálint váci hajóslegény közötti különös, 
rendkívüli kapcsolat dokumentuma. Egy sze-
relem története, amely a szeretett lény halála 
után is folytatódik. A parttalan naplófolyam, ez 
a „furcsa, nem irodalmi ambícióval írt regény 
egy valódi történet, amelynek révén minden 
botrány a hétköznapjaink legszelídebb, leg-
jámborabb természetévé simul” – áll a kötet 
előszavában. Egyik legkedvesebb könyveként, 
jó szívvel ajánlja olvasmányként Koday László, 
és mivel jómagam az ajánlást elfogadva elol-
vastam, tudom, hogy jól teszi. Molnár Anna
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Olvasó, könyvvel

A Vigadó felújítása óta állandó kihívás és nagy 
felelősség értékes, a közízlést formáló, méltó 
programokkal megtölteni az épületet – hangsú-
lyozta Zsombok László alpolgármester, a szept-
ember 19-i koncert megnyitóján. Mocsári Károly 
és a fiatal művészekből álló Attitude Quartett 
szereplése – ahogy a közönség vastapsa is jelez-
te – feltétlenül ilyen esemény volt.
 Bevezetésként a mester, az öt kontinens több 
mint harminc országában már nagy sikert arató 
Mocsári Károly beszélt megnyerő közvetlenség-
gel arról, hogy három szerző 17-18 éves korában 
írt remekműve hangzik el a koncerten. Először 
Rahmanyinov Op. 3-as cisz moll etűdjének elő-
adásával az ő zongoravirtuozitását élvezhettük. 
Ezután előtérbe engedte ifjú pártfogoltjait. De-

Fiatalokkal és klasszikus zenével a fiatalokért

Hirdetés

bussy triója és az est csúcspontjaként előadott 
Dohnányi zongoraötöse – amely születésekor 
Brahms elismerését is kiérdemelte – szintén ma-
radandó élményt nyújtott. 
 Mocsári Károly fontosnak tartja, hogy minél 
több fiatal kapcsolatba kerüljön a klasszikus zené-

vel. Ezért a szülőknek és a nagyszülőknek ajánlot-
ta a koncertet, hogy hazatérve elmondják uno-
káiknak, gyermekeiknek, érdemes nekik is ilyen 
lélekformáló alkalmakon részt venni, hiszen a jó 
zene nyelve kortól független és nemzetközi. 
 Folytatásként az ifjúság zenei nevelését szol-
gáló október 15-i koncert (a Vigadóban 10 és 12 
órakor) a Magyar Művészeti Akadémia támoga-
tásával azt bizonyítja majd tíz klasszikus szerző 
művével, hogy a zenével a víztől és a járművek-
től kezdve az állathangokig, mindent ki lehet fe-
jezni. Mocsári Károly zongorista társa Balázs Já-
nos lesz.
 Remélhetőleg az MTVA októberben induló 
Virtuózok komolyzenei tehetségkutató műsora is 
ráirányítja majd gyerekeink figyelmét a klasszikus 
zene értékeire. Szerencsésnek mondhatjuk ma-
gunkat, hogy nekünk ebben városunk díszpolgá-
ra – Mocsári Károly – is, a legmagasabb szinten 
tud segíteni. Bolcsó G.

             

          

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 Monor - Roncs Bt.

LPG
Autógáz

kút
Monor, 4-es főút 33. km • Tel.: 06-29/410-168

Benzinüzemű 
autók átalakítása 

gázüzeművé 

Új és bontott autóalkatrészek 
Elektronikus hibakódok  

olvasása, törlése 
Vizsgáztatás 

Gumiszerelés és futóműállítás
 Benzin-gázüzemű  

autók javítása
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Közös út
Október 11. 
Cukorbetegek egyesületének összejövetele.
Művelődési ház

In memoriam 
Pleszkán Frigyes
Október 11. 18 óra  
Emlékkoncert a 
kiváló dzsessz-
zenész emlékére 
lánya és barátai 
közreműködé-
sével.
Vigadó, 
díszterem

Társastánctanfolyam
Október 13. 19 óra
Vigadó, emeleti oktatóterem

Mocsári Károly 
ifjúsági hangversenye 
Október 15. 10 és 12 órakor
Vigadó, díszterem

Élet az élet után 
Október 17. 18 óra 
R. Kárpáti Péter 
filmvetítéssel 
egybekötött 
előadása.  
Vigadó, díszterem

Kölcsönlakás
Október 19. 17 óra
A Monori Merlot Társulat bemutatja 
újabb előadását.
Művelődési ház

Ünnepi megemlékezés
Október 23. 10 óra 30
Az 1956-os forradalom 
eseményeinek emlékműsora. 

