
 
 
 

2008. szeptember  XVIII. évfolyam 9. szám 

Czuczor Gergely: Tanulj, hogy boldogulj( részlet)                                                   

Ujjábul tudományt egy ember sem szopott, 
Hová mitsem tettek, kincset ne keress ott. 
Régen eshetett az, s egyszer bolondjába, 
Hogy sült galamb repült az éhes szájába. 

Mégis furcsa dolog, no de mit tegyünk hát, 
Ha a tudatlan is igen okosra lát? 
S belekottyan minden dologba a kába, 
Noha féllábbal sem lépett iskolába. 

Kukoríkolásra jérce tanít kakast, 
Lógós csikó akar igazgatni rudast, 
Rák kengyelfutóul ajánlgatja magát, 
S beszél a színekről, ki egy cseppet sem lát.                        

Varga feszegeti ország-világ dolgát, 
S nem tudja felvarrni jól a saru talpát, 
Jámbor atyámfia bejár gyüléssorba,                                              
Pedig a tanácshoz esze ugyan csorba. 

De hogy is ne volna csorba szegény esze,          
Azt sem tudja, mi fán terem az ábéce, 
Vagy ha úgy nagyjábul tanult is öreg Á-t, 
Azontúl nem igen erőltette magát. 

Mégis ő akarna lenni falu szája, 
Sőt a vármegyét is teli kiabálja, 
Jámbor atyámfia, pedig jobban tennél, 
Ha addig szántani, vagy kapálni mennél. 
 
Megverte az Isten mind a két kezével, 
Ki keveset gondol kötelességével, 
S ki nem tanulja azt, ami hivatása, 
Szerencséjének már előre sirt ása.

Az idén elsősők: 

BUJKA KLAUDA 
GASPAREK ÁKOS 
JANOSÜTZ EVELIN 
KISS EUGÉNIA MIRABELLA 
KÖRMENDI SÁNDOR EDE 
KÖRMENDI LEILA 

 
ŐSZE REBEKA  
SZABÓ KLAUDIA 
URBÁN BARNABÁS 
VÖRÖS FANNI 
VÖRÖS ROLAND 
ZÁGONYI ZSÓFIA 

•   A   BAJÓ TI   ÖNKO RMÁNYZAT   LAPJA  •
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 
Szeretettel köszöntjük azokat 

a bajóti lakosokat, akik 

szeptember hónapban ünneplik 

születés és névnapjukat. 

 
70 éves  
 
Birkés Ferenc 
Varga Gáborné   
(Katona Mária) 
 

85 éves 
 
Juhász Lajosné   
(Szűcs Jolán) 
Motuz Gáborné 
 ( Kovács Katalin) 

 
 
 

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Házasságot kötött 
Zagarits Béla és 
 Majorosi Judit 
 
 

Aki örökre eltávozott közülünk 
 
�Tonka Józsefné  ( Szabó Katalin ) 1937  
 
 
25. házassági évfordulójukat ünneplik 

 
Sümegi János  és  
Bacsa Tímea 
Erzsébet 
 
 

 
----------------------------------------------------- 
Pályázati felhívás 
Bajót Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 
jogszabályoknak megfelelően 
döntést hozott arról, hogy 
csatlakozni kíván a hátrányos 
szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók támogatására létrehozott            

BURSA HUNGARICA Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2009. évi fordulójához. 
A pályázati kiírás és az űrlapok 2008. 
október 1-től vehetők át a hivatalban  
A pályázat benyújtásának határideje: 
2008. október 31. 

