
Áldott, békés húsvéti 
ünnepeket kívánunk
olvasóinknak!

 Monor Városi Önkormányzat lapjaXXIV. évfolyam 4. szám • 2015. március 31. 

Közösségi célok 
önkormányzati 
támogatással 3.    old.

Óvodaépítésre 
pályázik a város 3.  old.

Új kamerák a 
közterületeken 3.  old.

Együtt messzire 
jutottak 11.  old.

A monoriak viselt 
dolgai LXXII. 
Népbetegségek 10.  old.

Éves közgyűlést 
tartottak 
a polgárőrök 6.  old.

Jó eredményekkel 
zártak a fiúk 14.  old.

Kiállítás a Vigadóban
Elvitathatatlan tény, hogy a Vigadó a monori kulturális élet fellegvára. 
Persze, ha nem akarunk fellengzősen fogalmazni, elég csak annyit 
mondanunk, hogy a helybeli kulturális programok otthona. Akadnak, akik 
ezt másképp gondolják, de ezen sem szabad megsértődni, hiszen a kultúra 
megítélése egyénenként változhat. Ami az egyiknek tetszik, az a másiknak 
lehet, hogy érdektelen. Újranyitása óta a Vigadó ajtaja számos művész 
előtt tárult szélesre, hogy Monoron is bizonyítsák tehetségüket, művészi 
képességeiket. Legutóbb üllői és vecsési művészek állították ki festményeiket 
az intézmény galériájában. A helyi alkotóktól az országszerte elismert 
nevekig, mindenkinek jutott hely az intézményben, hogy megmutathassa 
alkotói pályájának éppen virágzó szakaszát. És ez így lesz a jövőben is.  12. old.



Akciós árak  április 7-től 18-ig.

ATLASZ HŰTŐHÁZ

M INTABOLTJA

Monor, Ceglédi út 50.
A 4-es főúton

Monorierdő felé
Telefon: 

06-29/412-046

Nyitva tartás: 
hétfő–péntek: 7–17 

szombat: 7–13
Erzsébet-utalványt is  

elfogadunk

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

tésztafélék • levesbetét • húskészítmények • füstöltek • vecsési savanyúságok

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

Az akciós árak a készlet  erejéig érvényesek!

gyf. = gyorsfagyasztott

Sertésgrillkaraj 

Őzpörkölthús gyf.

Csirkecomb

Juhász virsli

Pangasius 1 kg

Vaddisznó és szarvas 
 apróhús  gyf.

Szeletelt szalámi 1 kg

Csirkemáj

Hajdúsági kolbász 

Zsírszalonna

Pulykamellfilé

Sertéstepertő

Marhaleveshús

Hasa- és tokaszalonna

Sertésdagadó

Sertészsír 1 kg

1390 Ft/kg

1890 Ft/kg

650 Ft/kg

990 Ft/kg

799 Ft/kg

1790 Ft/kg

1790 Ft/kg

590 Ft/kg

899 Ft/kg

499 Ft/kg

1390 Ft/kg

1390 Ft/kg

990 Ft/kg

490 Ft/kg

990 Ft/kg

390 Ft/kg
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Zsombok László polgármester előterjesztésé-
re egy minden gyermek számára hozzáférhető 
KRESZ-tanpálya építését tűzte napirendre márci-

Új KRESZ-pálya épülhet a gyerekeknek

usi ülésén a képviselő-testület. Ugyan a városban 
már van egy hasonló létesítmény a Nemzetőr ut-
cai általános iskolában, de az csak az intézmény 
tanulói számára biztosít lehetőséget a közlekedé-
si szabályok elsajátítására. 
 A pálya kialakításának célja, hogy a gyerme-
kek a közlekedési szabályokat és a közúti közleke-
désben előforduló különböző forgalmi helyzetek 
megfelelő, szabályos megoldását gyakorolhas-
sák és megtanulják, hogyan kell biztonságosan és 
balesetmentesen közlekedni.
 A tanpálya pontos helye egyelőre nem tisztá-
zott, több alkalmas terület is található a városban. 
A koncepciós terv elkészítője tehet javaslatot a 
végleges helyszínre.  V.

ÖNKORMÁNYZAT

Monor Városi Önkormányzat képviselő-tes-
tülete 2015. február 26-án és március 12-én 
megtartott rendes testületi ülésén megal-
kotta és kihirdeti következő rendeleteit:
 3/2015. (II. 27.) számú önkormányzati 
rendelet Monor Városi Önkormányzat 2015. 
évi költségvetéséről.
 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
a bizottsági struktúra változásával össze-
függő önkormányzati rendeletek módosí-
tásáról.
 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet a 
települési támogatásról, az egyéb szociális 
és gyermekvédelmi ellátásokról, valamint 
a személyes gondoskodást nyújtó ellátá-
sokról, igénybevétele szabályairól és a fize-
tendő térítési díjakról.
 6/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelet 
a köztisztaságról és a szervezett köztiszta-
sági szolgáltatásokról szóló 4/1996. (I. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.
 7/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelet 
az egyes bizottságok keretéről és az alapít-
ványok pályázati támogatási rendjéről szó-
ló 2/2006. (I. 31.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. nfo

A parlagfűvel szemben 2007-ben meghir-
detett „nulla tolerancia” az idei évre is ér-
vényes. Június 30-ig minden földhasználó 
köteles a parlagfű virágbimbó kialakulását 
megakadályozni és ezt az állapotot a vege-
tációs időszak végéig fenntartani. Ameny-
nyiben a földhasználó nem tesz eleget 
ezen kötelezettségének, június 30-a után 
kötelező elrendelni vele szemben a közér-
dekű védekezést és kötelező növényvédel-
mi bírságot kiszabni.

Kihirdetett rendeletek

Parlagfű

Óvodaépítésre pályázik a város

Monor képviselő-testülete pályázatot nyújt 
be a Nemzetgazdasági Minisztérium Óvodai 
kapacitásbővítést célzó beruházások támoga-
tására kiírt pályázatára. Győztes pályázat ese-
tén a Bajcsy-Zsilinszky utca 11. szám alatt épül-
het fel a város új óvodája, amely mintegy 32 
százalékkal csökkentheti az óvodák férőhely-
hiányából eredő jelenlegi problémákat. A pá-
lyázaton elnyerhető összeg jelentős, összesen 
145,2 millió forint amelyet az önkormányzat-
nak több mint 95 millió forint önerővel kell 
megtoldania. Az óvoda felépítése miatt az ön-
kormányzat a szomszédos ingatlant is meg-

vásárolta. A 368 négyzetméteres területtel az 
óvoda udvarát bővítené a képviselő-testület. 
 Az előzetes felmérések és kalkulációk szerint 
a beruházás a Bajcsi-Zsilinszky utca 11. szám 
alatt található épületegyüttes lebontásával és 
új épület építésével oldható meg a leggazda-
ságosabban. A teljesen új épület előnye töb-
bek között, hogy az építkezés során felhasznált 
korszerű anyagoknak és technológiáknak kö-
szönhetően egy gazdaságosan fenntartható és 
működtethető intézmény jöhet létre. 
 Az új intézmény 66 gyermek befogadását 
biztosítaná.  nfo

Új kamerák a 
közterületeken

Közösségi célok önkormányzati támogatással

Pályázatot írt ki a képviselő-testület az Em-
beri Erőforrások Bizottságának feladatkörébe 
tartozó támogatási célok megvalósítására. A 
bizottság rendelkezési keretéből számos tevé-
kenységet támogat, többek között a nevelési, 
oktatási, kulturális, közművelődési, művészeti 
tevékenységeket és az ezeket szolgáló rendez-
vényeket, sporttevékenységet, kiemelt tekin-
tettel a fiatal korosztály lehetőségeinek támo-
gatására.

 Az Emberi Erőforrások Bizottsága rendelke-
zési keretéből támogatja a szociális, egészség-
ügyi és gyermekvédelmi célok megvalósítását 
is, kivéve, ha a kérelem tartalmilag a szociális 
vagy gyermekjóléti ellátás rendszerébe tartozó, 
jogszabály által meghatározott ellátási forma 
megállapítására irányul, vagy a kérelem ilyen 
eljárás keretében lenne kezelendő.
 A beérkezett pályázati anyagok elbírálása 
áprilisban várható.  N.

A 2015/2016. tanévre szóló beíratás időpontja: 
április 16. (csütörtök) 8-19 óra között, április 17. 
(péntek) 8-18 óra között.
 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 50. § (1) bekezdése értelmé-
ben az általános iskolába történő felvé-
telről vagy átvételről az iskola igazgatója 
dönt. Döntését írásban közli a szülővel. A 
felvételi kérelem elutasításáról határoza-
tot hoz. 
 A felvétel elutasítása esetén a szülőnek 
joga van az elutasító határozat kézhezvé-
telétől számított 15 napon belül – jogsza-
bálysértésre vagy érdeksérelemre hivatko-
zással – jogorvoslattal élni. Fellebbezést a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
területileg illetékes tankerületi igazgatójá-
hoz nyújthat be.

Hirdetmény általános 
iskolai beíratásról

Térfigyelő kamerarendszer bővítésére több 
mint 13 millió forint támogatást nyert tavaly Mo-
nor önkormányzata. A képviselő-testület márci-

usi ülésén döntött a kamerarendszer bővítésére 
vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. A 
pályázatban foglalt kötelezettségnek megfelelő-
en még idén megvalósul a fejlesztés, várhatóan 
további 5-6 kamerával bővítve a jelenlegi hálóza-
tot. Monoron 2011 óta működik térfigyelő kame-
rarendszer. A rendőrségre telepített megfigyelő 
központban az önkormányzat által finanszírozva, 
szabadidős rendőrök figyelik 24 órában a kame-
rák képét. A rendszer átadása óta sikeresen mű-
ködik, a 35 kamera jelentős mértékben hozzájá-
rul a közbiztonság megerősítéséhez és komoly 
visszatartó erőt jelent a bűnözés visszaszorításá-
ban. A meglévő és az új kameráknak – melyek 
pontos helyét a pályázatban jelöli ki a város – 
mind a felderítésben, mind a bűnmegelőzésben 
fontos szerepe lesz.  nfo
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HÍREK

Monor önkormányzata március 20-ra ismét 
szemétszedési akciót hirdetett a város bekötő-
útjainak megtisztítására. 
 Péntek délután összesen 69 fő húzott kesz-
tyűt és gyűjtött szemetet Monor útjai mentén.
 A  Szterényi József  Szakközépiskola és Szak-
iskola tanulói 48 fővel, a Fiatalok Bűnmegelő-
ző Társasága 8 fővel vett részt az akcióban. 
Monor polgármestere, dr. Zsombok László, al-
polgármestere, Darázsi Kálmán, továbbá Sző-
nyi Sándor képviselő is aktívan kivette részét a 
munkából.  
 Az önkormányzat dolgozói Szvoren Tünde, 
Horváth Zsuzsanna, Buzás Zsolt, Vámos Zsolt, Fe-
kete László, Endrődi Ákos, a bölcsőde dolgozói 
Fazekas Józsefné, Kaszás Andrea, Erdősi Edina és 
a Kövál Zrt. dolgozója Várszegi József az előző 
évekhez hasonlóan most is lelkesen csatlako-
zott az akciónkhoz.
 A Monori Polgárőrök 5 fővel biztosították a 
helyszíneket.
 Megtisztítottuk a Vasadi utat, a Gombára 
vezető utat, a Péteri utat és a Monorierdőre ve-
zető út felét. 
 Közel 30 köbméter szemét és körülbelül 2,5 
köbméter autógumi gyűlt össze. 
 Ezúton is köszönjük a résztvevők munkáját!