Kiállítás
November 3. 
Monorért Baráti Kör kiállítása 
az I. világháború kitörésének 
100. évfordulója alkalmából.
Vigadó, emeleti galéria

„Három a ma-
gyar igazság!”
November 7.
Operettgála 
Oszvald Mariká-
val és az 
Operett Voices 
társulattal
Vigadó, 
díszterem

A Vigadó programjai

PROGRAMOK

Országos 
könyvtári napok

Október 13–20. között a Dr. Borzsák István Városi 
Könyvtár is csatlakozik az Országos könyvtári na-
pok-programsorozathoz. 
 Monori értékeink nyomában címmel Homoki-
Nagy István-emlékkiállítás nyílik a könyvtárban. A 
Kossuth-díjas filmrendező születésének 100. év-
fordulója alkalmából rendezett kiállítás október 
19-ig megtekinthető. 
 Október 14-én kedden 15 órától Gyóni Géza 
Csak egy éjszaka című versét Bubik István tolmá-
csolásában hallgathatják meg a könyvtárban. 
 Szerdán 10 órától Hogy mondjam? Nagyma-
maként vagy védőnőként? címmel generációk ta-
lálkozására kerül sor a Hintóka-ringóka foglalkozás 
keretében.
 Csütörtökön 16 órai kezdettel egészségünk 
történetéről szóló kiállításra hívja az érdeklődőket 
a könyvtár. Az orvostörténeti kiállítás a Helytörté-
neti Kör Közművelődési Egyesület közreműködé-
sével valósul meg. 
 Pénteken 15 órától Szabó Jenő öröksége cím-
mel szervezett eseményen vehetnek részt, akik el-
látogatnak a könyvtárba. Nap közben Olvassunk 
együtt a játszótéren! olvasás kicsiknek.
 Szombaton Megosztott örömök – vigyél ma-
gaddal egy könyvet programra hív a könyvtár. 
 Vasárnap a programsorozat zárásaként 17 óra 
30-tól író-olvasó találkozó Fábián Jankával. 
 Az könyvtári napok során rendkívüli nyitva tar-
tással, 20 óráig várja olvasóit a városi könyvtár. 
Egész héten féláras beiratkozás!

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

monorkonyvtar@monorkonyvtar.hu 

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.

Emberek 
EGYENSÚLYA
Ez a címe Várnay Krisztina 
egyik szép mandalájának, 
amelyet a többi között a 
Vigadó galériában láthattunk 
szeptember 8-tól október 3-ig. 

A 
Gyömrői Selyemfestő Kör alapítója és ta-
nítómestere Bozó Edit Liza és tanítványai 
társaságában mutatta be itt műveit. Ezek 

többségükben mandalák. E buddhista tibeti 
és indiai kultúrához köthető kifejezés utal egy-
részt a formára (a szanszkrit kör, ív, korong kife-
jezésből származtatják), másrészt a tartalomra 
is (manas, azaz elme). Évezredek óta meditáci-
ós technikákhoz, szertartásokhoz, a keleti befe-

lé forduló szemléletmódhoz kötött szimbolikus, 
sematikus isten-, illetve világábrázolás. 
 – E különleges technika készítésekor aktív me-
ditációt érzek, amikor a selyem átveszi ezt a su-
gárzó, rezgésteli állapotot. Erre rezonálunk, amikor 
látjuk és ez sugárzik tovább ismerőseinkre, egész 
világunkra – mesélte a kiállítás megnyitóján Bozó 
Edit Liza, a budapesti Szivárvány Selyemfestő Kör 
vezetője. Várnay Krisztina úgy fogalmazott, ez egy 
ellazító, kreatív kikapcsolódás. – Szeretek rácsodál-
kozni a színek és a selyem ragyogására – mondta. 
 Az energetizáló hatásúnak érzett manda-
lák mellett szívesen ábrázolja a természet pil-
lanatképeit és a mesék világát is. Tanítvány-tár-
sai Borda Ágnes, Gyetvai Zsuzsanna, Kátai Edina 
és Magasvári Katalin műveikkel ugyanezt a ha-
tást gyakorolták a megnyitó résztvevőire. A va-
lódi hernyóselyemre varázsolt dekoratív színek 
lelki harmóniát is sugároztak. Nem csoda, hogy 
Gyömrő és Üllő után számos rangos budapes-
ti helyszínen és most Monoron is örömet szerez-
tek. A gyömrői kör nyitott az érdeklődők számá-
ra. Aki kedvet érez, csatlakozhat is hozzájuk. B.G.
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SPORT