Önkormányzat Képviselő-testülete 
______________________________ 
 
Pályázati tájékoztató 
 
- Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tisztelt 
lakosságot, hogy a TEUT pályázat keretében 
felújításra kerülő Dobozi utcában a 
munkálatok várhatóan szeptember hónap 
utolsó hetében elkezdődnek és október hó 
közepéig be is fejeződnek. A beruházás 
megvalósításának pontos menetét jelenleg a 
nyertes kivitelezővel egyeztetjük. Az 
egyeztetést követően az érintett utca minden 
lakosa tájékoztató levélben lesz kiértesítve a 
részletekről. Várhatóan az utca 
megközelíthetőségében jelentős ideig tartó 
fennakadás nem lesz! 
- A Nyergesújfalu-Bajót között megépítésre 
kerülő kerékpárút kivitelezőjének 
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 
szeptember végén lezárul. A kivitelező 
kiválasztása és a szerződés megkötése után a 
beruházás előreláthatólag október közepén, 
vagy végén megkezdődik. Az átadásra 2009 
augusztusában kerülhet sor. 
- A József Attila utca szilárd burkolattal 
történő ellátása, valamint a csapadékvíz 
elvezetése érdekében a Kistérség anyagi 
támogatásával elkezdődött az érintett utca 
építési és vízjogi engedéllyel ellátott kiviteli 
terveinek elkészítése. A tervek 
elkészítésének költségei meghaladják az 1 
millió forintot. Várhatóan 2009-ben a 
megvalósításhoz szükséges pályázati 
kiírások is megjelennek. 
- Szeptember 30-ig beadásra kerül a 
művelődési ház felújítására és jellegének 
megfelelő hasznosítására irányuló IKSZT 
(Integrált Közösségi Szolgáltató Tér) 
elnevezésű pályázat. A pályázat 
különlegessége, hogy szerencsés esetben 
200 000 Euro támogatási összeget lehet 
elnyerni, ami 100%-os támogatást jelenthet. 



Bajóti Kisbíró                                                                                                                                  3  

A pályázat kétfordulós. Térségünkből Süttő, 
Bajót, Mogyorósbánya és Dömös községek 
tervezik pályázat beadását erre a forrásra. 

Tóth Zoltán 
Polgármester 

****************************** 
Tisztelt Lakosság! 
Bajót Község Önkormányzatának a 
helyi környezetvédelem szabályairól 
szóló 11/2003.(IX.11.) számú rendelete 
szerint, az egyes ingatlanokhoz tartozó 
árkok és zöldfelületek tisztántartásáról 
az adott ingatlan tulajdonosának kell 
gondoskodnia. E helyi rendelet alapján 
kérjük a Kossuth, Szabadság, Petőfi 
utca lakosainak segítségét, akik a 
Bajóti-patakkal szomszédos 
ingatlanokkal rendelkeznek, a 
patakmeder feléjük eső szakaszának 
tisztántartásáról szíveskedjenek 
gondoskodni! Erre azért is nagy 
szükség van, mert az őszi esőzésekkel 
a patakmeder várhatóan ismét gyorsan 
megtelik majd és így a patak menti 
házak, épületek veszélybe kerülhetnek. 
Az önkormányzat korlátozott 
lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy a 
teljes mederszakasz folyamatos 
tisztításáról gondoskodjon, ezért is 
kérjük az Önök segítségét. 
Azoknak az ingatlantulajdonosoknak, 
akik eddig is folyamatosan 
gondoskodtak a meder tisztántartásáról, 
köszönjük az eddigi munkát, a többi 
ingatlantulajdonosnak pedig kérjük a 
jövőbeni segítségét! 

Önkormányzat 
============================ 
2008. április 1-én kezdetét vette 
a Virágos és Tiszta Bajótért 
Mozgalom idei akciója. A 
mozgalom célja a település képének 
szépítésében résztvevõk munkájának 
elismerése. A részvétel önkéntes (lehet 
nevezni, de a nevezés nem kötelezõ).  
 
Az õszi bírálat során a Képviselõ-testület 
tagjai egyaránt figyelembe vették a 
magán- és közterület rendben tartását. 
A testület mellett a lakosság is részt 
vehetett a bírálatban, ugyanis a tárgyév 
gondozott ingatlanjairól készült képek 
felkerülnek a település honlapjára, 

valamint megjelenek a Kisbíróban.( A 
legszebbnek ítélt portákra leadhatók  
voltak a szavazatok interneten keresztül, 
illetve személyesen a Polgármesteri 
Hivatalnál elhelyezett postaládába). 
Mivel a lakosság részéről nem érkezett 
szavazat a képviselő-testület az alábbi 
három ingatlant díjazta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kossuth L.u.1 36 ( György János) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szabadság u.101.( Flórián Lajos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szabadság u. 61 
( Zöldi Kovács Mihály) 