Monori önkormányzat, MŰVÁK Iroda

Hulladékgyűjtésről

Gyógyítható és megelőzhető az érelmeszesedés

A Magyar Tudományos Akadémia doktora 
tart előadást a Monori Vigadóban május 5-én 
18 órakor. 
 Dr. Horváth István évente 15 ezer  honfitár-
sa életét szeretné megmenteni. Ennyien halnak 
meg ugyanis érelmeszesedés miatt kialakuló 
szív- és érrendszeri betegségek következtében.
 A koleszterinnel végzett vizsgálatokat, kísér-
leteket a múlt század hatvanas éveiben kezdte. 
Ma már több mint negyed százada, hogy felfe-
dezte az antikoleszterin antitestet és több mint 
egy évtizede, hogy immunizálással vissza tud-

ja fejleszteni az érelmeszesedést. Egy évtizede 
rendelkeznek embernek is beadható vakcinával, 
amit 2005-ben a Genfi Találmányi Világkiállítá-
son aranyéremmel díjaztak.
 Felfedezése alapján kijelenthető, hogy a ma-
gas koleszterinszint nem oka az érelmeszese-
désnek, hanem már ez is okozat. Az érelme-
szesedést kiváltó ok az antikoleszterin antitest 
mennyiségének csökkenése a vérben. Az ok te-
hát egy immunglobulinszint-csökkenés, aminek 
a termelését immunizálással fokozni lehet. Az ál-
tala feltalált vakcina alkalmas ezen ellenanyag 

Április 6–12.: Paracelsus gyógyszertár  
(Kossuth L. u. 88/A, tel.: 29/413-634). 
 Április 13–19.: Margit gyógyszertár
(Balassa B. u., tel.: 29/777-366). 
 Április 20–26.: Monori gyógyszertár 
(Kossuth L. u., tel.: 29/410-562).
 Április 27.–május 03.: Virág utcai gyógy-
szertár (Petőfi S. u., tel.: 29/413-881).

Patikák ügyeleti rendje

A pénzbeli és természetbeni 
szociális ellátások rendszere 
2015. év március 1. napjától 
jelentős mértékben átalakult.

Tájékoztató a szociális 
ellátások VÁLTOZÁSAIRÓL 

Tisztelt Monoriak! 
Az idáig jegyzői hatáskörbe tartozó aktív korúak 
ellátási formái (a foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatás és rendszeres szociális segély) március 
1-jétől a járási hivatal ügyintézési hatáskörébe 
kerültek. A korábban jegyzői hatáskörbe tartozó 
lakásfenntartási támogatás, továbbá az önkor-
mányzati hatáskörbe tartozó méltányos ápolási 
díj és a polgármesteri hatáskörbe tartozó méltá-
nyos közgyógyellátás március 1-jétől megszűnt. 
Az óvodáztatási támogatás ellátási forma 2015. 
szeptember 1-jén szűnik meg.
 Az ellátási formák megszűnésével, a szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítá-
sa folytán a települési önkormányzatok felhatal-
mazást kaptak arra, hogy települési támogatás 
keretében a törvény rendelkezései alapján nyúj-
tott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegé-
szítéseként, önkormányzati rendeletben meg-
határozott feltételek alapján biztosíthassanak 
egyéb támogatásokat.
 Monor Városi Önkormányzatának képviselő-
testülete a felhatalmazással élve február 26-án 
fogadta el és február 27-én hirdette ki a telepü-
lési támogatás ellátásának szabályait is magába 
foglaló önkormányzati rendeletét.
 Az új önkormányzati rendelet alapján szoci-
ális rászorultságtól függő vagy adott élethely-
zet fennállása esetén nyújtható, új önkormány-
zati ellátási formák: települési ápolási támogatás, 
települési gyógyszertámogatás, települési gyer-
meknevelési támogatás, települési temetési tá-
mogatás, települési elemi kár elhárítási támoga-
tás, települési lakásfenntartási támogatás, szociális 
étkezés személyi térítési díjának mérséklése vagy 
elengedése, menzatérítés megállapítása, kará-
csonyi támogatás megállapítása, települési lét-
fenntartási támogatás (külön ellátási formaként a 
tűzifa kiutalása, illetve a gondozási központban 
történő étkezés biztosításával), köztemetés.

 A rendelet megalkotásakor az önkormányzat 
célja az volt, hogy a pénzbeli segélyezést lehe-
tőség szerint a minimális szintre szorítsa vissza 
és helyette – ahol lehetséges – természetbeni 
ellátásokat nyújtson, illetve a valóban rászorul-
takat ténylegesen segítő intézkedéseket vezes-
sen be. Például tűzifa, meleg étkezés biztosítása, 
gyógyszertámogatás, ápolási, temetési, gyer-
meknevelési támogatás.
 Az ellátások néhány kivételtől eltekintve a ké-
relmező jövedelmi viszonyaitól függő támoga-
tási formák, melyek feltételeként általános eset-
ben a rendelet előírja, hogy az egy főre jutó 
jövedelem nem haladhatja meg a családban az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb össze-
gének (2015. évben 28 500 forint) 150 százalé-
kát, egyedülálló esetében a 200 százalékát.
 A megállapítás feltételeként a képviselő-testü-
let általános érvénnyel, kifejezetten előírta a kérel-
mező lakókörnyezetének rendezettségét, mint el-
várást és a polgármesteri hivatal ügyintézőjének 
erre vonatkozó ellenőrzési jogosultságát. Ameny-
nyiben a kérelmező a lakókörnyezetét nem tartja 
tisztán és rendezetten, úgy a támogatásra érdem-
telenné válik és részére ellátás nem ítélhető meg, 
illetve a megítélt támogatás megszüntethető.
 Hasonlóan fontosnak tartja az önkormány-
zat, hogy a Strázsahegy védett övezetében, nem 
lakás céljára szolgáló épületekben lakók ne ré-
szesülhessenek lakásfenntartási támogatásban. 
Ezért olyan, a pincefalu védett részén található 
ingatlanra – jellemzően pincére – melyet a kérel-
mező nem rendeltetésszerűen használ lakás cél-
jára, ilyen támogatás a későbbiekben nem adha-
tó. Az önkormányzat célja, hogy ezzel is védje a 
Strázsahegyet az illegálisan kiköltözőktől. 
 A települési támogatás új rendelet szerin-
ti megállapításával az önkormányzat a koráb-
bi pénzbeli ellátások helyett a természetbeni el-
látások biztosítása irányába kívánja elmozdítani 
a segélyezés helyi rendszerét. Különösen hang-
súlyos elemként meghatározva e területen a te-
lepülési létfenntartási támogatás keretében kü-
lön, új ellátási formaként meghatározott tűzifa 
kiutalásának és a gondozási központban törté-
nő étkezés biztosításának szerepét.

Zsombok László, polgármester

termelésének a fokozására, és ezáltal az érelme-
szesedést kiváltó ok megszüntetésére.
 Ilyen beavatkozás hatására az atherosclero-
ti kus plakkok visszafejlődnek. Így megelőzhe-
tő többek között a stroke, az infarktus és az ezek 
miatt fellépő hirtelen halál. Nem kell többé ko-
leszterincsökkentő gyógyszereket szedni, nor-
malizálódik a vérnyomás. Az oltással meg is előz-
hető ezeknek a betegségeknek a kialakulása.
 Ha szeretne ön is minderről többet tudni, vala-
mint arról, hogy ez miért nem mindennapos gya-
korlat napjaikban a gyógyításban, várjuk szeretettel!
 Belépőjegyek elővételben 1  000 forintos egy-
ségáron, a rendezvény napján 1  400 forintért vá-
sárolhatók a Vigadó pénztárában.
  Vigadó Nonprofit Kft.
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KÖRKÉRDÉS

Szemétben vagy 
tisztaságban ÉLÜNK?
A tavasz menetrendszerűen a nagytakarítások ideje. 
Általában ilyenkor látunk neki a minket körülvevő 
természetes környezet kitakarításának is, amikor a 
lombok még nem takarják el a bokrok, erdők, nádasok 
aljába suvasztott, mérhetetlen sok hulladékot. 

Kisbódi Zoltánné

Mladoniczki László

Juhász Krisztián

Léber Ildikó

Bánkuti Katalin

Va
rg

a N
or

be
rt 

fel
vé

te
lei

Hirdetés

• Szinte láthatatlan
• Kényelmes viselet
• Természetes hangzás

• Modern technológia
• Könnyű kezelhetőség
• Részletfizetési lehetőség

A VILÁG EGYIK LEGKISEBB HALLÓKÉSZÜLÉKE

A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

AJÁNDÉK 

GYÓGYSZERADAGOLÓ

AMÍG A KÉSZLET TART!

*   Az akció ideje alatt egy személy max. 
12 db elemet vásárolhat akciós áron. 
Az akció 2015. május 15-ig vagy a 
készlet erejéig tart.

Hallókészülék 
elem

Kérjük hozza magával hallókészülékének  
kiskönyvét és ezt a hirdetést amikor bejön hozzánk!

49 
Ft/db*

-70 %
AKCIÓ ION 
hallókészülékre
Az akció 2015. május 15-ig 
vagy a készlet erejéig tart. Az 
akció részleteiről érdeklődjön 
audiológusánál.

+ ingyenes 

hallásszűrés  

és próbahordás

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

A kadnak emberek, akiket ez 
egyáltalán nem zavar, má-
sok viszont nem csak a Föld 

védelmében rendezett akciók mi-
att mennek el szemetet gyűjteni, 
hanem mert úgy érzik, valami jó-
vátehetetlenül elromlik az ember 
lelkében, ha már az sem érdek-
li, hogy az ibolyamező kellős köze-
pén autógumi és tévédoboz ékte-
lenkedik.
 Minket most az érdekelt, vajon 
a monoriak milyennek látják kör-
nyezetüket: piszkosnak, szeme-
tesnek, vagy tisztának és rende-
zettnek? Erről kérdezősködtünk ez 
alkalommal.
 Nagy Zoltán arca komorrá vált a 
kérdés hallatán, mert neki rossz ta-
pasztalatai vannak. Szerinte a mo-
nori határban is sok a szemét – az 
utóbbi időben Monorierdő felé lá-
tott sokat – de a város belseje is le-
hetne éppen tisztább – mondta. A 
dohányosok például, amerre járnak, 
mindenfelé eldobálják a rengeteg 
cigarettacsikket. Igaz, nem lehet 
minden méterre szemétgyűjtőket 
kihelyezni – tárgyaltuk meg –, de 
léteznek már kis dobozkák, amik-
be beleteheti a csikkjét a dohányos 
és otthon kiürítheti. Csakhogy ezt 
igen kevesen teszik meg, így aztán 
Nagy Zoltán eddig még nem talált 
magyarázatot arra, hogy miért eny-
nyire igénytelenek az emberek a 
környezetük tisztaságára.

 Juhászné szerint sem elég tisz-
ta a város. A határban ugyan nem-
igen fordul meg, de arrafelé, ahol 
lakik, meglehetősen szemetes a 
nagy forgalmú utca mindkét olda-
la – mondta. Nem titkolta azt sem, 
hogy a József Attila utcáról van szó.
 Darázsiné ellenben azt tapasztal-
ja – tudtuk meg –, hogy a belváros 
is szép tiszta és Monor sem tartozik 
a szemetes, piszkos városok közé. 
Szerinte rendben vannak a dolgok 
e tekintetben. 

