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hírmondó
monorierdői

Gyereknap

 2. oldal

Sokan ringbe 
szálltak

 

4. oldal

Te szedd!
 

  

5. oldal

Diákok és tanáraik tisztították 
meg a települést

Változatos programokkal 
várták a családokat

A falunapi versenyek és koncertek 
rengeteg embert megmozgattak

Tisztelt Olvasók! Fergeteges bulikkal 
ünnepeltük az évtizedet
A szervezők szerint soha ennyi em-

ber még nem volt a falunapi ren-
dezvényen, mint idén.  Igaz, még 

soha nem is ünnepeltünk egy évtize-
des szülinapot, ugyanis pontosan eny-
nyi esztendő telt el azóta, hogy Mono-
rierdő önálló település lett. 
 Ez az év legnagyobb szabású, leg-
több embert megmozgató eseménye, 
mely idén június 27-ére esett. A szikrá-
zó nyári napsütés is mintha azt akarta 
volna, hogy mindenki számára külön-

legessé váljon ez a nap. A szervező-
kön és a vendégeken biztosan nem 
múlt, ugyanis rendkívül színes prog-
ramot sikerült összeállítani. Ráadásul 
idén újítottak a rendezvény arculatán. 
Még több sztárvendég, a kicsiket ját-
szópark és új versenyek várták a lako-
sokat. Idén a sport is szerepet kapott 
amellett, hogy minden Monorierdőn 
működő csoport bemutatkozhatott a 
közönségnek. 

Folytatás a 4. oldalon.

Monorierdő Község Önkormányzata, 
Állomás Pékség, Andi Stúdió, Auto-Car 
Parts Kft., Babinszki Gumiszerviz, 
Balogh Gábor, Baloghné Dobó 
Hajnalka, Barcsai János, Borbás Elvira, 
Bex Bearing Kft., Búzási Tímea, Cili 
Fodrászat, COOP Szolnok, Demkóné 
Haller Anita, Dzsupin Imréné, Faskó 
Emese, Fehér István, Feri-Lala Zöldséges, 
Fodor Niki Angel Nails, Füzesi Péterné, 
Horsik Ildikó, Iris Gyógyszertár, Janik 
László Lakásfelszerelés, Juhász Sírkő, 
Karsainé Irénke fodrász, Kedvencek 
Boltja, Kerbor Kft., Koczóker Kft., 

Komjáti István Kábeltévé, Kucsera Büfé, 
Kustyán bolt, Ludányi Tüzép, Marietta 
Fodrászat, Melitta 100 Ft-os bolt, 
MOL benzinkút, Nemzeti Dohánybolt 
Balogh Imre, Nemzeti Dohánybolt 
Kecskeméti Ferenc, Oázis Kertészet, 
Dr.Páczi Antal, Dr.Pácziné Félix 
Anna, Panda Divatáru és Virágbolt, 
Paning Kft., Permetezes.hu, Rétes 
Csárda, Sebestyén E. Mónika, Sipitó 
Pihenőpark, Szalai Gábor, Szemők 
Józsefné, Szente Béla, Szigü Temetkezés, 
Tanya Csárda, Téglás Hús Kft., Zsíros 
Sándor, Zsuzsi Bolt

Támogatóink:

Javában tart a nyár, 
mely a vakációt, a 
pihenést, a szabad-

ságot jelenti a leg-
több ember számára. 
Településünkön és a 
képviselő-testületben 
azonban ilyenkor sem 
áll meg az élet. 
 Amint tapasztalták, 
idén is megrendeztük 
hagyományos közös-
ségi rendezvényein-
ket, a gyereknapot és 
falunapot. Ez utóbbi 
esemény különleges 
volt azért is, mert ekkor ünnepeltük meg Monorierdő önál-
lósodásának tizedik évfordulóját. 
 Amellett, hogy a falunap kapcsán településünk közel-
múltjára terelődött a figyelem, gondolnunk kell a közeleb-
bi s távolabbi jövőre is. Monorierdő képviselő-testülete a 
következő öt évre szóló gazdasági programjában megha-
tározta azokat a fő irányvonalakat, melyek mentén tovább 
kívánja vezetni, fejleszteni településünket. Ebben kiemelt 
helyen szerepel természetesen az egészségház megépíté-
se, melyet 2016-ra ütemeztünk. Ezzel párhuzamosan óvo-
dai bővítést és belterületi csatorna felújítást kívánunk meg-
valósítani a következő esztendőben. De nem feledkezünk 
meg  az utak stabilizálásáról, a közvilágítás bővítéséről, vala-
mint a hátrányos helyzetű munkavállalók segítéséről sem. 
 Mindössze néhány tervet említettem azok közül, melye-
ket végre szeretnénk hajtani a 2015-2019-es időszakban. Eh-
hez kérném továbbra is a lakosok szíves támogatását, a nyár 
hátra levő részére pedig jó pihenést, feltöltődést kívánok 
mindenkinek!