Mátyás halála után vége volt a magyar 
dicsőségnek. Azt a magyar szellemet, mely jót 
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tudott alkotni a rosszból , egy ifjú öröklé, kit 
Corvin Jánosnak neveztek. 
A nagy Mátyás természetes fia volt ő, ez idő 
szerint huszonkét éves ifjú, oly hős, oly eszes és 
oly nemes szívű, mint nagyapja, mint a 
Corvinusok valamennyien. Apjának szeme fénye, 
a hadsereg bálványa volt ő. Mielőtt meghalt a 
nagy király, odahívatta magához – tán halála 
sejtelmében – országa nagyjait, püspököket, 
érsekeket, zászlósurakat, grófokat, kiket ő emelt 
a hatalomra a porból , a semmiből és 
megesküdteté őket, hogy holta után  fia 
homlokára teendik a koronát. Mire ez erős eskü?  
Egy bűne volt az ifjú Jánosnak, nagy és nehéz 
bűn: az hogy anyja nem volt Mátyásnak 
törvényes hitvese. 
A zászlósurak megesküdtek, Jánosnak átadták a 
király halála után a koronát, az ország kincseit és 
a királyi várakat. 
Alig hunyta le a szemeit a nagy király, egyszerre 
négyen kérője támadt a megözvegyült trónnak. 
Egyikük volt Miksa római király, Frigyes császár 
fia, másik kettő Erzsébet fiai, Ulászló cseh 
fejedelem és János Albert. Ez egy daliás hős, 
amaz egy gyámoltalan halandó. A negyedik volt 
Mátyás fia. A Rákoson összegyűlt rendek már 
csaknem fegyverre kaptak, négy külön pártra 
szakadva, midőn egy indítvány lecsillapítá a 
kitörőben lévő polgárharcot; legyen Zápolya 
István a közbíró a nemzeti pártok között, akinek 
ő fogja ítélni a koronát, az legyen Magyarország 
királya. 
Ki ne nyugodott volna meg ebben? Zápolya húsz 
év előtt darabontok hadnagya Visegrádon, most 
az ország első főura Mátyás kegyelméből, meg 
fog emlékezni az esküről, melyet jótevője 
kezébe tett le. 
Midőn Zápolya Bécsben meghallá, hogy őt 
bízták meg királyválasztással, felkapta a földről  
kis hároméves fiát Jánost, felkiáltva. 
-Csak ennyivel volnál nagyobb, most te lennél a 
király! 
E szóból ráismerünk. Aki maga uralkodni akar, 
annak nem kell erős uralkodó. Három hős volt a 
kitűzött trónkövetelők közt és egy tehetetlen. 
Bizonyára a nagyravágyó főúrnak azt kellett 
választani , amelyik a leggyöngébb, Ulászlót, a 
jámbort, ki mindenhez keveset, az uralkodáshoz 
pedig legkevesebbet értett. Aranyidők 
következtek a főurakra. Hunyadi Jánost 
elhagyták párthívei, János püspök rögtön utazott 
Morvaországba, zsoldjába fogadni a fekete 
sereget, s ugyanezen fekete sereg, és 
ugyanazon Kinizsi Pál és Báthory István , kiknek 
dicsősége Mátyáséval volt összeforrva, a 

Horvátországba menekülő János herceg után 
eredve, a Sárvize mellett megtámadták az űzött 
királyfit, s amit az apjáról maradt örökéből  
magával vitt, prédára bocsátották és híveit 
leölték: a Corvin család és híveinek birtokát 
feloszták egymás között. Így tépte szét önmagát 
a magyar. És Hunyadi János nem fogott fegyvert 
a haza ellen, hanem meghódolt a választott 
királynak, s a koronázási ünnepélyen ő vitte 
előtte a koronát bársonyvánkoson. 
Forrás: Jókai Mór: A MAGYAR NEMZET 
TÖRTÉNETE regényes rajzokban. 
----------------------------------------------------- 