 Kisbódi Zoltánné gyakran feljár 
a hegyre, ugyanis ő műveli a csa-
lád szőlőjét – derült ki. Arrafelé, de 
bent a városközpontban sem lá-
tott mostanában annyi szemetet, 
ami bántaná a szemét. Úgy látja, 
ügyelnek errefelé a tisztaságra. De 
ha már szót kapott – jegyezte meg 
– azt mindenképpen szeretné szó-
vá tenni, hogy jó lenne gyakrabban 
látni a hegy őrzésére hivatott sze-
mélyeket, akiknek a jelenlétét a kör-
nyéken nagyon hiányolják.
 Két gimnazista fiú állt meg be-
szélgetni velünk ezután. A nyáregy-

házi Mladoniczki László és a mendei 
Juhász Krisztián is ismeri a városköz-
pontot és tisztának látja.  
 A hazafelé tartó busz ablakából 
László nem látott még illegális hulla-
déklerakót, Krisztián azonban Péteri 
felé már többször észrevette a bok-
rok aljába pakolt zsákokat. Egyéb-
ként pedig úgy vélekednek, hogy 
a szemetelésre hajlamos embere-
ket nem lehet megállítani és jobb 
belátásra téríteni. Talán a Föld el-
pusztításáról szóló, sokkoló videók 
megtekintése segítene valamit – vé-
lekedtek.
 Léber Ildikó véleménye szerint 
10-15 éve a város még sokkal tisz-
tább volt, mint mostanában. A köz-
pont ugyan szép, arra nem lehet 
panasz – mondta –, de a távolab-
bi utcákról nem lehet elmonda-
ni ugyanezt. A férje pedig gyak-
ran jön haza a határból a panasszal, 
hogy megint mennyi szeméthalom 
díszíti a tájat.
 Osztotta ezt a véleményt Bán-
kuti Katalin is, hozzátéve, hogy 
sokféle hulladékot nem tudnak a 
lakók hová tenni. Mert a háztartá-
si hulladék közé sittet például nem 
tehetnek, de a szelektíven gyűjtött 
szemét sem tartalmazhat oda nem 
való anyagokat. Azok aztán több-
nyire mennek a bokrok alá. Meg-
tudtuk azt is, hogy ő maga tizen-
egy zsák szemetet tett ki legutóbb 
a portája elé, de csak két üres zsá-
kot kapott cserébe, ami kevés lesz 
a következő adaghoz. Igaz, az is 
megtörtént már mesélte nevet-
ve-mérgelődve, hogy a szemét-
szállítók bőven hagytak ott zsákot, 
de megállt egy gépkocsi és a tulaj-
donosa kiszolgálta magát. Alig ha-
gyott ott néhányat.  Kertész Zsuzsa

„Jó lenne gyakrabban 
látni a hegy őrzésére hi-
vatott személyeket, akik-
nek a jelenlétét a környé-
ken nagyon hiányolják.”
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Az elmúlt év értékelésén túl 
a tisztújításra is sor került a 
polgárőrség közgyűlésén. 

KÖZÖSSÉG

ÉVES KÖZGYŰLÉST 
tartottak a polgárőrök

A 
Monori Polgárőr Közhasznú Egyesület 
évente tartott közgyűlésének az a szerepe, 
hogy értékelje, lezárja, összegezze a múlt 

év eseményeit. Idén a nemzetközi nőnappal egy 
napon ünnepeltünk, így a hölgy polgárőrök és 
a Fiatal Bűnmegelőzők Társasága (FBT) leányai is 
virágot kaptak gáláns férfitársaiktól. Nagy szer-
vezés előzte meg az eseményt, hiszen ilyenkor a 
közgyűlés hivatalos lezárása után mindig ünne-
pelünk egy kicsit. Most is így történt. 
 Március 8-án, vasárnap már kora reggel nagy 
volt a készülődés a művelődési házban. Terem-
rendezés, szendvicskészítés, terítés, sok kis apró 
munka annak érdekében, hogy mindenki jól érez-
ze magát. Egyesületünk jelenleg 43 fős, az FBT-sek 
pedig 21-en vannak, és természetesen meghívott 
vendégeinkre is számítottunk. Tiszteletét tette 
nálunk városunk polgármestere, Zsombok László, 
Bilisics Péter, a Pest Megyei Polgárőr Szövetség el-
nöke és Baár Pál r. ezredes, a Monori Rendőrkapi-
tányság vezetője, Szőnyi Sándor, a monori Jogi és 
Közbiztonsági Bizott-
ság elnöke, nem utol-
sósorban pedig Rados 
Mária háziorvos, tiszte-
letbeli tagja.
 A közgyűlést Nagy 
Zoltán, egyesületünk 
elnöke nyitotta meg.  
Ismertette a napiren-
di pontokat, majd megtartotta beszámolóját a 
2014-es év munkájáról. Köszönetet mondott a 
rengeteg önkéntes munkáért, összefoglalta az 
elmúlt év legfontosabb eseményeit. Az egyesü-
let újabb irodahelyiséggel bővült, melyet az ön-
kormányzatnak köszönünk. Mivel egyre bővül 
technikai eszköztárunk, nem fértünk már el régi 
irodánkban. Az új helyiséget a szolgálati kerék-
párok és egyéb eszközök tárolására is használ-
juk. Elnökünk kiemelte az FBT-s fiatalokat, akiket 

egyre többször sikerül bevonni a közös munkák-
ba. Megemlítette, hogy jó kapcsolatot ápolunk 
a monori rendőrséggel és a szomszédos telepü-
lések polgárőr-egyesületeivel is. Beszámolójá-
nak végén a 2015. év terveiről beszélt. 
 A további beszámolók meghallgatása és el-
fogadása után talán a legfontosabb napirend 
következett. Az egyesület tisztségviselőinek le-
járt a négy évre szóló mandátuma, így tisztújí-

tó választásra került 
sor. A háromfős vá-
lasztási bizottság szer-
vezte meg és vezette 
le a választásokat. Az 
eredményekből az de-
rült ki, hogy az egye-
sület tagjai meg voltak 
elégedve a vezetőség 

munkájával, hiszen az összes elnökségi tagot új-
raválasztották. Így az elkövetkezendő négy év-
ben is Nagy Zoltán vezeti a monori polgárőrö-
ket. Gratulálunk mindannyiuknak!
 A közgyűlés hivatalos részének lezárásaként 
kiosztották a szolgálati elismeréseket. Kiemelke-
dő munkájukért többen kaptak elismerő okleve-
let és apróbb ajándékokat. Ezek után pedig kö-
vetkezett a közgyűlés legkötetlenebb része, az 
ebéd, melynek elkészítését Balogh József polgár-

őrtársunknak és segí-
tőinek köszönthetjük. 
Igazán finom és ízle-
tes ebédet kaptunk, 
melyet nem győztünk 
dicsérni. Köszönjük a 
sok-sok munkát!
 Ahogy az elejtett 
szavakból, beszélgeté-
sekből kiszűrtem, min-
denki nagyon jól érez-
te magát. 
 Reméljük, a tavalyi 
év eredményeit az idei 
évben megtartani, de 
még inkább növel-
ni tudjuk közös ottho-
nunk védelme érdeké-
ben! Oberst Marietta

Hirdetés

COMPUTERES LÁTÁSVIZSGÁLAT,
SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS, -JAVÍTÁS,

KONTAKTLENCSE-ILLESZTÉS, 
-RENDELÉS.

Tel.: 29/410-011
Női, férfi-, gyermek- és sportszemüveg-
keretek széles választékban kaphatók.

Speciális szemüveglencsék, 
napszemüvegek, nagyítók,  ápolószerek, 

tokok, kiegészítők forgalmazása.
ERZSÉBET-UTALVÁNY ELFOGADÁSA

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI ÉS BANKKÁRTYÁS 
FIZETÉSI LEHETŐSÉG

VÁLTOZÓ KEDVEZMÉNYEK!

MEGÚJULTUNK!
SZEM ÍRISZ OPTIKA
ADY 24  ÜZLETHÁZ

Monor, Ady Endre út 24.

NÉZZEN BE, ÉRDEMES!
www.iriszoptik.hu

Nyitva: keddtől péntekig: 9:00–17:00-ig
szombaton: 9:00–12:00-ig

ÚJRA  
MOTOCROSS-VERSENY 

MONORON!

M
O N O R C R O SS

Nemzetközi Nyílt Motocross 
Országos BAJNOKSÁG I. forduló

A verseny időpontja:
2015. 04. 26. 12 óra vasárnap

A verseny helyszíne:
Monorierdei Motocross Pálya

Info: vladarzoltan@gmail.com

A monori polgárőrség minden évben 
vasgyűjtő akciót szervez a lomtalanítást 
megelőző héten. A vashulladékból be-
folyt összeg jelentős segítség az egyesü-
let részére. 
 Idén április 10-én és 11-én várják 
a felajánlásokat. A vasat a polgárőr-
ség tagjai előzetes egyeztetés után 
elszállítják (csak igazolvánnyal ren-
delkező tagok vesznek részt a gyűjtés-
ben). Időpont egyeztetés telefonon: 06-
70/339-9511, 06-30/566-5074.

Ön is segíthet!

„A közgyűlés hivatalos részének le-
zárásaként kiosztották a szolgálati 
elismeréseket. Kiemelkedő munká-
jukért többen kaptak elismerő okle-
velet és apróbb ajándékokat.”

Fo
tó

: H
lud

ek
 D

ór
a



2015. április | MONORI STRÁZSA 7

Hi
rd

et
és

KÖZÖSSÉG

Pont tíz éve, 2005. április 3-án harmadszori kísérletre 
lett eredményes és érvényes az a nép szavazás, ami-
ben a monorierdői városrész lakói demonstrálták 
Monortól való elszakadási szándékukat. Ennek gya-
korlati megvalósulásáról beszélgettünk dr. Zsom bok 
Lászlóval, Monor város polgármesterével. 

TÍZ ÉVE DÖNTÖTT 
Monorierdő az elválásról 

Rövid határidő, 
igényes 

kivitelezés.

ÉPÍTKEZIK? 
TEREPRENDEZ?

Konténer-
rendelés,

gépi 
földmunka,

alapásás, 
árokásás, 

tereprendezés.

Fü-Gi Trió Kft.
Telefon: 

06-30/202-6736
dr. Zsom bok László Monor polgármestere

H osszú ideig pereskedett 
egymással a két település 
– kezdte városunk jelenle-

gi vezetője. A vagyonmegosztással 
kapcsolatban annak idején rész-
ítélet született, de éppen a napok-
ban kaptuk meg a Legfelsőbb Bí-
róság végzését, amelyben eljárási 
hibákra hivatkozva hatályon kívül 
helyezte a korábban eljárt bírósá-
gok – Monorra egyébként kedvező 
– részítéletét. Az új eljárásra köte-
lezéssel így sajnos újraindul a per. 
Egy olyan több területet érintő, fő-
leg a vízközmű-beruházásokkal 
kapcsolatos jogvita van, amit rövid 
időn belül nem fogunk tudni lezár-
ni. Meggyőződésünk, hogy ebben 
a monori önkormányzat helyesen, 
jóhiszeműen és teljesen jogszerű-
en járt el, de Monorierdő ezt vitat-
ja. Többször próbáltunk a tárgyaló-
termen kívül is megegyezni, de ez 
idáig nem sikerült. 

– Van amit az elválás után ma is 
veszteségnek érezhetünk? 
 – Monorierdő mindig is Mo-
nor része volt közigazgatásilag. 
Mindenképpen veszteség egy vá-
rosrész leválása. Korábbi városve-
zetésünk nagyon sokáig szerette 
volna az ottaniakat a saját eszkö-
zeivel maradásra bírni, de az elsza-
kadást nem lehetett megakadá-
lyozni. Monorierdő a különválása 
előtt, még Monoron meghozott 
döntések alapján részesült jelen-
tős közműfejlesztésekből, ekkor 
került kiépítésre az ottani csator-
na- és ivóvízhálózat is – talán egy-
re kevesebben emlékeznek rá, de 
sajnos sokáig szennyezett volt az 
ottani víz –, jelentősen fejlődött 
a településrész úthálózata és az 
óvoda komoly bővítése, felújítá-
sa is ekkor valósult meg. Anélkül, 
hogy a sérelmeket felemlítené a 
monori önkormányzat, tudni kell, 
hogy a leszakadás előtti időszak-
ban erőn felül is nagyon sok cél-
zott fejlesztés történt a monori-
erdői településrészen. Monornak 
igenis fontos volt Monorierdő és 
érdeke volt, hogy az a település-
rész is fejlődjön.