Szente Béla polgármester
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Javulhatnak a gyermekétkeztetés feltételei

Korlátozó táblákkal csökkentik a forgalmat

Monorierdő Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete részt vesz a gyer-
mekétkeztetés feltételeit javító fejleszté-
sek támogatására kiírt pályázaton. 
 Részvételi szándékát az ebr42 önkor-
mányzati információs rendszeren keresz-
tül 2015. május 29-ig feltöltötte. 
 A beruházási tétel költsége összesen 
13 705 237 Ft, ebből az építés 9 082 107 Ft, 
az eszközbeszerzés 4 623 130 Ft. Az igé-
nyelhető támogatás maximális mérté-

Hirdetés

Sipito pihenőpark
2721 Pilis, Vogyiszka dűlő 4.

Egy hely, ahol 2015-ben is minden a Vendégről szól!

Információ: 
Telefon: 06-30/849-3478 vagy 06-30/849-3649
Recepció: 06-30/849-3467 (8-16 óráig)
E-mail: info@sipito.hu  • Web: www.sipito.hu

: Sipito Pihenőpark-Official page/hivatalos oldal

Vállaljuk 
esküvők, 

családi napok, 
csapatépítő 
tréningek, 

pusztaolimpiák, 
disznótoros,  

babazsúr,  
iskolai és 

edzőtáborok 
illetve egyéb 
események 
teljes körű 

lebonyolítását.

300 fő befogadására alkalmas 
sátor, 100 fős konferenciaterem, 
szálláslehetőség.

Bérelhető műfüves foci-  
illetve teniszpálya.

Szolárium,  
műköröm, pedikűr
Széplaki Andrea
Monorierdő, Nyárfa u. 11.
06-20/446-0401

Az Andi Stúdióban

Professzionális teljes testvibrációs, 
mozgásteráPiás alakformáló készülék

Az időjárás a torna-
terembe kényszerí-
tette a rendezvényt, 
ám ez senkit sem 
akadályozott meg 
abban, hogy jól érez-
ze magát. 

Mintegy hét utca járműforgalmi terhelt-
ségét kívánja csökkenteni a településve-
zetés. Döntésük értelmében korlátozó 
táblákat fognak elhelyezni a lakosok nyu-
galmának érdekében. 
 A behajtási korlátozás a 3,5 tonna meg-
engedett össztömegű járművekre vonat-
kozik. a következő utcákban: Bokor utca, 
Fürdő utca, Gyöngyvirág utca, Nefelejcs 
utca, Csillag utca, Csalogány utca, Sas 
utca. A behajtani tilos táblákat a „kivéve 
célforgalom” megengedő táblákkal egé-
szítik ki. A forgalomkorlátozó táblákra az 
alábbi utcakereszteződésekben lehet szá-
mítani:  
 Bokor utca – Bényei utca,
 Fürdő utca – Rózsa utca,

 Fürdő utca – Harmat utca,
 Gyöngyvirág utca – Rózsa utca,
 Nefelejcs utca – Barátság utca,
 Csillag utca – Barátság utca,
 Pacsirta utca – Barátság utca,
 Csalogány utca – Barátság utca,
 Sas utca – Barátság utca.
 Ezen kívül a figyelemfelhívás érdeké-
ben átfestik a forgalomlassítókat, a gya-
logátkelőhelyeknél lévő útburkolati 
jeleket, valamint az útburkolaton lévő for-
galomlassítókat.
 Az önkormányzat által elvégzendő út-
felújítási munkálatokba beütemezték a 
Nyárfa utcának a Sas utca és Sólyom utca 
közti szakaszának útfelületet érintő kar-
bantartását.