A BOLDOG EMBER 

Mátyás mellett élt a legmegbízhatóbb belső 
embere, aki nélkül a király soha nem ment 
messzire. Egyszer, valami rossz italú víztől 
Mátyás bizalmasa olyan kólikát kapott, csak halt 
meg. A földön fetrengve sanyargott. Utolja felé 
már a szemét sem tudta fölnyitni, a kaszás is ott 
haptákolt a háta mögött, amikor a szomorú hírt 
hallva egy kuruzsló jelentkezett, hogy á tudja a 
gyógyírt. 
„Az ország legboldogabb emberének az ingét 
hozzák, adják rá, életben marad." 
A király kíséretének száz lovasa ezerfelé szaladt 
a boldog ember inge után. fölhajtottak ungot, 
berket, boldog embert nem találtak, olyat se, aki 
annak hazudta volna magát. 
Nagy orracsüngesztve hazafelé tartott a 
boldogemberinge-kereső küldöttég, amikor a 
szegedi kopárosokon át Buda felé ballagva 
hallják ám, hogy szépséges tilinkószó bukdácsol 
fülükhöz a homokbuckák ballangóival versengve. 
A király küldöttsége csakis okosokból 
verbuválódik. Azt gondolták, aki pikuláz, az 
jókedvű, aki jókedvű, az a boldog.Odamennek, 
hát egy juhászlegény fújja a pikuláját. Kérdik tőle, 
boldog-e. 
A bojtár teketória nélkül válaszol: - Az vagyok 
tetőtál talpig! 
- Mi teszi a boldogságodat? 
- Szépen süt a nap, jókor járnak az esők, jó 
harapó mezők terülköznek, gyarapodnak a juhok, 
vastagszik bundájuk, bőven adják a tejet. 
A király futárai térdenállva kérték a boldog 
juhászlegény ingét, zacskószám kínálva érte a 
számolatlan aranyakat. 
 
Akkor a bojtár kigombolta mellén a kopottas 
szűrdolmányt, ami alól teste puszta bőre fehérlett 
elő. Így halálozott el a király legjobb embere, a 
boldog ember inge híján.  
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MEGHÍVÓ 
„Nem az a kérdés , hogy mit nézel, 
hanem mit látsz” 

mondta Thoreau 
 

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves 
családját, barátait, ismerőseit 

Vass Gyula 
lábatlani festő 

„Kiragadott pillanatok” címmel 
kiállításának megnyitójára 

2008. szeptember 26-án 17 órakor 
a Millenniumi Házba. 

============================ 
A falunkon átutazók néha bejönnek a 
Millenniumi Házba. A múltkor San –
Francisco-ból  hazalátogató amerikaiak 
tértek be . Tetszett nekik a falunk, és 
megálltak. Megkértem őket, hogy 
írjanak be a vendégkönyvbe. 
A very nice place with wonderful 
persons. Thank you.  

Mné 
============================ 
Maróti csata, 1526 szeptember 13-15 

 
A Gerecse vadregényes erdei között, 
Pusztamaróton 2003-ban a Pilisi Parkerdő 
Rt. Bajnai Erdészete emlékművet állított a 
maróti csata emlékére.A mohácsi 
csata(1526.augusztus 29.) tragédiája, a 
magyar fősereg néhány óra alatti lezajló 
teljes megsemmisülése mindenki előtt 
ismeretes. Az már kevésbé ismert, hogy az 
országot dúló török seregek itt Marótnál 
ütköztek a legnagyobb ellenállásba, ahol az 
áldozatok száma meghaladta a mohácsi 
csatában elesettekét. Brodarics István 
kancellár, volt esztergomi érsek, 1527-ben 
megjelent leírásában ,- Igaz történet a 
magyarok és Szulejmán török császár  
mohácsi ütközetéről”- részletesen leírta a 
maróti ellenállást is , így azt hitelesnek 
vehetjük. Ehhez az ütközethez kapcsolódik 
Dobozi Mihály legendája, amelyről Istvánffy 
Miklós krónikájában ( 1590) megemlékezik. 
Forrás.Helytörténeti Olvasókönyv 3. Schmidt 
Zsuzsa: 
 Maróti csata, 1526. szeptember 13-15 

Az itt szerveződött reguláris sereg vezetője volt 
Dobozi Mihály. Bajótón utcát neveztek el róla. 

Mné 
Jeles napok 
Szeptember  
1. A II. világháború emléknapja  
18. Takarítási világnap  
18. Rokkantak napja  
21. Magyar dráma napja  
utolsó vasárnap Hallássérültek világnapja  
27. Idegenforgalmi világnap  
Október  
1. Idősek napja  
1. Zenei Világnap  
6. Aradi vértanúk napja - Nemzeti gyásznap  
9. Postai világnap, Szent Dénes ünnepe  
17. Szegénység elleni küzdelem világnapja  
24. ENSZ Napja  
31. Takarékossági világnap  
31. A reformáció emléknapja 
___________________________________ 

    

125 éve született Babits Mihály125 éve született Babits Mihály125 éve született Babits Mihály125 éve született Babits Mihály    