 Most már egy kis történelmi táv-
latból lehet erre visszatekinteni. Le-
het azzal érvelni, hogy nem két 
szervesen összenőtt, városközpont 
közeli településrész szakadt el, ha-
nem két olyan, melyet egy több ki-
lométeres összekötő út választott 
el egymástól. A monorierdői több, 
mint 4000 fős lakosság száma is in-
dokolhatja, hogy önálló telepü-
lésként saját lábukon szeretnének 
megállni. 

– Az azóta eltelt időszakban 
voltak érezhető előnyei a szétvá-
lásnak? 
 – Én kifejezett előnyről nem 
tudok. A közel 3200 magyarorszá-
gi önkormányzat inkább sok, mint 
kevés. Nem gondolom, hogy a 
helyhatóságok számát kellene nö-
velni, sokkal inkább a térségi ösz-
szefogásra kellene koncentrálni. 
Most mindkét településnek önál-
lóan kell gazdálkodnia, a köz- 
szolgáltatásait megszerveznie.  
Az adófizetőknek külön hivatalt és 
képviselő-testületet kell finanszí-
rozniuk. Persze továbbra is marad 
egymásrautaltság. Például az em-

lített víz- és csatornahálózat gya-
korlatilag közös, amit együtt üze-
meltetünk, illetve a Kövál Zrt. látja 
el az ottani hulladékgazdálkodás-
sal kapcsolatos feladatokat. Monor 
egyenrangú félként tekint Mono-
rierdőre, igyekszünk jó kapcsola-
tot kialakítani. Fontos, hogy ezért 
a térségi szemléletet itt is meg 
kell erősíteni, mert a közszolgálta-
tást a (kis)települések önmaguk-
ban nem biztos, hogy hatékonyan 
meg tudják szervezni. Erre jó pél-
da a Monor és Térsége Többcélú 
Önkormányzati Kistérségi Társulás, 
aminek Monorierdő is tagja. In-
kább ezekre kell a későbbiek során 
koncentrálni. A főépítészi felada-
toktól a családsegítő szolgálatig 
több önkormányzati közszolgál-
tatást így látunk el, közösen. Most 
vizsgáljuk, hogy ezt a kistérségi 
összefogást hogy lehet más terü-
letekre kiterjeszteni, milyen köz-
szolgáltatásokat lehet más tele-
pülésekkel összefogva, közösen 
hatékonyabban ellátni. 
 
– Tavaly március 15-én volt ne-
gyedszázada annak, hogy Mo-
nor újra elnyerte a városi cí-
met. Városunk 1989 óta eltelt 
legújabbkori történetében ho-
gyan értékeli legutóbbi, önálló-
vá vált évtizedünket? 
 – Nehéz lenne röviden össze-
foglalni. Arról az időszakról tudok 
beszélni, amire közvetlen rálátá-
som van. Ez az elmúlt, bő más-
fél évtized mindenképpen sike-
res időszaknak tekinthető. Sokan 
mondják azt, hogy 50 év alatt nem 
fejlődött annyit a város, mint az el-
múlt 15-20 évben. Ezzel alapve-
tően egyet tudok érteni. Emlék-
szem, sokan voltak a 80-as, 90-es 
években, akik Monort csak papí-
ron érezték városnak, amikor lakó-
ink – sokszor joggal – úgy érezték, 
nem voltak biztosítottak a feltéte-
lek, szolgáltatások a városi rang-
hoz sem. Az elmúlt másfél évtized-
ben ez megváltozott. Egyre több 
helyről hallom, hogy igenis jó Mo-
noron élni. És ez a legfontosabb. 
Nekünk a célunk az kell legyen, 
hogy a lakosok jól érezzék magu-
kat Monoron, hogy jó minőségű 
közszolgáltatásokat tudjunk nekik 
biztosítani. Az önkormányzat ezen 
lesz az elkövetkező időszakban. Az 
ezzel kapcsolatos sokszor negatív 
felhangok talán csendesedtek az 
elmúlt időszakban, de mindig van 
tennivaló!  B.G.
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A gyorsírás a beszéd elhangzá-
sával egyidejű rögzítésre szol-
gál. Jelentősége annak elle-
nére sem csökken, hogy ma 
már más eszközeink is vannak 
a beszéd azonnali rögzítésére. 
Jól alkalmazható gondolataink 
gyors rögzítésére, előadások 
és magyarázatok lejegyzésére 
és munka során is, ha időt sze-
retnénk megtakarítani. 
 A parlamenti gyorsírók tu-
dásával persze nehéz len-

ne versenybe szállni: ők 
percenként 460 szótag leírá-
sára képesek. Szlabony iné 
a gyerekekkel rendszeresen 
meglátogatja a parlamen-
ti gyorsíróirodát, ahol aztán 
lehet ámuldozni, csodálkoz-
ni és elismerni: aki tud, az 
tud.
 A tanárnőnek kevés ideje 
van a gyakorlásra, emiatt 200-
220 szótagra képes percen-
ként – árulja el.

Gyors rögzítésre még ma is kiválló

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

MEMO Állateledel  
és Felszerelés Áruház

Monor, Ady E. út. 47–49.

Húsvéti Akció!
Minden póráz, 

nyakörv,  
kutya- 

és cicajáték

10 %
Kedvezménnyel!

Akciós időszak: 2015. április 1-jétől április 15-ig

Ingatlanába költöztek a méhek?

Telefon: 06-30/467-7216, 06-70/607-4444

Ingyenes 
rajbefogást 
vállalok!
40 éves 
méhészeti 
tapasztalattal.

S zlabonyi Gábornéval üldögé-
lünk a monori József Attila 
Gimnázium és Közgazdasági 

Szakközépiskola kivételesen csen-
des – órán vannak a diákok – zsi-
bongójában és arról beszélgetünk, 
vajon tényleg eltűnik-e az életünk-
ből a kézírás végleg? Amerikában 
már vannak olyan iskolák, ahol nem 
tanítják – mondja Szlabonyiné egy 
nemrég halott hírre hivatkozva, mi-
közben hitetlenkedve nézünk egy-
másra és az arcunkra van írva, hogy 
ezt nehezen vesszük tudomásul.

 Bár most éppenséggel nem a 
jó öreg zsinórírást elsiratni jöttem, 
hanem arról szót váltani a tanár-
nővel, hogy gyakran látom a nép-
szerű közösségi oldalon a mono-
ri középiskolásokat, amint a Magyar 
Gyorsírók és Gépírók Országos Szö-
vetsége által kiírt versenyeken mé-
rettetik meg magukat, majd büsz-
kélkednek okleveleikkel, érmeikkel 
a képeken. 
 Legutóbb az egyesület 90. szü-
letésnapján megrendezett prog-
ramon jártak, és igazán szép 
ered ményekkel jöttek haza. Szla-
bonyiné pedig, hogy jó példával 
járjon elől, maga is indult a felnőt-
tek számára rendezett megmé-
rettetéseken, amelyen elismerésre 
méltó eredményeket ért el. A leg-

Nem megy ki a divatból a GYORSÍRÁS
Nem kell még elsiratni 
sem a gyorsírást, sem 
a gépírást: a diktafon 
nem mindenható.

közelebbi versenye júliusban, az 
Intersteno kongresszus keretében 
Budapesten megrendezett világ-
bajnokság lesz.
 Akinek ezt hallván olyan gondo-
latai támadnának, miszerint ebben 
az iskolában titkárnőket, ügyinté-
zőket képeznek – hát túl messze 
nem jár az igazságtól. S ha felteszi 
magának a kérdést, a technika vi-
lágában, hogy a csodában képes 
megmaradni a gyorsíró és gépíró 
szakma, azt Szlabonyiné így ma-
gyarázza:
 – A diktafon sem mindenható. 
Nem tud például fogalmazni, ki-
vonatot készíteni, a helyesírás sza-
bályait betartva helyesen írni, rá-
adásul esetenként nem szó szerinti, 
hanem a lényeget tömörítő jegy-
zőkönyvet, szöveget kell létrehozni.
 A monori iskolában már nem ta-
nítják a gyorsírást, de azért a tanár-
nő, csak az érdekesség kedvéért, 
be-becsempészi az órákra. 
 Megtudom azt is, hogy kivá-
ló tanítványai vannak, köztük egy 
maximalista fiú, aki amiatt nem 
hajlandó nevezni gépírásból Ma-
gyarországon megtartandó világ-
bajnokságra, mert úgy gondolja, 

még nem lenne benne az első tíz-
ben. És szerinte így nem érdemes. 
Majd talán két év múlva.
 Mások viszont, akik más tárgyak-
ból nem produkálnak figyelem-
re méltó eredményeket, ebben na-
gyon jók. Ez pedig sikerélmény, jó 
érzés.
 Mert mindenki jó valamiben. 
Szlabonyiné jól tudja ezt, ám ő 
szemlátomást ahhoz is jól ért, 
hogy érdeklődést, sőt, már-már 
szenvedélyt ébresszen az általa ta-
nítottak iránt. Számon tartja, ki-
nek lett kenyérkereső foglalkozása 
a gyorsírás és a gépírás, a szöveg-
szerkesztés, s együtt örül a tanít-
ványaival, akik örömüket lelik eb-
ben. Ő maga is hálával gondol 
volt tanárára és kolléganőjére, Lo-
vász Lászlónéra, aki megszerettette 
vele és hivatásává tette a gyors- és 
gépírás tudományát.
 Amióta a szakközépiskolai át-
képzéssel megszüntették a gyors-
írás oktatását, szinte hiányérzete 
van – meséli. De úgy látja, nálunk 
még nem megy ki a divatból ez a 
klasszikusnak mondható szakma. 
És reméli, hogy ez még jó ideig így 
lesz.  Kertész Zsuzsa

Szlabonyiné gyakorol

Szavak gyorsírással

Hirdetés
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Új üzlet nyílt Monoron! 
Több ezer termékkel 
várják a vásárlókat április 
elejétől a Fitt Clubban. 

Monoron robbant az 
EGÉSZSÉGBOMBA!

Üzletünkben megtalálod  
többek között a Universal 
Nutrition, Gaspari Nutrition, BSN 
Nutrition, Dymatize termékeit. 
Reformélelmiszerek, gyógyhatású 
készítmények, gyógyteák széles 
kínálata a Fitt Clubban!

Fitt Club  Monor, Kossuth L. u. 66. Nyitva: H-P.: 9-18, Sz.: 9-13
Tel.: 06-29/411-332 • e-mail: info@fullgame.hu

Válaszd a legjobbat! 

A Fitt Club Kft. több mint tíz-
éves tapasztalattal nyitja meg 
monori üzletét, ahol több ezer 
termékkel várják a vásárlókat. 
A kínálatban megtalálhatók a 
legjobb zsírégetők, ízületvé-
dők, fehérje-izolátumok és ka-
zeinek, aminosavak, kreatinok, 
multivitaminok. 

Sok éves 
tapasztalat

A monori Kovács László szenvedélye, a ga-  
lam bászat révén olyan mennyiségű serleget  
és oklevelet halmozott fel az idők során,  
hogy azokból múzeumot lehetne létrehozni. 

AZ ÉV GALAMBÁSZA, 
aki nem is az, de mégis

A galambászatnak számos for-
mája létezik. Vannak, akik a 
szépségükért vagy a húsukért, 
mások pedig a versenyzésért 
tenyésztik a madarakat. Ettől 
teljesen elrugaszkodott indít-
tatásból is tartanak egyesek 
galambokat. Például kábító-
szer-csempészetre. Egyes ál-

lítások szerint egy madár öt 
deka kábítószert is képes el-
szállítani egyik pontból a má-
sikba. 
 Azt is beszélik, hogy üzene-
tek továbbítására a mai napig 
használják a galambokat. Első-
sorban azok, akik nem akarják, 
hogy lehallgassák őket.