Gyereknap

Vonzások és változások c. fotópályázat

Ajándékkal és emléklappal jutalmazták Timkó József, Leé Imréné, 
Győrfi Krisztina fotóit is.  A nyertes fotókat a Hírmondó további 
számaiban is bemutatjuk.

I. helyezett Változások kategóriában –  Nagy Dávid: 
„A kép az elmúlt években Monorierdőn tapasztalható fejlődésről szól, amiben ösz-
szehasonlítom a múltat a jelennel és így a képet néző szeme elé tárom a megdöb-
bentő fejlődést. A kép közepén a kopjafa helyezkedik el, amely az időtlenséget szim-
bolizálja számomra és bármi is történjen, az mindig is állni fog.”

I. helyezett Vonzások kategóriában – Szüle Brigitta:
„A fotóm a Játszótéri parkban készült, a műemlékről és a körülötte lévő fákról. A mot-
tóhoz híven, a park természeti kincseit vegyítettem a műemlék fontosságával ami ál-
landóságot ugyan akkor örök szépséget nyújt hisz a fák örökké lombozni fognak a 
parkban, és gyönyörű ahogy a napfény át kukucskál az ágak között, a műemlék az 
időtlenséget ötvözi a változatlansággal ami a hitünket tükrözi, időtlen és változatlan.”

ke 13 019 975 Ft. Az igényelt támogatá-
si összege összesen 13 019 975 Ft, ebből 
építés 8 628 002 Ft, eszközbeszerzés  
4 391 973 Ft. A vállalandó önerő mini-
mális összege 685 262 Ft. A vállalt önerő 
összege 685 262 Ft. 
 A Képviselő-testület nyertes pályázat 
esetén a vállalt önerő fedezeteként az ön-
kormányzat 2015. évi költségvetésében a 
konyha fejlesztésére, eszközbeszerzésre 
elkülönített előirányzatát jelöli meg.
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FalunapElfogadták a pályázat-
figyelő cég ajánlatát

Változott a hulladékszállítás időpontja

Igazgatási szünet a hivatalban

Monorierdő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy az öt beérkezett pályázatfigye-
lési ajánlat közül a SOLARTE Tender 
Kft. Pályázati Tanácsadó Iroda ajánla-
tát fogadja el. 
 A képviselő-testület döntését meg-
előzően, azt előkészítve Szente Béla 
polgármester leinformálta a céget. 
Ennek érdekében olyan településtől 
kért információt, mely már íratott pá-
lyázatot a céggel. A megkérdezett ön-
kormányzat elmondta, hogy eddig 
hét esetben írt pályázatot részükre a 
cég, ebből hat nyertes, egy még folya-
matban van. 
 Képviselő-testület úgy fogadta el a 
cég ajánlatát, hogy a havi fix díj 0 Ft. 
Amennyiben sikeres pályázatírásra ke-
rül sor, akkor sikerdíjat számolnak fel, 
mely tartalmazza a konkrét pályázat 
megírását, benyújtását és a teljes pro-
jektmenedzsmentet, beleértve a mo-
nitoring adatszolgáltatást is a fenntar-
tási időszak végéig.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a biológiailag le-
bomló (zöld zsákos) hulladékbegyűjtési időpontok közül az 
első változott: július 25-e helyett 2015. július 28. napja, kedd. 
A többi megadott szállítási időpont változatlanul érvényben 
van, a hulladékszállítási időpontok tehát a következőek:
 Szelektív hulladék (sárga zsákos): július 14., augusztus 11., 
szeptember 8., október 13., november 10., december 8.
 Biológiailag lebomló (zöld zsákos): július 28., szeptember 
10., november 17.