Édesapja, id. Babits Mihály törvényszéki bíró 
volt, édesanyja Kelemen Auróra (művelt, 

versszerető - könyv nélkül 
tudta az Anyegint, a Toldi 
szerelmét, A délibábok 
hősét). Tanulmányait 
Pesten, Pécsen, a 

ciszterciek 
gimnáziumában (ma: 
Ciszterci Rend Nagy 
Lajos Gimnáziuma) 
végezte, majd érettségi 
után a Pázmány Péter 

Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 
magyar-francia (az utóbbi helyett később latin) 
szakos hallgató lett. Négyesy László híres 
stílusgyakorlatóráin ismerkedett meg Juhász 
Gyulával és Kosztolányi Dezsővel. Latin-magyar 
szakon szerzett diplomát. A századfordulótól írt 
verseket, de ezeket nem publikálta A Nyugat 
főmunkatársa, majd 1919-ben egyetemi tanár, de 
csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1921 
folyamán házasodott össze Tanner Ilonával.( írói 
álneve Török Szofi) 1924-ben az esztergomi 
Előhegyen vettek nyaralót, ahol a költő haláláig 
sokat időztek, Babits sok műve itt született. Ettől 
kezdve Babits a város kulturális életének 
meghatározó alakja lett. Alapítótagja volt a 
városban máig működő Balassa Társaságnak. 
Esztergomi házában több híres írót, költőt, 
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művészt fogadott, akik mind aláírták az 
úgynevezett autogram-falat. A nyaraló ma 
Babits-múzeumként működik. 

Reagálások-Észrevételek 
A júliusi Kisbíróban jelent meg egy cikk 
a játszótér átadásával kapcsolatosan, 
hogy miért nem szerepelhetett a 
népviseletes asszonykórus? Minden 
kulturális műsorral egybekötött 
rendezvényt a kulturális és 
sportbizottság szervezésével történik, a 
bizottság tagjai a civilszervezetek 
vezetői vagy képviselői ( nyugdíjasklub, 
sportegyesület, karitasz egyesület, 
Bajótért Egyesület ) intézmények 
képviselői ( óvóda, iskola ) valamint az 
önkormányzat képviselő-testület 
bizottságba megválasztott tagjai A 
műsorok összeállítását közösen döntik 
el az ott elhangzott javaslatok alapján. A 
cikk tartalmával alapjaiban egyetértek, 
de azt erősen kifogásolom, hogy név 
nélkül bírál valaki valakiket. Vegyük a 
bátorságot és merjük odaírni hacsak 
monogrammal is a nevünket. Névtelen 
levélnek, cikknek, irománynak 
szemétkosárban a helye.  

Török János 
Augusztus 20. ünnepély- Falunap 
 
E rendezvényről már megjelent egy 
köszönő illetve egy rövid értékelés az 
újságban, mely írásnak nagy részével 
egyet is értek, de nekem az a 
véleményem, hogy augusztus 20. 
elsősorban államalapító István király és 
az új kenyér ünnepe, másodsorban 
falunap.( Egyébként falunapot bármikor 
lehet tartani, augusztus 20-i ünnepélyt 
csak az előestéjén vagy a napján.) Úgy 
gondolom, hogy az ünnepi műsor is 
megér egy köszönetet, hiszen a 

szereplők 
készültek rá.  
Az ünnepi 
szónok igen 
szépen próbálta 

megértetni, 
hogy a haza 
melyben ma is 

élünk, hogyan lett a mi hazánk, hogy 

kinek a nevéhez köthető. A versek és az 
énekek viszont megadták a méltóságát , 
szépségét,  az új kenyér 
megszentelésének és megszegésének. Az 
ünnepi műsor így volt szép és kerek még 
akkor is, hogy ha  egyes magukról 
megfeledkezett résztvevők  másként 
gondolták, és a sörözéssel, nagy hangú 
beszélgetéssel zavarták a műsort. 
A további műsorral kapcsolatosan, a 
mazsorettek aranyosak, ügyesek, a 
műsoruk kissé hosszúra sikeredett. Itt 

most igaz 
lehet az a 

mondás, 
hogy a 

kevesebb 
több lett 
volna.  