Drogok és titkos üzenetek

K ovács László hároméves volt, 
amikor egy ismerősüknél lá-
togatóban járva megajándé-

kozták egy galambbal. Akkoriban 
ugyanis – meséli – minden har-
madik monori háznál tartottak ga-
lambokat, minden ötödiknél pedig 
disznót. Neki szerencsére nem kis-
malac, hanem galamb jutott. Hideg 

volt, hát betette a kabátja alá a ke-
belébe, nehogy baja essék hazáig. 
Csakhogy a nagy elővigyázatosság 
közepette ő maga esett hasra, s mi-
közben csupa vér volt mindene, 
egyre a galamb életéért aggódott.
Nagy szenvedélyek szoktak ilyen 
kalandosan kezdődni, ezúttal sem 
volt másképpen.

 Borzsák Farkas volt az ő meste-
re és mentora a galambtartásban 
és tenyésztésben – meséli az ed-
digi szakmai életét a vendéglátás-
ban eltöltő Kovács László, aki a ki-
kapcsolódást, a pihenést, a sikereit 
és örömeinek legtöbbjét saját be-
vallása szerint a galambászatnak 
köszönheti. Borzsák Farkas, a ga-
lambtenyésztők akkori egyesüle-
ti elnöke pedig jó irányba terelget-
te: megismertette az érdeklődő 
gyerekkel, mi a különbség a ga-
lambjaikat kurjongatással és csö-
römpöléssel hajtó, a lépvesszős 
madárszerzéstől sem visszariadó 
csiszárok és az igazi, komoly ga-
lambtenyésztők között. Mivel a fiú 
az utóbbi szeretett volna lenni, ti-
zenkét évesen belépett az egyesü-
letbe.
 Se szeri, se száma azóta elért si-
kereinek. Díjazott galambjaival jár-
ja az országot, kiállításról kiállítás-
ra viszi a madarait, és azt mondja, 
mindmáig órákig képes gyönyör-
ködni bennük. Hogy ez így lehet, 
abban sokat köszönhet a szenvedé-
lyét mindig szelíd megértéssel ke-

zelő családjának. És nem utolsósor-
ban a kertszomszédnak, Kardulecz 
Pálnak, akire mindig számíthat, ha a 
munkája elszólítja hazulról. 
 A környékszerte ismert galam-
bász, szinte minden létező elisme-
rést magáénak tudhat – a Borzsák 
Farkas emlékére alapított, a leg-
szebb egyszínű galambért oda-
ítélhető díjat is már kétszer sikerült 
elnyernie. – Az idén Az év galam-
básza lett: noha szerinte ez a díj 
nem is létezik. Csakhogy a bará-
tai, ismerősei, kollégái neki még-
is megszavazták, Kovács László pe-
dig ugyanúgy örül a nem létező díj 
non plus ultrájának, mintha az való-
ságos lenne. Molnár Anna

Kovács László „Taszi”
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A 
táplálékkiegészítők és vitami-
nok piacán igen széleskörű kí-
nálatból választhatnak, akik a 

sporthoz vagy az egészséges élet-
módhoz keresnek megfelelő termé-
keket. A jó és kevésbé jó minőséget 
gyártó márkák között olykor nehéz 
eligazodni, a csalódás pedig drá-
ga mulatság, hiszen csak a vásárlást 
követően derül ki, hogy a csoda-
szernek mondott termék valójában 
nem, vagy csak elenyésző mérték-
ben járul hozzá a sportolók, alakfor-
málók és fogyni vágyók céljaihoz. Le 
kell azonban szögeznünk, hogy cso-
daszerek nincsenek. Bármennyire 
is fáj, de még nem találtak fel olyan 
szert, amely magától eltünteti a test-
re rakódott zsírpárnákat vagy felépí-
ti az áhított izomzatot. 

 Csodaszert tehát nem, ellen-
ben ténylegesen jó terméket vásá-
rolhatunk, amely biztosan beváltja 
a hozzá fűzött reményeket és tö-
kéletesen kiegészíti az edzéseken 
végzett kemény munkát. Az pe-
dig külön öröm, ha a jók között is a 
legjobbhoz juthatunk hozzá. Ápri-
lis 1-jétől ez is lehetséges, csak fel 
kell keresni a monori Fitt Club üz-
letét, ahol a legjobb minőségű 
táplálékkiegészítőkhöz juthatunk 
hozzá versenyképes áron.  
 – Neves sportolók és vásárlók mil-
liói választották azokat a termékeket 
világszerte, melyekhez áprilisi üzlet-
nyitásunktól már Monoron is hozzá-
juthatnak a sportolók, fogyni vágyók 
vagy akik szimplán csak az egészsé-
gük megóvását tartják szem előtt. 
Üzletünkben férfiak és nők, kezdők és 
haladók, fiatalok és idősek egyaránt 
megtalálják a legjobb minőségű, 
hatékony termékeket. A Bio&Body 
Shop legjelentősebb márkáit forgal-
mazzuk, kínálatunkban szerepelnek 

zsírégetők, fehérjék, izomnövelők, 
vitaminok, de az egészséges reform-
élelmiszerek és gyógyhatású készít-
mények, gyógyteák széles választéka 
is vásárlóink rendelkezésére áll – me-
sélte Hörömpő Károly, a Fitt Club tulaj-
donosa. 
 Azoknak érdemes betérni a Fitt 
Club áprilisban nyíló monori üzleté-
be, akik a keményen végzett munka 
mellé a legjobb minőségű, valóban 
hatékony táplálékkiegészítőket kere-
sik. Akik pedig csodaszerekre vágy-
nak, keresgéljenek tovább a mese-
könyvekben.   (x)
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A monoriak viselt dolgai  
LXXII. – NÉPBETEGSÉGEK

HELYTÖRTÉNET

A felvilágosodás 
szelleme nagy hatással 
volt a magyar orvosok 
kiválóságaira.

Hirdetés

A 
Budai universitásban taní-
tó Rácz Sámuel (1744–1807), 
később négy ízben is dé-

kán, például „Magyarországon el-
sőként számolt be az akkor hirtelen 
elterjedt vörheny megbetegedé-
sekről. A skarlatina 1776 táján lé-
pett fel Európában járványos for-
mában”. Az elmúlt századokban a 
pusztító járványok között egyik leg-
veszedelmesebb a himlő volt. Vé-
gül a XIX. század elején Edward Jen-
ner felfedezte a himlő ellenszerét. A 
védőoltás hazánkban is bevezetés-
re került. A kiegyezést követő évtize-
dekben megszületik a közegészség-
ügyi törvény, melyben Markusovszky 
Lajos (1815–1813) oroszlánrészt vál-
lalt és szorgalmazta az iskola-egész-
ségügy megszületését is. Ez utóbbi-
ra annál is inkább szükség volt, mert 
az 1869–’80-as évek közötti idő-
szakban a népszaporodás fölötte 
gyönge volt. Kolera és gyermekha-
landóság akadályozta meg a normá-

lis életet. A korszerű gyermekgyó-
gyászat megteremtését idős Bókai 
János (1822–1884) munkásságának 
köszönhetjük. A századforduló idő-

Vajnai Margit 32 évesen 
lett a tüdőgyulladás áldozata

szakában a legnagyobb pusztító 
népbetegség a tuberkulózis volt. Az 
országos méretű védekezés meg-
szervezője, Korányi Frigyes (1827–
1913), aki a mellkasi szervek beteg-
ségeinek diagnosztikájában érte el 
legnagyobb tudományos és gyógyí-
tási eredményeit.  
 A gazdag ember és a szegény em-
ber között eltérő volt az elhunytak 
aránya. 1907-ben például a száz élve 
született csecsemő közül meghalt 
„a földbirtokos szülők gyermekei kö-
zül 11, a földmunkás szülők gyerme-
kei közül 16, a gyáros, nagykereskedő 
családokban 9, míg a gyári munkás 
családokban 16, a magas rangú hiva-
talnokok csecsemői köréből 8, a kis-
hivatalnokoknál 14 gyermek”.
 Figyelemre méltó a monori hely-
zetre vonatkozóan dr. Vidra József  
(1889–1961) 1948-ban elmondott be-
széde: „A közegészségügyi viszo-
nyok a 900-as évforduló körüli eszten-
dőkben nem voltak rózsásak, mert a 
rossz ivóvíz miatt, a kutak fertőzöttsé-
ge miatt endemiás, azaz beltenyésze-
tű volt a hastífusz, annyira, hogy min-
den évben járványszerűen léptek fel, 
és szedték áldozataikat. Ugyanakkor 
két ízben is súlyos vörheny (sarlach), 

valamint diftéria járványok léptek fel, 
amelyeknek halálozása – a községet 
közvetlenül környező sok nádas po-
csolyavizében pedig szabadon tenyé-
szett a váltóláz-malária terjesztője, az 
anopheles szunyog – meghaladta a 
30%-ot. A diftéria pedig pusztított, hi-
szen akkor még nem volt ellenszérum 
oltás a gyógyítás céljára, hanem vol-
tak a petróleumecsetelések. Ezeken a 
bajokon igyekezett az akkori járásor-
vos, dr. Dabasi Ödön segíteni, először 
a hastífusszal szemben jó ívó vizet 
adni a lakosságnak. Így született meg 
a községháza előtti, valamint a Virág-
Petőfi ucca sarkán lévő, vörösfenyős 
kút, később pedig a Kistói-Wesselényi 
sarki közkút, majd a szegényház előtt 
volt ilyen kút. A járványos betegségek 
elszigetelése céljára épült 1912-ben az 
új járványkórház is”.
 A tüdő gümőkor, tüdőgyulladás 
is tömegesen szedte az áldozatait. 
A XX. század első felében a monori-
ak köréből is sokan meghaltak e be-
tegségben. Ilyen sors jutott például 
a festék- és vegyeskereskedő Vaj-
nai János és neje, Baranyi Lídia csa-
ládjának is. Leányukat, Margitot 32 
évesen, 1940-ben érte a halál. Gyer-
mekei, a 9 éves Évi és a 4 éves Gyuri 
félárvaként kellett, hogy folytassák a 
felkészülést a felnőtt életre.
 Forrás: Híres magyar orvosok. Ga-
lenus kiadó, Bp. 2000; Orvostörténe-
ti kiállítás. Helytörténeti Kör – Dr. Bor-
zsák István Városi Könyvtár 2014; 
Monorkerületi Lapok 1901–1914.

Dr. Dobos György, a helytörténeti kör elnöke

Nicolette
             étterem – panzió

Monor, Ady Endre u. 38. 

 ÉTEL-HÁZHOZSZÁLLÍTÁS A HÉT MINDEN NAPJÁN!

Vállaljuk BALLAGÁSI EBÉDEK, bankettek, esküvők, 
osztálytalálkozók, családi, baráti összejövetelek 

teljes körű lebonyolítását.
Erzsébet- és meleg étkezési utalványt elfogadunk.

Tel.: 06-29/414-524
Nyitva: H–Cs, V: 7–22, P, Szo: 7–23

Kísérje 
figyelemmel 
étlapunkat 
a facebook- 
oldalunkon. Épületenergetikai tanúsítvány elkészítése

már 11  000 Ft-tól!
Épület hőkamerás feltérképezése

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

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

Web: http://epulettanusitas.atw.hu

Épületek
energetikai
 tanúsítása

Kiadó  
Monor központjában 20 m2-es 

felújított helyiség  
üzletnek, irodának! 

Azonnal beköltözhető. 