A Monori Sportegyesület labdarúgó-szak-
osztálya nyáron elhunyt felejthetetlen alak-
jának tiszteletére rendezte meg augusztus 
30-án az I. Varró Géza Emléktornát. Tíz U10-
es korosztályú csapat érkezett Békéscsabáról, 
Székesfehérvárról, Vácról, Rákoskeresztúrról, a 
Vasas Akadémiáról, Budáról, az FC Budapest-
től és Vecsésről, és küzdött lelkesen a helyiek-
kel, nagy érdeklődés mellett. A monori gye-
rekek a főszervező Bajári Tamás irányításával 
ezüstérmet szereztek. Közülük került ki a torna 
legjobb kapusa, Tóth Bertold. Ágoston Ádám, a 
csapatkapitány különdíjat kapott. Bajári Tamás 
célja, hogy a körzetből egy erős korosztályos 
csapatot alakítson ki, akik eredményesen in-
dulhatnak majd az U11-es kiemelt Bozsik-prog-
ramban, illetve a kölyökligában is. B.G.

A Monor SE taekwondo-szakosztályának ki-
lenc versenyzője kiemelkedő sikereket ért el a 
kétnapos Magyar Bajnokságon, a sportág leg-
rangosabb idei versenyén. A monoriak az év 
legeredményesebb csapatainak járó elismerést 
is elnyerték.
 Magyar Bajnok-címet szerzett:  Korsós Kriszti-
án, Lódi Levente, Csipesz Balázs, Bokros Tamás. 
 Számos második helyezés is bizonyította a 
cszakosztály kiváló felkészültségét egyéni és 
csapatkategóriákban: Korsós Krisztián 3, Korsós 
Ádám 5, Lódi Levente 3, Cspesz Balázs 3, Sza-
badkai Péter 2, Misuth Gábor és Bokros Tamás 
pedig 1-1 ezüstéremmel térhetett haza.  BCS

Eltávozott 
mesterek emléke

Monori éremeső

A 
városi képviselő-testület oktatással és 
sporttal foglalkozó bizottsága az idei tan-
évben is meghirdette az immár hagyomá-

nyos versengést az általános iskolák között, mely a 
Monor Város Legsportosabb Iskolája címért folyik.
 Az előző tanévhez hasonlóan a verseny egyes 
fordulóinak megszervezését most is az iskolák vál-
lalták magukra. 
 A vetélkedősorozat első rendezvényét, az ál-
talános iskolák közötti városi streetballversenyt 
szeptember 25-én a Kossuth Lajos Általános Isko-
la bonyolította le.
 A négy általános iskolából 216 tanuló 54 csa-
patban mérte össze játéktudását. A hosszúra 
nyúlt délutánon három korcsoportban összesen 
104 mérkőzésen dőlt el, hogy kik a legügyesebb 
kosárlabdások a város iskoláiban.
 A verseny lebonyolításában a Kossuth iskola 
nevelőin és dolgozóin túl önkéntesek is segítet-
tek. Köszönet a játékvezetőknek és a jegyzőköny-
veket vezető fiataloknak, a Monori Kosársuli játé-
kosainak.

A városi streetballverseny eredményei
 II. korcsoport (3-4. osztályosok) lányok: 1. Mol-
nár Barbara, Novotarski Csenge, Seres Dóra, Zátrok 
Nóra (Kossuth Lajos Általános Iskola), 2. Babári Vi-
vien, Gőz Nikolett, Hajlik Valentina, Kovács Boglárka 
(Kossuth Lajos Általános Iskola), 3. Pintyi Gabriella, 
Sipos Csenge, Szőllősy Anna Klára (Ady Úti Általános 
Iskola).