Meghatározták a Polgármesteri Hivatal 2015. évi munka-
rendjét a nyári és téli igazgatási szünet megállapításával. 
 A Polgármesteri Hivatalnál az igazgatási szünet időtartama:
 2015. július 22-től 2015. augusztus 04-ig
 2015. december 21-től 2016. január 03-ig
 Az igazgatási szünetek időtartama alatt a Polgármesteri Hi-
vatal zárva tart.
 A Polgármesteri Hivatal 2015. december 12-én (szombati 
munkanap) zárva tart.
 A hivatal ezen időpontokban telefonos ügyeleti rendben 
biztosítja anyakönyvi ügyekben az ügyfélfogadás zavartalan-
ságát.
 Képviselői fogadóóra:  
 2015. szeptember 23. szerda 16:30 -17:30

Hirdetés

• Csirke- és tőkehús

•  Friss zöldség, gyümölcs

• Háztartási, vegyesáru

• Kutya-, macska-, rágcsálóeledel

• Fagyasztott termékek

• Műanyag áru

• Papír, írószer

• Naponta friss újság

• Minden pénteken friss csirke és tőkehús

•  Minden szombaton  

friss cukrászsütemény

07. 20-tól  
08.10.-ig 
akciós* 

termékeink:

Monorierdő, Fürdő út 32.  

Tel.: 06-29/419-402   •   Nyitva: H-V: 5:30-20-ig

Családias hangulatban,  

udvarias kiszolgálással

várjuk kedves vásárlóinkat

Üzletünkben lehetőség van on-line telefon feltöltésre, bankkártyával, hideg-meleg étkezési 

utalvánnyal, és cafeteria kártyával való fizetésre.  Szép-kártya elfogadó hely  

Mindenkit szeretettel várunk!

*Az akció 08. 10-ig,  

illetve a készlet erejéig tart.

Dax kutyakonzerv  

1200 g-os 350 Ft helyett  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .269 Ft

Aro finomliszt  

1 kg-os  150 Ft helyett  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .99 Ft

Milka táblás csoki  

több ízben  299 Ft helyett  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 249 Ft

Kőbányai sör  

2 l-es  680 Ft helyett  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 549 Ft

Félzsíros tehéntúró  

250 g-os  299 Ft helyett  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 249 Ft
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Fergeteges bulik-
kal ünnepeltük  
az évtizedet

Sokan ringbe szálltak

Monorierdő tortája verseny

A nap zumbával kezdődött, majd a futók indultak 4 km-
es távra. A Téglás Hús Kft. 150 adag pörkölttel, az ön-
kormányzat pedig 350 adag gulyáslevessel vendé-

gelte meg a jelenlévőket. A gulyáslevest a konyha dolgozói 
főzték, melyhez szárazhegyi bort és pogácsát kínáltak.
 A délután helyi csoportok és meghívott vendégek mű-
soraival telt. A programok között minden korosztály meg-
találhatta az érdeklődésének megfelelőt. A sort az aerobico-
zó ovisok kezdték, Tóth Alexandra vezetésével. A Csicsergő 
Óvoda műsorában a Pillangó és a Maci csoport ügyeskedett, 
felkészítőjük Hűbel Katalin, Gados Noémi, Tolnai Eszter és Sza-
bóné Dankó Andrea volt. A Fekete István Általános Iskola ta-
nulói  jelenetet adtak elő a középkori diákok életéből, melyet 
File Irén tanított a gyerekeknek. Volt még Póni show Timi és 
Emese vezetésével, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub pedig A zene 
ereje című műsorával örvendeztette meg a közönséget. Fel-
készítőjük Dancs Mihályné, klubvezető. A Game Dance tánc-
csoport ismét elkápráztatta a nagyérdeműt. Az óvónők kéz-
műves foglalkozással járultak hozzá a nap sikeréhez.
 A küzdősportok kedvelői Ju-ju-tsu bemutatót láthattak 
Füzesi Péterné, Deni vezetésével, és bűnmegelőzési előadást 
is hallhattak Tukora Erika előadásában. A Gombai Rozmaring 
Hagyományörző Néptáncegyüttes műsorát követően nosz-
talgia bulin táncolhattak Bera Jóskával. Szente Béla polgár-
mester ünnepi beszédében köszöntötte a 10 éves Monori-
erdő Községet, majd Vladár István református lelkész szólt a 
közönséghez, Paszternák Tamás plébános pedig megáldot-
ta Monorierdő lakosságát.
 A nap első sztárvendége Bunyós Pityu volt, aki nem csak, 
hogy hatalmas bulit csapott, de láthatólag az énekes maga is 
nagyon jól szórakozott Monorierdőn. A színpadról lement a 
közönség közé, ott énekelte népszerű számait, a nézők gyűrű-
jében. A nagyérdemű énekelt, táncolt, és a koncert végezté-
vel többször is visszatapsolta Bunyós Pityut a színpadra. Sokak 
örömére a koncert után fényképezkedni lehetett a zenésszel, 
valamint autogramokat is osztogatott rajongói számára. 
 Az Irigy Hónaljmirigy fergeteges műsorára több mint 
1000 ember tapsolt. Az utcát megtöltötte a tömeg, a szer-
vezők szerint falunapon még soha nem volt ennyi ember. 
Csordás Tibivel együtt énekelt a közönség, a zenész pedig a 
közönség közül választott táncosokat, akik a színpadon éne-
keltek és táncoltak a műsor alatt. Ezután következett a Nem-
csak Berry koncert, aki már negyedik alkalommal lépett fel 
Monorierdőn, és egy szuper hangulatú bulit csapott. A nap 
discoval zárult hajnali 3 órakor.
 Az önkormányzat udvarán a gyerekeknek játszóparkot 
alakítottak ki. A légvárat a Sipitó Pihenőpark biztosította, Ke-
resztes Hajnalka ügyességi feladatokkal várta a kicsiket, de 
volt papírszínház és könyvsátor is. 