Érdeklődni napközben  
a 06-30/472-5616  

telefonszámon lehet!
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Vladár Miklós és Társa Kft.
Monor, Mátyás Király u. 9.  • Tel.: 06-29/410-595

Piac tér: 06-29/416-946 • www.webkertesz.hu

Broiler indító:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2800 Ft/20 kg
Broiler nevelő:   .  .  .  .  .  .  .  .  . 2600 Ft/20 kg
Tojótáp:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2500 Ft/20 kg
Süldő, hízókoncentrátum:   . 4000 Ft/20 kg
Nyúltáp  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2200 Ft/20 kg

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

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

Tápok, takarmányok 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
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SZÍNHÁZ

Nem akármilyen színházi napok voltak Monoron március 1-jén és 
2-án. A hónap első vasárnapján a Gyömrő Színház mutatta be a 
művelődési házban Az édes teher című sikerdarabjukat, másnap pedig 
a Monor Színház kárpátaljai szereplését viszonozta a Beregszászi 
Magyar Nemzeti Színház a Jászai Mari Általános Iskola aulájában.

T ölgyes Tamás, a gyömrőiek rendezője „ha-
zajött” ide most társulatával, hiszen 1994-
től – keramikus munkája mellett – öt éven 

át szívvel-lélekkel dolgozott itt népművelőként, 
több embert is pótló munkalendülettel. Barát-
jával, Paczolay Ferenccel pénzszűkében is elhá-
rítottak minden akadályt a „Játék iskolahatá-
rok nélkül” vagy a „Ki mit tud?”-ok emlékezetes 
megrendezésével. Örömmel konstatálta, hogy 
ebben az épületben azóta jelentősen javultak a 
működési feltételek. Társulatának három felvo-
násos táncos bohózata itt is nagy sikert aratott.
 Másnap a gyömrői színészek – szurkoló né-
zőként – ott voltak a Jászai Iskola aulájában és 
együtt tapsoltak a monoriakkal a beregszászi-
aknak.
 Katkó Ferenc – a Kárpátaljáról hozott Lila 
ákác rendezője – olyan művészekkel jött, akik-
kel együtt végzett a kinti főiskolán. Hazai szem-
mel puritán díszletezésű színpadképük ellenére  
klasszikus színészi játékukkal úgy le tudták bilin-
cselni a nézőket, hogy méltán érdemelték ki tő-
lük az álló vastapsot. Annak ellenére, hogy az 

előző nap a gyömrőieket láthatták a monoriak, a 
város legnagyobb, 275 ülőhelyes nézőtere zsú-
folásig megtelt. Az aulában emlékezetes élmény 
született. A vendégművészeket Zsombok László 
polgármester, Pogácsás Tibor államtitkár és Far-
kas Zoltán tankerületi igazgató is üdvözölte.
 Patkós József, a Jászai Mari Általános Iskola 
mesterpedagógus igazgató-tanfelügyelője és 
rendezője, Vecsés és Kistarcsa után Monoron 
is színházat teremtett. Kollégái mellett hivatá-

sos színészeket is megnyert a játékra. Gyömrői 
múltja és az amatőr színjátszás iránti megszál-
lottsága jó alapot biztosított a két város műked-
velőinek egyre színvonalasabb együttműködé-
sére. Nem csak nézik egymás darabjait, közösen 
játszanak is benne. A Monor Színház rendező-
jének sikerült széles körű támogatottságot kiér-
demelnie. Régi vecsési szponzorának (Földi Ká-
rolynak, illetve a Földfém Kft.-nek) köszönhető 
– a Jászai Mari Általános Iskola Tanulóiért Ala-
pítvány mellett – az a vadonatúj, nagy felületű, 
állítható magasságú színpad, ami a beregszá-
szi vendégjátékra készült el. De a kárpátaljaiak 
elszállásolása és étkeztetése is sokak önzetlen 
hozzájárulásával vált lehetségessé. Mindenkinek 
köszönet érte. 
 A Gyömrő Színház és Tölgyes Tamás 12. ren-
dezése a három gyömrői előadás után Ecseren, 
Monoron és Szentmártonkátán is sikert aratott. 
Őszre tervezett két darabjukat is szívesen elhoz-
zák Monorra, ha jól sikerül, és hívják őket.
 A Monor Színház Patkós József rendezésé-
ben, a gyömrői vendégszereplőkkel eddig már 
határainkon túli magyar területeken is jelentős 
elismeréseket szerzett. Ennek a küldetéstudat-
nak köszönhetően a Tűvé-tevőknek két felejthe-
tetlen, teltházas sikere volt a nagyváradi Állami  
Színházban. Tavaly májusban pedig Hans Sachs 
komédiáival jutottak el Beregszászra, a Magyar 
Nemzeti Színházba. Az utóbbi előadásukkal 
– egy nyertes pályázat segítségével – novem-
ber elején Kassán, a Thália Színházban szerepel-
het majd a Kazinczy Kulturális Napok keretében 
a gyömrőiekkel kibővült Monor Színház. Együtt 
messzire jutottak. Bolcsó Gusztáv          

EGYÜTT messzire jutottak

Nyitva:
 H-P: 8-18, Szo: 8-13

Tel.: 06-20/33-55-192

Monor, Mátyás király

 és Móricz Zsigmond utca sarok

Szülinapi akció!

Vásároljon  
4 db 250 g-os Tchibo family  
őrölt kávét és az ötödiket  
ajándékba adjuk!

Április 4-én szombaton

Vásárlás a FOTELBŐL
A Goods Market megnyi- 
totta internetes áruházát:  
www.szaboszazforintos.hu. 

A 
monori Goods Market idén ünnepli fenn-
állásának ötödik évfordulóját. A 100 forin-
tos bolthoz hasonló elven működő üz-

let rövid idő alatt a helyi lakosság egyik kedvelt 
bevásárlóhelyévé vált. A választékos termék-
kínálattal rendelkező vegyeskereskedelmi bol-
tot ma már nem csak Monoriak keresik fel, mikor 
valamiből hiányt szenved a háztartás. A kör-
nyékbeli településekről is egyre több vásárlót 
vonz a Mátyás király és a Móricz Zsigmond ut-
cák torkolatában levő üzlet. 
 Az ötödik születésnapját ünneplő Goods 
Market március végétől egy új szolgáltatással 

kedveskedik vásárlóinak – tudtuk meg Szabó 
Lász ló tulajdonostól.
 – A napokban indítottuk el webáruházunkat, 
így vásárlóink a jövőben akár otthonról, egy ké-

nyelmes fotelből is megrendelhetik a boltban 
megtalálható termékeket. Üzletünk internetes 
áruházában akciós kínálatunk mellett élelmi-
szerek, műanyag és háztartási termékek, higié-
niai szerek, testápolók és hajápolók, illatszerek, 
tisztálkodószerek, mosószerek és vegyiáruk kö-
zött válogathatnak a látogatók. Webáruházunk 
kínálatát folyamatosan frissen tartjuk és a vásár-
lói igényeknek megfelelően bővítjük – osztotta 
meg velünk Szabó László.
 A leadott megrendelés útja nyomon követ-
hető, az adatok elküldése után elektronikus 
üzenetben érkezik értesítés a virtuális kosárba 
helyezett termékekről és a szállítás várható idő-
pontjáról. A házhozszállítás Monor területén díj-
mentes, a környékbeli településekre pedig öt-
ezer forint feletti rendelés esetén szállítják felár 
nélkül a megrendelt termékeket.
 A megrendeléssel kapcsolatos egyéb informá-
ciókat és a termékkínálatot az üzlet weboldalán, a 
www.szaboszazforintos.hu-n olvashatják. (x) 

Amint mondani szokták, Szabó László 
nem tegnap kezdte a szakmát. A mono-
ri Goods Market tulajdonosa 2000-ben 
nyitotta első üzletét, melyet a sok vá-
sárlónak köszönhetően gyorsan kinőtt 
a vállalkozás. A nyitást követő harmadik 
évben egy jóval nagyobb, saját tulajdonú 
helyiségbe költözött az üzlet. E lépésnek 

köszönhetően a termékválaszték is na-
gyobb lett, amely így még inkább megfe-
lelt a vásárlói igényeknek. 
 Goods Market néven 2010 óta ismer-
hetik Szabó László vállalkozását, ahol az 
élelmiszerektől kezdve a háztartási ter-
mékekig sok mindent megtalálhatnak a 
vásárlók.

15 éve a vásárlók szolgálatában

Sikert aratott a Lila Ákác Katkó Ferenc rendezésében 
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KULTÚRA

Március 9-én két kiállítót 
üdvözölhettünk a Vigadóban. 
Mindketten a vecsési PerfériArt 
Képzőművészeti Stúdió tagjai.

Vecsési és üllői 
művészek a VIGADÓBAN

Hirdetés

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

Természetgyógyász-rendelő

MONOR,  
Árpád utca 28.

Tel.: 06-30/718-2838 • www.sombor.hu
 www.facebook.com/somborstudio

Keress fel minket, ha egészséged 
számodra fontos!

•  Alternatív mozgás- és 
masszázsterápiák 

• Terápiás jóga 
•  Életmód-tanácsadás 
•  Információs terápiák 
•  Egészségfejlesztés

gumieladás
gumijavítás

könnyűfémfelni
értékesítése

Cím: 2200 Monor,
Ország út 5.

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

ZR BT. – GUMICENTRUM

Görög Béla festőművész a vecsési Bálint Ág-
nes Kulturális Központ művészeti vezetője 
úgy mutatta be őket, hogy közös a két al-

kotó témaválasztásában a természetszeretet.  
A színviláguk szintén hasonló, ezért is szívesen 
állítottak és állítanak ki együtt.
 A vecsési Várhalminé Czinke Mária 1999 óta 
foglalkozik komolyabban a festészettel, ügyinté-
zői munkája mellett önfejlesztő módon jutott el 
az alapoktól a kiállításra érettségig. A könnyen 
kezelhető akrillal vászonra és farostlemezre örö-
kíti meg csendéleteit és a neki tetsző fákat, virá-
gokat, hegyeket, sziklákat, folyó- és állóvizeket. 
Nem kötelezte el magát egyetlen stílus mellett 
sem kizárólagosan. Felvidító, élénk színei, mo-
dern, jelképes hullámvonalai útkeresését is mu-
tatják. 
 Zöldi Valéria tősgyökeres üllői, de férje és ro-
kona révén Monorhoz is kötődik. Gyermekkora 

óta a ceruza és a papír volt számára a legkedve-
sebb. És azóta ragadják meg őt igazán a szí-
nek. Mindent lerajzolt amit látott, úgy gondolja, 
hogy ezért lett realista festőművész. A Képző-
művészeti Főiskolán olyan művésztanárai vol-
tak, mint a Munkácsy-díjas Bálványos Huba. Éj-
jel-nappal fest, főállásban. A realizmus mellett 
más stílusokkal is szeret foglalkozni, aminek pél-
dáit e kiállításon is láthatjuk. Két olyan technikát 
is kikísérletezett, ami csak a sajátja. 
 – Addig keresem az utamat, ameddig a szi-
várvány színeit életszerűen meg tudom festeni 
– vallja magáról.
 Körülbelül 50 helyen voltak már képei: Eger-
ben, Szegeden, Vácott és Budapesten több ní-
vós helyszínen is. Eddigi legnagyobb szakmai 
sikere egy uniós pályázat és kiállítás első helye-
zése Győrben, a Bodnár István kortárs díj elnye-
rése. 
 Kedvenc színeit és formáit Kőszeg című képe 
hordozza magában leginkább, ami strázsahegyi 
pincéink hangulatára is emlékeztet.
 Érdemes megnézni mindkét alkotó képeit.  
Az érdeklődők április 13-ig megtehetik.

Bolcsó G.