 Fiúk: 1. Káposzta Levente, Karcsics László, Kovács 
Gábor, László Dominik (Jászai Mari Általános Isko-
la), 2. Bihari Bendegúz, Kiss Patrik, Nyáregyházi Áron, 
Ohát Viktor (Kossuth Lajos Általános Iskola), 3. Berki 
Marcell, Kókai Bence, Szerényi Dénes, Szilágyi Tamás 
(Ady Úti Általános Iskola).
 III. korcsoport (5-6. osztályosok) lányok: 1. Kasó 
Tímea, Sólyom Mira, Szundi Boglárka, Vörösmarthy 
Vanessza (Kossuth Lajos Általános Iskola), 2. Fenesi 
Diana, Ferencz Natasa, Halápi Martina, Túri Eszter 
(Ady Úti Általános Iskola), 3. Bajári Csenge, Meszes Tí-
mea, Molnár Flóra (Kossuth Lajos Általános Iskola).
 Fiúk: 1. Lendér Soma, Matolcsi Ádám, Szilágyi 
Gergely, Varga Roland (Kossuth Lajos Általános Is-
kola), 2. Csernus Marco, Fazekas Dominik, Novotarski 
László, Szentkuti Tamás (Kossuth Lajos Általános Is-
kola), 3. Bajári Zsolt, Fábián Gergő, Fényes András, 
Kurunczi Levente (Ady Úti Általános Iskola).
 IV. korcsoport (7-8. osztályosok) lányok: 1. Egri 
Zsófia, Rafael Vivien, Sárközi Anna, Trikkal Anna (Nem-
zetőr Általános Iskola), 2. Kovács Vivien, Monori Fan-
ni, Szénási Vivien, Varga Regina (Nemzetőr Általános 
Iskola), 3 Omoregia Joy, Rizmayer Adrienn, Rizmayer 
Henrietta, Rózsvölgyi Krisztina (Jászai Mari Általános 
Iskola). Fiúk: 1. Décsi Viktor, Földi Roland, Kisturi Balázs, 
Spenger Dávid (Ady Úti Általános Iskola), 2. Horváth 
Attila, Kovács Sándor, Nagy Balázs, Varga Levente (Ady 
Úti Általános Iskola), 3. Burján Zsolt, Erdei Pál, Hollay 
Gergely, Somodi Patrik (Ady Úti Általános Iskola).
 A városi streetballversenyen elért helyezé-
sek összesített pontszáma alapján a Monor Város 
Legsportosabb Iskolája versenysorozat állása az 
első forduló után: 1. Kossuth Lajos Általános Isko-
la (64 pont), 2. Ady Úti Általános Iskola (39 pont), 3. 
Nemzetőr Általános Iskola (13 pont), 4. Jászai Mari 
Általános Iskola (12 pont). Marunák Ferenc

Folytatódik a vetélkedés a 
Monor Város Legsportosabb 
Iskolája címért.

STREETBALLVERSENY  
eredményei

Hirdetés

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM
Seres Attila 

FÖLDMÉRŐ 

Monor, Nemzetőr u. 48. 
Tel.: 06-30/974-5606 • seres.atilla@gmail.com 

Megosztás, határrendezés, 
épületfeltüntetés és törlés.

Tabac 
Dohány, ajándék
• cigaretta, dohányok
• töltők, sodrók 
• cigarettahüvelyek, -papírok
• szűrők széles választéka
Öngyújtók, cigarettatárcák 
gravírozását vállaljuk!
Monor, Deák F. u. 2.Érdeklődni: 06-30/302-1487  

MASSZŐRkÉpZÉS   
(Svéd- és nyirokmasszázs)   

indul Monoron okt. 20-tól,  
és Bp.-en okt. 25-től.  

ÁRA: Svéd: 39  000 Ft,  
Nyirok: 42  000Ft  

(részletfizetéssel, kedvezményekkel)

MUNkAVÁLLALÁSRA alkalmas 
itthon és uniós országokban   

(az oklevél több nyelvű).
 (nyilv. szám: 

00777-2012)

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

Lakóépület fűtéskorszerűsítésre pályázati lehe-
tőség akár 650 000 Ft-os állami támogatással.