Folytatás a címlapról

A 14 torta között idén is izgalmasabb-
nál izgalmasabb darabokra bukkanhat-
tak az érdeklődők.  Olyan különleges dí-
szítésekkel találkozhattunk, mint például 
Monorierdő felülnézetből, fatörzs mak-
kal, ám Monorierdő címere több tortán is 
megjelenik. A közönség természetesen 
idén is elfogyaszthatta a finomságokat.
 Szakmai zsűri (Sebán Józsefné, Galambos 
Gizella, Surmann Ferenc) döntése alapján: 

Az idei falunapon is megrendezték azokat a versenyeket, melyek 
immár hozzátartoznak a falunap hagyományos eseményeihez, 
ezért is várják és készülnek rájuk a lakosok. Nézzük, hogyan 
sikerültek idén a gasztronómiai és egyéb megmérettetések!

 1. Szomjú Anita: Oreo torta
 2. Sebestyén E. Mónika: tejszínes, citro-
mos álom
 3. Kiss Roxána: doboskrémes fatörzs 
makkal
 Közönségdíjas, ezzel elnyerve a Mo-
norierdő tortája 2015 címet: Gáspár Cin-
tia: vaníliás torta csokoládéba mártott 
kukorica pehellyel. 
 A fényképeket Nagy Dávid készítette.

Major Vivien és Csilló Andrea

Leé Imréné Margó

Pallaga Zoltánné

Kiss Éva

Gáspár Cintia  
Monorierdő Tortája 2015.

Nagy Andrea  Jáger Istvánné

Szomjú Anita – I. helyezett

Pappné Haller Hajnalka

Kiss Roxána – III. helyezett

Keresztes Hajnalka

Pergel-Rácz Éva

Czerván Réka

 Sebestyén E. Mónika – II. helyezett

Tanya Csárda felajánlása
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Tiszta udvar, rendes ház

Szkanderbajnokság

Hirdetés

A megmérettetésre 12-en neveztek 19 féle pálinkával. A bírák-
hoz barack, birs, vadalma, alma, szilva-alma, aszalt szilva, vegyes 
gyümölcs, körte, szilva, cserszegi fűszeres szőlő pálinkák érkeztek. 
 Zsűri: Baloghné Dobó Hajnalka, Komár István, Polgár Róbert, 
Török Pál, Bíró László (őt a közönség közül sorsolták ki)
 A zsűri döntése alapján a következő eredmény született: 
 1. Kecskeméti Ferenc: barackpálinka. Monorierdő Pálinká-
ja 2015.
 2. Práczki Károly: barackpálinka
 3. Makai Ferenc: birspálinka
 Akik részt vettek még a versenyen: Bujdos János, Mester Ist-
ván, Téglás Piroska, Sallai László, Baranyai Zoltán, Keve Krisztián, 
Mészáros Aranka, Csúvár János, Kisfali László.