Tündériek voltak az óvodások, mennyi 
sok munka 
lehetett 
ebben az 
esernyős 
táncban míg 
betanították 
az óvó nénik 
és segítőik. 
Magam részéről többet vártam Schmidt 
Attila- kimerem jelenteni- harmonika 
művésztől, nem volt szerencsés  a 
zenekar és az énekes választás, a szóló 
több lett volna. A többi műsor hozta  a 
maga színvonalát, a csattanó a végén az 
operettesek színvonalas profi előadása 
volt, amely megadta a hangulatát a 

kimondot-
tan jó 

zenét 
muzsikáló 

süttői 
zenészek 
közremű-
ködésével 

zajló 
bálnak. 

Az estét a tűzijáték koronázta. 
Elismerés és köszönet illeti a kulturális 
és sportbizottság munkáját, minden 
segítő és közreműködő segítségét akik 
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önzetlenül tették dolgukat mindenféle  
ellenszolgáltatás nélkül.      

Török János                                                                                                       

 
A Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő 

Szolgálat hírei 
A elmúlt évek hagyományait követve a 
Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálat az idei nyáron is két tábort 
szervezett a lábatlani, nyergesújfalui, bajóti 
és süttői gyerekeknek.  
Júliusban a kisebbek Miskolctapolcán 
nyaraltak, majd augusztusban a „nagyok” 
(14 év felettiek, összesen 14 fiatal) Héregen 
táboroztak. A programok között szerepelt a 
tatai vár és múzeum megtekintése, 
sétahajózás, lovaglás, strandolás. Utaztunk 
Tatán a városnéző kisvonaton, és sikert 
aratott a mozilátogatás is. A sok program 
között pihenésként közös főzéssel, 
beszélgetésekkel és vetélkedővel töltöttük az 
időt. A búcsúesten mindenki kipróbálhatta 
karaokee- és tánctudását. 
Szeretnénk köszönetet mondani a tábort 
szervező családgondozók és gyerekek 
nevében a Karitas Központnak, Holcim 
Hungária Zrt-nek, Lábatlan Nagyközség 
Közösségi Céljaiért alapítvány 
kuratóriumának, Lábatlan Város 
Önkormányzatának, Nyergesújfalu Város 
Önkormányzatának, Bajót 
KözségÖnkormányzatának és Süttő Község 
Önkormányzatának, hogy támogatásaikkal 
felejthetetlen nyári élményt szerezhettünk a 
gyermekek számára.  
+ NYÁRZÁRÓ Kuckó Gyermekjóléti és 

Családsegítő 
Szolgálat az 
idén nyáron 

Bajóton 
tartotta 

nyárzáró 
programját .A 

gyerekeket 

bábelőadással szórakoztatták, majd 
ügyességi versenyeken próbálhatták ki 
tehetségüket. A szabadban bográcsban  főtt 
gulyásleves finom volt, mert mind elfogyott. 

Csillag Erika  
intézményvezető 

________________________________ 
 
Az Apró-Cseprő Háztartási bolt  

októberi ajánlat 

 
 

============================ 
 

 Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felelős 
kiadó: Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti a 

szerkesztőbizottság.  
Felelős szerkesztő:Malagurszkiné Szabó Éva 

Készült a Millenniumi Ház gondozásában. Tel.: 
506 420. Előfizethető és megvásárolható a 

Millenniumi Házban. Ára: 60,. Forint 
 

Mécsesek 70 Ft-tól 
Művirág csokrok 500 Ft-tól 
Szálas Krizantén 200 Ft-tól 
Lábtörlők 450 Ft-tól 
Szőnyegek 2200 Ft-tól 
Fürdőszoba 
szőnyeg 

950 Ft-tól 

Fürdőszoba szett 2600 Ft-tól 
Légfrissítő 190 Ft-tól 
Gyerek ágynemű 1500 Ft-től 
Plédek 1400 Ft-tól 
Törülközök 650 Ft-tól 
Ruhaszártítók 1200 Ft-tól 
Virágcserepek 160 Ft-tól 
Védőkesztyű 200 Ft-tól 
Gumikesztyű 220 Ft-tól 
Tányérkészlet 3800  Ft 
Pohárkészlet 950 Ft-tól 
Partvisfej 420 Ft-tól 
Női táskák 700 ft-tól 
Női pulóverek 2200 Ft-tól 
Flanell ing 1200 Ft 
Farmer nadrág 2200 Ft 
Parfümök 800 Ft-tól 
Ajándékktárgyak nagy választékban 
 
Faszén 750 Ft 
Virágföld 180 Ft-tól 