Görög Béla mutatta be Czinke Ágnest és Zöldi Valériát

Önismeret és harmónia. Minden terápia alap-
ja. A bennünk lévő harmóniát táplálni kell. Mire van 
ehhez szükség? Tisztában kell lenni azzal, miből 
van bennünk többlet és miben szenvedünk hiányt.
 A feladat könnyűnek tűnik, de néha nagyon 
nehéz. A mindennapokban magunkra jut a leg-
kevesebb figyelem. Munka, család, hétközna-
pi teendők. Feladatok, amiket el kell végezni. 
Figyelmünk és energiánk folyamatosan kifelé 
árad, szem elől tévesztjük magunkat.
 A harmónia megteremtésének különbö-
ző szintjei vannak. A legkönnyebb és legjob-
ban megfigyelhető a test szintje. Ennél mélyeb-
ben vannak a gondolatok és érzések szintjei. Az 
egyes szintek hatással vannak egymásra, jól is-
merjük ezt, amikor lehangoltak, fáradtak, ked-
vetlenek vagyunk. Ha a közérzetünk rossz, a tes-
tünk is nehezebben engedelmeskedik. Jó hír, 
hogy a negatív hatások megfordíthatók.
 A természetgyógyászat nem véletlenül he-
lyez nagy hangsúlyt az alternatív mozgásformák 
kipróbálására és folyamatos művelésére. Min-
denkinek más mozgásforma nyújtja ugyanazt 
az örömet, sőt, még a stílus és a tanító szemé-
lye is nagyban befolyásolja a sikert. 
 Bátran keresd meg a Te utadat, stílusodat, ta-
nítódat, kezd el mihamarabb megismerni ma-
gad, a tested, hogy a lelked segítségére lehess! 
Mindegy, hogy kismama-, gyerek-, felnőtt-, vagy 
szenior jóga, „power flow”, tibeti hangtál me-
ditáció, esetleg tai-chi tanfolyamra írtkozol be, 
vagy egy mozgalmas táncterápia segít elindulni 
az úton, a lényeg, hogy legyen szándékod és ki-
tartásod megismerni magad. Hidd el, érdemes!

Somodi Katalin&Wittinger Gábor,
természetgyógyász

Legyünk nagyobb 
odafigyeléssel 
magunkra!

Minden, ami kémény!
Kémények bélelése, szerelt kémények 

kivitelezése kályhákhoz, kandallókhoz alu 
és rozsdamentes kivitelben.

Turbós gázkazánok kéményeinek 
kivitelezése, teljes körű ügyintézés!

Minden nemű fémszerkezeti lakatosmunkák!

Csinos Károly egyéni Vállalkozó:  
Tel.: 06-70/384-6746

Kovács István: 06-70/355-5118
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Közös Út Cukorbetegek 
Egyesületének összejövetele
Április 11. 
Művelődési ház 

Születésnapodra
Április 12. 15 óra 
Ünnepi megemlékezés József Attila  
születésének 110. évfordulóján.
Művelődési ház 

Közös nevező kiállítás-sorozat
Április 13. 17 óra
Zsíros Sándorné Marika – a Monori  
Kézműves Alkotók Klubjának  
vezetője – gobelin kiállítása. 
Vigadó, emeleti galéria

Vers- és prózamondó verseny
Április 22. 
Szervezi a Dr. Borzsák István  
Városi Könyvtár.
Vigadó, díszterem

Élet az élet után
Április 24. 18 óra 
R. Kárpáti Péter filmvetítéssel  
egybekötött előadása II. rész.
Vigadó, díszterem

Közgyűlés
2015. április 25. 
Nagycsaládosok Monori Egyesülete.
Művelődési ház

A Vigadó programjai

PROGRAMOK

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

Hirdetés

Segítsen a Szivárvány 
óvodának!

Posztolj 
verset az utcára!

Születésnapodra

Könyvtár programjai

Április 18-án jótékonysági black and white- 
partira várja vendégeit a Monori Szivárvány Óvo-
da. Az eseményen befolyt összegből az udvari já-
tékok korszerűsítését finanszírozzák a szervezők. 
 A rendezvény 20 órakor kezdődik a Jászai 
Mari Általános Iskola aulájában (Jászai Mari tér 
1.). A szervezők kérik a vendégeket, hogy a bu-
lira lehetőleg egyszínű fehér vagy fekete ruhá-
ban érkezzenek! 
 Jegyek elővételben az óvodában (Toldi u. 5.) 
kaphatók 1500 forintért. A helyszínen korlátozott 
mennyiségben 2500 forintért válthatnak belépő-
jegyet. Támogatójegyeket az óvodában vásárol-
hatnak. (A támogató jegy belépésre nem jogo-
sít.) Az óvoda tombolafelajánlásokat is fogad!
 Az eseményt a facebookon is követheti 
(https://www.facebook.com/events/ 
1562142744043590/) és még biosminket is nyer-
het a partira, amennyiben a szerencse az ön ol-
dalára áll. Részletek a közösségi oldalon.
 A parti hangulatáról dj Kispál Gábor gondosko-
dik, fellép Laura B. Partifotózás a helyszínen!
 További információ: monoriszivarvanyovoda@
gmail.com, 06-29/410-885 vagy 06-20/299-3596.
 nfo. 

A Dr. Borzsák István Városi Könyvtár áp-
rilisban is várja kedves vendégeit a megszo-
kott programokkal. 

Hintóka-ringóka foglalkozás
Április 8. 10 óra

Patchwork-szakkör  
Április 8. 16 óra

Horgoló szakkör
Április 11. 10 óra

Hintóka-ringóka foglalkozás
Április 22. 10 óra

Vers- és prózamondó verseny 
Április 22. 14 óra
Helyszín: Vigadó Kulturális és Civilközpont.

Dr. Borzsák István 
Városi Könyvtár

Tel.: 29/412-246 
www.monor-
konyvtar.hu 

monorkonyvtar@
monorkonyvtar.hu 

Ezzel a címmel tartanak ünnepi megemléke-
zést a monori művelődési házban (Bocskai út 1.) 
április 12-én, József Attila születésének 110. év-
fordulója alkalmából.
 A műsorban közreműködnek: a József Atti-
la Gimnázium tanárai és diákjai, a Monori Strá-
zsák, az Ifjú Strázsák és a Napraforgócska Gyer-
mek Néptánccsoport táncosai, Takács Katalin és 
óvodásai, valamint szólisták és meglepetésven-
dégek. 
 Jegyek elővételben kaphatók: a JAG-ban, a 
Vigadóban és Bukai Tibornénál. Jegyár: felnőt-
teknek 900 forint, gyermekeknek és diákoknak 
500 forint. nfo

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

cigaretta hüvelyek, -papírok,  
 szűrők széles választéka

Öngyújtók, cigarettatárcák  
gravírozását vállaljuk!

Szokatlan akcióra buzdít a gittegylet.com 
kulturális portál. Az internetes oldal szerkesztői 
azt kérik, ünnepeljük velük együtt rendhagyó 
módon a költészet napját április 11-én. Ezt úgy 
tehetjük, ha az említett napon elhelyezünk 
egy vagy akár több verset az utcai hirdetőosz-
lopokon, irodák üzenőfalán, két eladó/kiadó 
hirdetés között, és minden legálisan „posztol-
ható” felületen – olvasható a Gittegylet felhí-
vásában. 
 Az elhelyezett verseket illetően nincsenek 
megkötések, lehet személyes kedvenc, kortárs 
vagy régi, szomorú és vidám, gyermekeknek 
vagy felnőtteknek szóló, kinek mi tetszik. 
 A szervezők kérik, hogy a posztolt versekről 
készítsenek fényképet és küldjék el a település 
megjelölésével a gittegylet facebook-falára.  
A beküldött fotókból album készül. 
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A monori úszóiskola növendé-
keként Fekete Zsófia nyerte meg 
az aranyérmet a Magyar Diáksport 
Szövetség által kiírt 2015-ös Diák-
olimpián 50 méteres mellúszásban 
a III-as korcsoport „B” kategóriájá-
ban. A Győri Aqua Sportközpont-
ban március 8-án megrendezett 
országos diákolimpia döntőjében 
korcsoportonként és kategórián-
ként a legjobb 22 versenyző mé-
rette meg magát, akik a területi, 
majd az ezt követő megyei válo-
gatókon a legjobban szerepeltek. 
Zsófia 38,89 másodperces ered-
ménnyel, holtversenyben első-
ként végezve állhatott fel a dobo-
gó legfelső fokára kategóriájában, 
ezzel komoly elismerést hozva vá-
rosunknak és uszodánknak. Nagy 
András, a monori úszóiskola oktató-
ja, az úszótehetség felkészítője el-
mondta: – Zsófia kimagasló képes-
ségekkel rendelkezik, s a mostani 
sikert sejtette, hogy egy évvel ez-
előtt is megmérette magát a diák-
olimpián ugyanebben a számban 
és korcsoportban, s már akkor az 
ötödik helyezett lett a verseny or-
szágos döntőjében. N.G.

Monori úszó-
iskolás siker 
a diákolimpián

Jó eredményekkel zártak a fiúk

A z MSE az őszi szezont a Kö-
zép-csoport negyedik he-
lyén zárta, 24 ponttal. Az 

első tavaszi meccsen hazai pályán 
1-1-es döntetlent ért el az együttes 
az ősszel 8. helyen végzett REAC 
ellen. A csapat ekkor csalódást kel-
tő, idény eleji formát mutatott. An-
nak ellenére, hogy három meg-
határozó játékos nem játszhatott, 
itthon nyerni kellett volna. A sze-
zon első monori gólját Horváth Dá-
vid szerezte.
 Az ősszel harmadik helyezett, 
ősi rivális Dabas ellen a Monori SE 
a saját játékát játszva már 5-1-re 
győzött idegenben. Az eredmény-
hez két góllal hozzájáruló Szabó 
Viktor – a Sportszelet lap szerint is – 
a mezőny legjobbja volt.
 Baja ellen itthon feltétlenül győz-
ni kellett volna, hiszen ők ősszel csak 
a 15. helyen álltak. Saját magun-
kat vertük meg, 2-1-re kikaptunk – 
mondta Tóth Mihály –, indiszponál-

tan, alul motiváltan kezdtünk. Az 
ellenfél két lehetőségéből gólt szer-
zett, onnantól görcsössé váltunk. De 
a játékvezető is döntően befolyásol-
ta a mérkőzést.
 Szekszárdot idegenben sikerült 
legyőzni 1-0-ra, férfias küzdelem-
ben – a helyiek öt sárga lapot kap-
tak. Bevált a pálya közepén fölényt 
kialakító taktika. Bár három száz-
százalékos helyzetet is kihagyott 
a csapat, de a győzelem minden-
képpen megérdemelt volt. 
 Mi lehet az oka, hogy idegen-
ben kétszer is győztünk, itthon 
pedig egyszer sem – tettük fel a 
kérdést Tóth Mihálynak –, illetve 
kértük, hogy értékelje az eddigi 
eredményeket.
 – Azért nehezebb hazai pá-
lyán győzni, mert itt mindenki vé-
dekező felállásban játszik. Az első 
négy meccsen most egy ponttal 
többet szereztünk az őszihez vi-
szonyítva. Az első öt hely környé-

Hirdetés

Erről a kérdésről szeretnénk tájé koztatni 
olvasóinkat – a tavaszi lab darúgó idény 
negyedének le zajlása után – a látottak, illet-
ve Tóth Mihály edző tapasztalatai alapján.

Nagy András és tanítványa Fekete Zsófia

Az országos úszó diákolimpia 
döntőjében Győrben, március 8-án 
ketten képviselhették előzetes tel-
jesítményük alapján iskolájukat. A 
100 méteres mellúszásban Ponyi 
Patrik (Ady úti Ált. Isk.) ötödik, Ko-
vács Patrik (JAG) pedig a 100 méte-
res gyorsúszásban a kilencedik he-
lyen végzett.