A versenyen kiderült, hogy sokan sok-
féle variációban készítik ezt az egysze-
rűnek tűnő hagyományos magyar ételt. 
Most ötleteket gyűjthet saját verziójának 
megalkotásához. 6 csapat indult a meg-
mérettetésen.
Gáspár Family – Káposztával, csipetkével 
gazdagon
Mag – hagyományos
Kábel Team – szabolcsi, nokedlis
Mazsolák – szaftos
Mester 5-ös – házias
Kontárok – igazi paraszt paprikáskrumpli
Zsűri: Balla Tibor és Hatvani Tamás
 Helyezések:
 I. Kábel Team
 II. Mester 5-ös
 III. Gáspár Family
Közönségdíjas a Kontárok csapat, akik  a 
legszebben tálalták a paprikáskrumplit. 

Zsűrizte: Cséfalvay Szilvia az Oázis kertészet monori telepvezetője.
 1. Wolf Istvánné 
 2. Kálmán Istvánné 
 3. Kovács Ferenc és neje
 3. Molnárné Horváth Klára 
További versenyzők, akiknek gyönyörű kertjét plakettel jutal-
mazta a zsűri: Kecskeméti László és neje, Fajka Krisztina és Fajka 
Pál, Mátyus Ferenc és Mátyus Ferencné, Somogyi Gáborné.

Idén először mérhették össze erejüket a 
monorierdői lakosok. 
 A versenyre mintegy harmincan jelent-
keztek nők, férfiak, sőt még gyerekek is. 
Közülük Faragó Tímea és Benedikti Brigitta, 
valamint Tóth István és Keresztes János mér-
kőzhettek meg a színpadon. A lelkes kö-
zönség bíztatása sokat segített a verseny-
zőknek. Végül Monorierdő legerősebb 
hölgye Faragó Tímea, és legerősebb férfi-
ja pedig Tóth István lett. Mindketten egy 
évig viselik ezt a címet, melyet a 2016-os 
falunapi bajnokságon megvédhetnek. 
 A közönség közül is sokan kedvet kaptak 
a megmérettetéshez, nekik üzenjük, hogy 
jövőre is lesz szkanderbajnokság. Szemőkné 
Julikánál máris lehet rá jelentkezni. 

Monorierdő,  
Tölgyfa u. 63.

Telefon:  
06-29/419-241

06-20/946-2183Mon o r i erdő

KEDVENCEK
boltja

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 8.00–19.00
Szombat, vasárnap: 8.00–18.00

                                        -tápok 
Tápok, takarmányok, tápkiegészítők.

Napos és előnevelt csirke, pulyka, fehér húsliba, kacsa.

Bruno kutyaszalámi 1 kg-os   .  .  240 Ft/kg helyett   .  .  .  .  . 189 Ft/kg

Dolfi száraz kutyaeledel   .  .  .  .  220 Ft/kg helyett   .  .  .  .  . 190 Ft/kg

Mixi száraz kutyatáp   .  .  .  .  .  .  .  .  200 Ft/kg helyett   .  .  .  .  . 180 Ft/kg

Cica konzerv 415 gr-os  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  150 Ft/db helyett   .  .  .  .  . 130 Ft/db
Kutya- és macskatápok

Húsok, tészták, rizs  
Ápolási és felszerelési cikkek

Köszönet

Áramdíj fizetést segítő program

Ki tud többet 
Monorierdőről?

A versenyre jelentkezők egy tesztet tölt-
hettek ki. Most az olvasók is felmérhetik tu-
dásukat.
 1.Mely régi település tekinthető Mono-
rierdő elődjének? Újfalu 
 2. Önállóvá válásának hányadik évfor-
dulóját ünnepli Monorierdő 2015-ben? 10.
 3. Hány állandó lakosa van jelenleg Mo-
norierdőnek? 4505
 4. Mi volt a neve a vasúti megállónak a XX. 
század elejéig? Nyáregyháza felső megálló
 5.Mikor kezdődött el az általános isko-
lai oktatás Monorierdőn? 1926/1927-es 
tanévben
 6.Hol kezdődöt az oktatás? Magócsi 
Zoltán házában 
 7. Mikor vette fel a jelenlegi iskola Feke-
te István író nevét? 2001. január 25-én 
 8. Hol épül a Református templom? 
Szabadság u.-Akácfa u.
 9. Melyik utca végén helyezkedik el a 
temető? Gólya u
 10. Monorierdő Önkormányzat hivatalos 
lapjának elnevezése: Monorierdői Hírmondó

Köszönet a monorierdői és a monori pol-
gárőröknek, valamint a monori rend-
őröknek a rendezvény biztosításáért. A 
szervezők hálásak az egészségügyi sátor-
ban állandó ügyeletet ellátó Dr. Páczi 
Antalnak, Dr. Külüs Ilonának, Bánné 
Zsuzsának, Flóriánné Erikának és Juhász-
né Zsuzsának. Köszönet a közmunkások-
nak és az önkormányzat dolgozóinak. A 
zajjal és útlezárásokkal járó esetleges kel-
lemetlenségekért szíves elnézésüket kér-
jük, és köszönjük a lakosok türelmét!