Pályázathoz kapcsolódóan vállalunk:
- Szaktanácsadást
-  Gépészeti tervezést
-  Költségkalkuláció készítését
-  Kivitelezéshez kapcsolódó teljes körű ügyintézést 

és lebonyolítást (gázszerelés, EPH-vizsgálat, 
MEO-átadás, kéményépítés és -átvétel)

-  Energetikai tanúsítvány készítését

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:
Kisvári Pál:  06-29/411-314, 06-20/222-8880

Vladár Zoltán: 06-20/3179-312
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Monoron a Zólyom utca végénél 
2 260 m2 szántó ELADÓ. 
Érd.: 06-30/691-7745

Tüzifa eladó. Akácfa összefűrészelve, 
házhoz szállítva 2 600 Ft/mázsa. 
Tel: 06-20/981-7879 – Rendek

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

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

Masszázs Monoron! Frissítő, relaxáló 
és lávaköves masszázs. Iványi Margit, 
gyógymasszőr. Tel.: 06-30/663-2772, 
facebook.com/margomasszazs

Tűzifa eladó! Akác guriga 2800 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 

Ezúton szeretnénk köszönetet monda-
ni mindazoknak, akik szeretett halottun-

kat, Veres Lászlót utolsó útjára elkísérték, 
sírjára elhelyezték az emlékezés virága-
it és mély fájdalmunkban együttérzésü-

ket fejezték ki.     
Gyászoló család

Ezúton mondunk köszönetet minden 
kedves rokonnak, szomszédnak, isme-
rősnek, akik férjem, édesapánk, nagy-

apánk, idős Somodi Lajos ( 89) te-
metésén jelenlétükkel, részvétükkel 

bánatunkat enyhíteni igyekeztek,
gyászunkban osztoztak. 

Felesége, fiai és családjaik

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 
mindazoknak, akik szeretett férjemet, Pá-

linkás Imrét utolsó útjára elkísérték, sírjára 
elhelyezték az emlékezés virágait és mély 
fájdalmukban együttérzésüket fejezték ki. 

 A gyászoló család. 
„Csak az hal meg, akit elfelejtenek,  

örökké él, akit nagyon szerettek.”

Apróhirdetés Köszönetnyilvánítás

Gyász

WWW.PATRIATAKAREK.HU

 Gombai fiók: 29/433-472 Nyáregyházai fiók: 29/490-022 Úri fiók: 29/656-250
 Monori fiók: 29/410-396 Pilisi fiók: 29/496-174 Vasadi fiók: 29/494-021

* 2014. szeptember 8-tól – 2014. november 28-ig befogadott piaci kamatozású ingatlancélú vagy szabad 
felhasználású jelzáloghitel igénylése esetén, amennyiben az ügyfelünk PÁTRIA Takarékszövetkezetnél ve-
zetett fizetési számláján a hitelszerződés megkötéséig két csoportos beszedési megbízással rendelkezik a 
PÁTRIA Takarékszövetkezet ügyletenként egy ingatlan értékbecslési díját átvállalja ügyfeleitől, valamint 
ezen időszak alatt befogadott ügyletek esetében nem számít fel hitelelőkészítési díjat. Jelen tájékoztatás 
nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy fordul-
jon 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.

PÁTRIA TOP ÉS DUÓ

INGATLANCÉLÚ HITELEK

Új szomszédokra 
vágyik?

INGATLAN VÁSÁRLÁSÁRA, INGATLAN ÉPÍTÉSÉRE,
KORSZERŰSÍTÉSÉRE, FELÚJÍTÁSÁRA
AKCIÓ 2014. november 28-ig: ÉRTÉKBECSLÉS ÉS HITEL-
ELŐKÉSZÍTÉSI DÍJ NÉLKÜL!*

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!

40%-os 

multifokális 

lencseakció!

Részletek az üzletben.

ANGOL ÉS NÉMET  
NYELVTANFOLYAMOK,
délután, este és hétvégén.
BECSATLAKOZÁSI  
LEHETŐSÉG JELENTŐS  
TANDÍJKEDVEZMÉNNYEL! 