 A Miskolcon rendezett Víz Világ-
napja Nemzetközi Úszóversenyen 
március 21-én és 22-én öt nemzet 
közel hatszáz versenyzője indult. 
Ponyi Patrik a Monori SE úszója 
minden számában új egyéni csú-
csot úszott. 200 méteres mellúszás-
ban arany-, 200 méteres vegyes 
úszásban pedig bronzérmes lett. G.

 

Autós-Motoros IskolA kft.
intenzív kresz-tanfolyam indul

április 7-én 17 Órakor

számítógépes felkészítés KRESZ-vizsgára
részletfizetési lehetőség

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

Tel.: 06-29/414-708, 06-20/954-2708
OKÉV sz.: 13-0794-04, www.startmk.hu Monor, Kiss E. u. 17. • 20/56-21023 • www.parole.hu

Parole
 NYELVISKOLA

®

LEGYEN NEKED IS  
NYELVVIZSGÁD!
TELC
ÁLLAMILAG ELISMERT  
NYELVVIZSGA MONORON
MÁJUS 16-ÁN.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: ÁPRILIS 13.

Akcióink, ajánlataink 
honlapunkon

ke reális esély a csapatnak. Az MSE 
játékfelfogását az újonnan igazol-
tak is elsajátították. Közülük eddig 
a legstabilabb Kozma Tamás ka-
pus, de feljövőben van a két ceg-
lédi fiatal, Szabó Martin és Viniczai 
Viktor is, akik több lehetőséget is 
kaphatnak. Tóth Ádám az ifiiből ké-
sőbb nagy értéke lehet a felnőtt 
csapatnak. Fazekas Richárdnak 
hosszú sérülése után még idő kell 
régi teljesítményéhez.
 Most 31 ponttal, szoros mezőny-
ben a negyedik helyen állunk. Követ-
kező hazai meccsünkön a hatodik 
helyezett Bölcske ellen  is a győze-
lem megszerzése a célunk – válaszol-
ta a csapat edzője. B.G.

Hogy áll NBIII-as  
CSAPATUNK?

Kajli Zoltán segédedző 
és Tóth Mihály edző



2015. április | MONORI STRÁZSA 15

AJÁNLÓ

MONORI STRÁZSA  XXIV. évfolyam, 4. szám • 2015. március 31. 
Alapító laptulajdonos: Monor Városi Önkormányzat
Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. Cím: 2200 Monor, Táncsics M. u. 38. • Szerkesztő: Varga Norbert
Felelős kiadó: Szekerka János ügyvezető • Szerkesztőség: Kossuth Lajos u. 71/A, I. em 1. (a K&H bank felett) 
Tel./fax: 06-29/412-587, e-mail: info@regiolapok.hu 
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. (1211 Budapest, Központi út 69–71.)
A nyomtatásért felel a nyomda ügyvezető igazgatója. Készült: 6300 példányban • ISSN: 1216-8106
Terjesztés: Magyar Posta Zrt.
Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk.  
Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 
Címlap: shutterstock.com

Impresszum

Monorra a Domján Lakberen-
dezésbe keresünk fiatal, jó meg-
jelenésű, kommunikatív hölgyet 
eladó munkakörbe, és jogosítvány-
nyal rendelkező urat eladó-raktáros 
munkakörbe. Érd.: 06-30/9838-561

Buszos utazás Erdélybe július 20-
25. és Délvidékre augusztus 3-8. 5 
éjszaka, utazással, szállással, félpan-
zióval 54 000 Ft. Monori indulással 
és érkezéssel. +36-20/212-0611, 
istvan.petrovits@yahoo.com 

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. 
Monoron, hitelesített hídmérlegen 
ellenőrizheti a megvásárolt tűzifa 
tömegét. Tel.: 06-20/343-1067

Szőlőkvóta újratelepítési jog 
2015. dec. 31-ig érvényes, meg-
egyezés szerinti áron eladó, vagy 
értelmes dologra cserélhető. 
Tel.: 06-30/467-7216

Angol, lengyel, cseh  import 
tenyészszemlés, kitűnő minőségű 
szülőktől, Staffordshire bull terri-
er kölykök kiállítási, illetve tenyész 
célra is alkalmasan eladók, te-
nyésztőtől. Tel.: 06-30/467-7216

Kiskertszántást, talajmarást, fű-
nyírást vállalok, több éves tapasz-
talattal. Tel.: 06-20/525-2933

Angol és matematika korrepetálás, 
vizsgafelkészítés USA-ban és Angli-
ában élt diplomás tanártól, alaptól 
felsőfokig. Érd.: +36-20/212-0611

Apróhirdetés

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

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

e-mail: szantho@monornet.hu

Ajánlatunk

minden, ami víz-, gáz- és  központifűtés-szereléssel 

kapcsolatos valamint:

–  elektromos kéziszerszámok barkács és ipari felhasználásra

– keritésfonat és kiegészítők széles választékban

–  metrikus és menetes csavarok teljes körű kínálata

– kerti szerszámok nagy választékban

A fenti termékek műszaki adatai és árai miatt 

keresse fel üzletünket!

Májustól  
rugalmasabb  
nyitva tartás!

H-P: 7.30-18.00,  
Szo: 7.30-13.00

V: zárva

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

KeréKpár center
Minőségi  

kerékpárok

NE UTAZZ, VÁSÁROLJ HELYBEN!

Nézz szét nálunk az otthonodból: www.memobike.hu
Nyitva tartás: H-P: 8.00–18.00, Sz: 8.00–13.00, V: Zárva

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

ITT A TAVASZ! MÁR ÉRKEZNEK AZ ÚJ GEPIDA MODELLEK!
LEGYEN ÖNÉ AZ ELSŐ!

             

          

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, szállítással

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

    Magócsi Ruhatisztító

Házasságkötő terem
Egyházi szertartás 
a belső udvarban

Étterem

Tradicionális esküvői menü 
Újházi tyúkhúsleves, vegyes sültestál
Megbeszélés szerint éjszakai vacsora  

(töltött káposzta)

Korlátlan italfogyasztás
A röviditalokat is beleértve

Egész évben 10 800 Ft (20–80 főig)
150 főig a Vigadó dísztermében, terembérlet

2200 Monor, Kossuth L. u. 65–67.  •  06-30/395-4834, 06-20/824-8823
www.monorivigado.hu

A város szívében szívvel-lélekkel

Esküvő 

Minden egy helyen

Telefon: 
29/411-719

Mobil: 
30/642-6672

Ügyelet: 
30/790-1585

Szigü
Temetkezés Kft.

2200 Monor,
Bajcsy-Zs. u. 54.
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* Az akció 2015. március 2-től visszavonásig, de legkésőbb 2015. december 31-ig tart. Az ezen időszak között nyitott Prémium II. 
számlacsomag vagy  ugyanezen időszak alatt alapszámláról Prémium II számlacsomagra átszerződő és kötelezően EIB szolgáltatást 
igénybe vevő ügyfeleinknek a fizetési számla számlavezetési díját és az EIB szolgáltatás havi díját 2015. december 31-ig elengedjük. Az 
akciók megszűnése esetén a Takarékszövetkezet ide vonatkozó mindenkor hatályos Hirdetményében meghatározott díjak érvényesek. 
A számlacsomagokhoz és bankkártyához kapcsolódó díjtételek, a kamatok mértéke, és további információk megtalálhatóak az igénylés 
helyén, a PÁTRIA Takarékszövetkezet hatályos Hirdetményében, az Általános Szerződési Feltételekben és Üzletszabályzatában. Jelen 
tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért kérjük, keresse fel honlapunkat (www.patriatakarek.hu), vagy forduljon bármely 
fió kunkban munkatársainkhoz. Ez a tájékoztatás nem minősül ajánlattételnek, az itt szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek.

Legyen Ön is Prémium ügyfelünk!

Számlavezetési díj*

SzámlanyitáSi akció!

Tudja Ön, ki nálunk a Prémium Ügyfél?

Electra Internet Banking havidíj*
nincS

nincS

MONOR

KISS OPTIKA

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

Szemüvegkészítés  
és -javítás.

Szemorvosi vizsgálat.
Computeres szemvizsgálat,  

kontaktlencse illesztése  
és rendelése.

Bank- és egészségpénztári 

kártyával is vásárolhat.

Legújabb 
holland 
keretek  

csak  
nálunk.

Áprilisban 
Hoya Sensity 

fényresötétedő  
lencseakció

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   

139 Ft

Arany - 
ászok 0,5 l   

db/#
179/169 Ft

Soproni 
0,5 l   db 
189 Ft

Szentkirályi 
ásványvíz bubis

1,5 l db/# 
95/89 Ft

Bomba 
energiaital 

0,25 l  db/# 
129/119 Ft

Pepsi  
cola

0,33 l  dob.
99 Ft

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

139/129/119
Ft

Adrenalin 
XXL db/1#/5#

149/139/129 
Ft

Kutya-
táp 10 kg
1590 Ft

Coccolino 
1 l   db/#

459/419 Ft

Löwenbrau  
0,5 l # 

159 Ft

Suniol  
étolaj 
1 l   db/# 

299/289
Ft

Gracia  
étolaj 
1 l   db/# 

299/289
Ft

Vénusz 
étolaj 1 l 

389 Ft

Fincsi  
kutyakonzerv 

1240 g   db/#  
239/219 Ft

Milka
 100 g db/20 db

219/199 
Ft-tólKinder  

tojás  db/#
199/179 Ft

Bravo 
narancs 1 l 

159 Ft

Silan   
2 l db/#   

749/699 
Ft

Silan  
1 l   db/#

449/399 
Ft

Mleko 
UHT tej 

1 l/#
159/149 Ft

Nescafe  
3in1 10 db-os

db/#
399/369 Ft

Tchibo  
Family 250 g  

db/1#
399/389

Ft

Nesquik  
 800 g 
999 Ft

Riesen-
brau 0,5 l db/#

129/119 Ft

Adambrau
0,5 l   

139 Ft

Rocky 0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129 Ft
Dreher 0,5 l  ü. db/#  . . . . . . . . . . . . . 189/179 Ft
HB 0,5 l dob.   db . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Ft
Kozel 0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 Ft
Kozel 0,33 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125 Ft
Steffl  0,5 l dob.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169 Ft 
Miller 0,33 ü.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239 Ft
Red bull 0,25 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Ft
Unicum 1 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4990 Ft
Fütyülős pálinka 0,5 l  díszdobozban . . .2890 Ft
Coca Cola 2 l   #  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319 Ft 
Pepsi Cola 2,5 l   db/# . . . . . . . . . . . . 319/309 Ft 
Piroska szörp 0,7 l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .399 Ft -tól
Narancslé 100% 1l   db/#  . . . . . . . . 225/199 Ft 
Sió őszi 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229 Ft
Nestea 1,5 l   # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  299 Ft
Omnia 250 g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .629 Ft
Pepsi Cola 2,5 l   db/# . . . . . . . . . . . . 319/309 Ft 
Al Gallo rizs A’  1kg   db/# . . . . . . . . . 219/199 Ft
Cillit Bang 1 l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .499 Ft
Dosia 9 kg fehér-színes . . . . . . . . . . . . . . 3190 Ft
Ariel gél 4,55 l színes-fehér . . . . . . . . . . 3190 Ft
Domestos zöld 750 ml   db/# . . . . . . 339/329 Ft
Persil duo tabs 15 db-os . . . . . . . . . . . . 1190 Ft
Jázmin 2 tekercses kéztörlő . . . . . . . . . .139 Ft
Forest 48 tek. toalettpapír extra. . . . . 1790 Ft
Forest 4 tek. toalettpapír extra  . . . . . . .149 Ft

Martini  
Bianco 0,75 l 

1390 Ft

Cora  
kutyaszalámi 

1 kg
169/159 Ft