Az EDF DÉMÁSZ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat támo-
gatási pályázatot hirdet az áramdíj megfizetésével küzdő háztar-
tások megsegítésére. Infó: halozat.maltai.hu, tel.: 06-1-3914-757 
halozat@mailtai.hu

Pálinkafőző verseny

Paprikáskrumpli 
főző verseny

Az önkéntes akció kereté-
ben 250 fő mintegy 200 
zsáknyi szemetet szedett 
össze Monorierdő terüle-
téről. Köszönjük a taná-
roknak és a diákoknak az 
aktív részvételt!

Te szedd!
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Kingstone vakolatok, Beton Epag térkövek

Építőanyagok gyári ár alatt!

Magó tüzép

TÉGLA AKCIÓ 

már  229 Ft/db-tól!

Új társasházi lakás 1db eladó Monoron! 

Lábazati vakolat -15%!  
 

Értékcsökkent zsákos termékek kiárusítása!  
Aljzatkiegyenlítő, polisztirol- és pórusbeton ragasztó,  

gipszkartonragasztó

Monorierdő, 4-es főút 43-as km
06-29/416-858, 06-30/974-1744

Akác tűzifa: 
2800 Ft/q-tól

Lignit: 
1188 Ft/q

Egyéb tűzifa is kapható!

Biobrikett, tőzegbrikett,  
német brikett,  
lengyel szén!

Koromtalanító, alágyújtós kapható!

Hitelesített 
hídmérlegen 
ellenőrizheti  

a megvásárolt 
tűzifa tömegét.

Rendkívüli térkő  
és egyéb betontermék akció,  
5–25% kedvezménnyel!

Élelmiszer, vegyi áru • Zöldség-gyümölcs • Vödrös 
savanyúság • Friss pékáru • Felvágottak • Mirelit 
áru (hús, zöldség, pizza) • Tejtermékek • Italáru 

(üdítők és alkoholos termékek) • Újságok

Köszönöm ABC partner  
Bővebb információ a  

www.koszonomabc.hu oldalon

Kiemelt ajánlatunk:  
Mostantól a szezon végéig magyar görög-  

és sárgadinnye folyamatosan kapható.

Mindenáron a legjobb áronVegyes

Nyitva tartás: 
H–P: 6.00–19.00, Szo, Vas: 7.00–14.00

Monorierdő, Barátság u. 102.  
(Rétes csárda mellett)
06-30/399-7573
Erzsébet utalvány és bankkártya elfogadó hely
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Monorierdői Hírmondó
Alapító laptulajdonos: Monorierdő Község  
Önkormányzata. Kiadja: Régió Lapkiadó Kft.  
Cím: 2200 Monor, Táncsics M. u. 38. Szerkesz-
tő: Nagy Renáta. Felelős kiadó: Papp János ügy-
vezető. Szerkesztőség: Szerkesztőség: Kossuth La-
jos 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 Bu-
dapest, Központi út 69–71.) A nyomtatásért felel 
a nyomda ügyvezető igazgatója. Készült: 1600 
példányban. Terjesztés: Magyar Posta Zrt. ISSN 
2062-4026. A lapban közölt információk tájé-
koztató jellegűek.

Háziorvosi rendelő: 29/419-107
Gyermekorvosi rendelő: 29/419-544
Védőnő: 29/419-086, 
Orvosi ügyelet (Pilis): 29/496- 011, 
Monorierdő Községi Polgármesteri Hivatal
2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A
ügyfélfogadás rendje: Hétfő: 13–18, Szer-
da: 08–12 és 13–16 óráig, Péntek: 08–11
Központi telefonszám: 29/419-103
Fax: 29/619-390
E-mail: merdo.hivatal@monornet.hu
Polgárőrség: 06-70/639-0462  
(minden nap 16 órától hívható)

ImpresszumKözérdekű információk

Hirdetés

4-es főút,  

43-as kilométerkő

Új cím: Monorierdő,  Pacsirta u. 2.