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

Parole
 NYELVISKOLA

® Akcióink, ajánlataink 
honlapunkon

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

Kerékpárok, alkatrészek és felszerelések  
széles választéka egy helyen!

Nyitva tartás: h–p: 8.00–18.00, Szo: 8.00–13.00, V: zárva
Telefon: 06-29/414-499   •  Keressen a facebookon is!

Miközben várakozik, hogy
felkészítsük új kerékpárját,  

vagy csak egyszerűen  
inna egy igazán finom kávét,  
esetleg még meg is éhezett,  

szeretettel várjuk  
új kávézónkban. 

Frissen készített 
szendvicsekkel, rántottákkal, 

palacsintákkal  
várjuk a kedves Vásárlóinkat. 



Telefon: 06-70/368-4817 
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.

# jel = karton, rekesz

Arany 
Fácán 0,5 l   

db/#
139/135 Ft

Arany - 
ászok 0,5 l   

db/#/10#
169/159/149

Ft

Soproni 
0,5 l   db 
169 Ft

Szentkirályi 
ásványvíz 

1,5 l db/# 
95/89 FtB rizs 

1 kg
179 Ft

Bomba 
energiaital 

0,25 l  db/# 
129/119 Ft

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

139/129/119
Ft

Adrenalin 
XXL db/1#/5#

149/139/129 
Ft

Tomi 
6 kg 

2190 Ft

Kutya-
táp 10 kg
1490 FtCoccolino 

1 l db/#
459/419 Ft

Löwenbrau  
0,5 l db/# 

169/159 Ft

Étolaj 1 l 
db/15 db 

319/299
Ft

Kaiser 0,5 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 Ft 
Rocky 0,5 l  dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Ft
Dreher 0,5 l  ü. db/#  . . . . . . . . . . . . . 189/179 Ft
HB 0,5 l dob.   db . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159 Ft
Kozel 0,5 l dob. #  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Ft
Kozel 0,33 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Ft -tól
Steffl  0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Ft -tól
Miller 0,33 ü.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 Ft
Pepsi cola 2,5 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .309 Ft
Red bull 0,25 l  # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .299 Ft
Balaton Boglári fehér, vörös   0,75 l  . . . .399 Ft
Ballantines 1 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4190 Ft
Coca Cola 2 l   #  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Ft 
Piroska szörp 0,7 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Ft -tól
Sió őszi 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219 Ft
Nestea 1,5 l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .269 Ft
Denis ecet 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119 Ft
Ghána kakópor 100 g  . . . . . . . . . . . . . . . .179 Ft
Sangria 1,5 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .699 Ft
Mokate XXL 1db/1 #/5 # . . . . . . 599/549/499 Ft

Calgon 500 g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .599 Ft
Cillit Bang 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499 Ft
Bonux 10 kg color, fehér . . . . . . . . . . . . . 3299 Ft
Lenor öblítő 2 l több illat . . . . . . . . . . . . . .899 Ft 
Domestos zöld 750 ml   db/# . . . . . . 339/329 Ft
Tisza 2 tekercses kéztörlő  . . . . . . . . . . . . .129 Ft
Forest 48 tek. toalettpapir extra. . . . . 1790 Ft
Forest 4 tek. toalettpapir extra  . . . . . . .149 Ft

Vénusz 
étolaj 1 l 

389 Ft

Kutya-
konzerv 

1250 g  12 db-tól 
199 Ft

Kutya-
szalámi 

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

Ft

Cukor 
1 kg

199 Ft
Kunsági 
liszt 1 kg

119 Ft

Bravo 
narancs 1 l 

159 Ft

Silan   
2 l   

899 Ft

Silan  
1 l   db/#

449/399 
Ft

Mleko 
UHT tej 

1 l/#
159/149 Ft

Nescafe  
3in1 10 db-os

db/1#/3#
369/359/339 

Ft

Tchibo  
Family 250 g  

db/1#/3#
359/349/339

Ft

Nesquik  
 800 g 
999 Ft

UHT tej  1,5 l    db/# . . . . . . . 159/149 Ft

Riesen-
brau 0,5 l db/#

129/119 Ft

Pince- 
mester 

2 l fehérbor db/# 
459/429 Ft

Martini  
Bianco 0,75 l 

1390 Ft

Adambrau
0,5 l   

129 Ft