Tel.: 06-30/549-5704, 06-29/419-757 
Mail: abcsarok@gmail.com • Web: www.sarok-abc.sokoldal.hu

Nyitva: H: 7-12-ig, K-P: 6-18-ig, Szo: 6-13-ig, Vas: zárva SAROK
ABC

Nagyobb helyen, nagyobb válaszékkal várjuk! 

Lotti,  
magyar tej

1,5%,    1 l

Fittej 
féltartós 
kakaó, 0,5 l

Hentes 
lecsókolbász

Gyémánt vörösbor, 

fehérbor (félédes) 

0,75 l

Topjoy üveges 

több ízben  

0,25 l

Hentes felvágottak  

több ízben  

(pl.: olasz,  

zala,  
fokhagymás,  

soproni)

Sertés- 
lapocka

Trappista  

sajt

1199 helyett

999
Ft/kg

145 Ft/l, vagy

135 Ft/l

egész karton 

vásárlásakor

Friss zöldség, gyümölcs

Primőr áruk

Házi sajtok

Különleges fűszerek

Helyben feldolgozott 
tőkehús, baromfihús, 
magyar sertés-  
és csirkehús

Erzsébet-utalvánnyal, Magyar  
Posta kártyával, bankkártyával is fizethet.

Zárás előtt egy órával kenyér és péksütemény féláron,  
hús és felvágottak kedvezménnyel!

Az akciós árak 2015. 07. 24-ig érvényesek.

1299 helyett

1099
Ft/kg

1100 helyett

699
Ft/kg

260
Ft+üveg

169
Ft/db

1299 helyett

949
Ft/kg

169 helyett

119
Ft/db

• Hagyományos     
  kezelések
• Ultrahang, 
• Aha-kezelés
• Alkalmi smink
• Relaxáló 
   testmasszázs
• Sminktetoválás

  Ildi
kó

Kozmet
ika

Monorierdő,
Rózsa u.18.

Telefon:
70/313-7103

Monorierdői köztemető 

Baloghné Dobó Hajnalka 

06-30-986-1969
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Monorierdőn folytatódik akciónk!

INGYENES RIASZTÓRENDSZER

Az akció  
2015. augusztus 31-ig tart!

Jelentkezés és  
további információ: 

•  személyesen: Gyömrő, 
Táncsics út 81. alatti 
ügyfélszolgálatunkon, vagy

•  interneten: iroda@brandsec.hu
•  telefonon: 06-29/330-900
• honlapunkon: www.brandsec.hu 

Akciónkban riasztórendszert igényelhet minden 
Monorierdőn élő, bejelentett lakcímmel rendel-
kező magánszemély.

A jelentkezők a jelentkezés sorrendjében – díjmen-
tes helyszíni felmérés, tanácsadás után – juthatnak 
hozzá egy komplett, alap kiépítésű riasztórend-
szerhez.
A berendezéseket saját szakembereink szerelik be.

 A rendszer elemei: 
• 1 db riasztóközpont
• 1 db mozgásérzékelő
• 2 db akkumulátor
• 1 db transzformátor
• 1 db sziréna
• 1 db nyitásérzékelő
• szerelési segédanyagok

Szerződéskötéskor az igénylő vállaja, hogy leg-
alább 24 hónapon keresztül fizeti a  –  kivonuló 
járőrszolgálat tal biztosított – kedvezményes táv-
felügyeleti szol gál tatási díjat, amely az átjelzéstől 
függően havonta

bruttó 3  556 Ft  
(hagyományos telefon-kommunikáció esetén)

vagy bruttó 4  318 Ft  
(rádiós/GPRS-kommunikáció esetén).

Ha az Ön telefonvonala nem alkalmas a riasztó-
rendszer jeleinek átvitelére, úgy a szakembere-
ink biztonságtechnikai rádió-adót, vagy GPRS 
kommunikátort szerelnek fel, amelynek egyszeri 
kauciós díja 10 000 Ft. Ez a kauciós díj visszajár a 
szerződés megszűnésekor, a kommunikátor visz-
szavételekor.

  
A biztonság köre
Brand Sec


