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Az előzmények
Monorierdőnek a KÖVÁL Zrt-vel kö-
tött meghosszabbított szerződése 2015. 
márc. 31-én lejárt. A hulladékszállítás to-
vábbi feltételeként a KÖVÁL a szolgálta-
tási díjon felül 4-5 millió forint megfize-
tésére jelentette be igényét Monorierdő 
önkormányzatának. Ezt azzal indokolta, 
hogy 2015. január 1-jétől deficites tevé-
kenységet nem végezhetnek. Így ameny-
nyiben a lakosságtól beszedhető szol-
gáltatási díj nem fedezi a szolgáltató 
költségeit, az önkormányzatnak kell ga-
ranciát vállalnia ezen összeg kifizetésére. 
 Monorierdő önkormányzata nem 
tudja vállalni a 4-5 millió forintnyi plusz 
költséget, és a szolgáltatóval többszö-
ri egyeztetés ellenére sem tudott meg-
állapodni. Ezért az önkormányzat úgy 
döntött, hogy a Pest Megyei Katasztró-
favédelemtől kéri a közszolgáltatást vég-
ző kijelölését. Ezt meg is tették, mely 
értelmében Monorierdő szilárd hul-
ladékszállítását 2015. április 1-jétől az 
ÖKOVÍZ Kft. végzi.

Folytatás a 3. oldalon

Falunap
2015. június 27.
Helyszín: Községháza  
környéke

Egész napos 
programok:

könyvsátor

Bűnmegelőzési és 
drogprevenciós 

előadások

papírszínház

szkander 
bajnokság

Bohócműsor

kézműves 
foglalkozás 

körhinta,  
légvár

Büfé

Szervező: Monorierdő Község Önkormányzata 
A  szervezők a programváltozás jogát fenntartják! • A programok ingyenesek

programok:
  9:00 Zumba
  9:30 Fut a Falu!
  9:40 – 11:30 Főzőverseny 
12:00 – 14:00  Ebédeljünk együtt!
   Borkóstoló
13:00 – 15:30   Környező településekről meghívottak  

és helyi szervezetek fellépése
   Game Dance
   Lovas bemutató
   Óvodások, iskolások műsora
   Őszirózsa Ny. Klub
   Szépkorú Ny. Klub
   Ju-ju-tsu bemutató
  15:30  Eredményhirdetések: 
   Tiszta udvar, rendes ház...
   Főzőverseny
  16:00  Nosztalgia buli Bera Jóskával
  17:00 Sztárvendég: BUnYÓs pITYU
  18:10 Eredményhirdetés:
   Fotópályázat 
   (Fődíj: kategóriánként egy db fényképezőgép)
   Szkanderbajnokság
  18:30  Szente Béla polgármester köszöntője
   Egyházak köszöntője
  19:15 Eredményhirdetések:
   Monorierdő tortája
   Pálinkaverseny
  20:00 Sztárvendég: IrIgY HÓnaLJmIrIgY
  21:30 Sztárvendég: CsorDÁs TIBI (EX FIESTA)
23:30 – 03:00 RETRO DISCO

a közönség  

leadhatja szavazatát  

a legszebb tortára  

és a legjobb pálinkára.  

két szerencsés szavazó 

ajándékban részesül. 

a legszebb torta és 

 a legjobb pálinka készítője  

wellness utalványt  

nyer.

Mindenkit 

szeretettel vár 

a 10 éves 

Monorierdő

Monorierdő minden egyes ház
tartását érintik azok a vál tozá
sok, melyek a hulladékszállítást 
végző szol gáltató váltásával 
állnak összefüggésben. 
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Jó a kapcsolat a tűzoltókkal

Köszönjük türelmét!
A szolgáltató váltással együtt járt az is, 
hogy a településen lévő összes háztar-
tásnak szerződést kellett kötnie a Kft-vel, 
hogy áprilistól mindenkinek biztosíta-
ni tudják a hulladék elszállítását. A szer-
ződéskötésre az ÖKOVÍZ két napot je-
lölt meg, melyhez az önkormányzatnak 
a helyiséget kellett biztosítania. A kije-
lölt napokon sajnos csak jelentős vára-
kozási idő elteltével lehetett bejutni a 
polgármesteri hivatal épületébe, ezért 
az önkormányzat kérésére a szolgáltató 
pótnapot jelölt ki a szerződések megkö-
tésére. Monorierdő önkormányzata ez-
úton is minden kedves lakosnak köszöni 
a türelmét, és elnézését kéri az esetleges 
kellemetlenség miatt. A szerződés alá-
írásával a lakosok megkapták azt a mat-
ricát, mellyel a kukára felragasztva bizo-
nyítják, hogy érvényes szerződésük van 
a hulladékszállító céggel. Akik esetleg 
személyesen nem tudtak megjelenni a 
szerződés kötésen, azok a következő te-
lefonszámon rendezhetik elmaradásu-
kat: 06 53 500-152. 

A szemétszállítás menete
A háztartási hulladék elszállítására min-
den csütörtökön kerül sor, melyet a 
matricával ellátott kukában vagy fehér 
zsákban lehet elhelyezni. A szelektív hul-

Önnek is van matricája?
Folytatás a címlapról

ladék elszállítását havi egy alkalommal 
végzik. A szelektíven gyűjtött hulladékot 
bármilyen áttetsző zsákban elhelyezve 
elszállítják. Mivel az áprilisi szállítás kima-
radt, május 19-én, kedden a többlethul-
ladékot is elszállítják. A cég legfeljebb 3 
cserezsákot biztosít háztartásonként. A 
zöldhulladék begyűjtésére szintén havi 
rendszerességgel kerül sor. A növényi 
hulladékot a cég emblémájával ellátott 
zöld zsákokban kell elhelyezni. Első gyűj-
tési időpont: május 28. A céges emblé-
mával ellátott fehér és zöld zsákokat a 
Községi Piac épületében lehet megvá-
sárolni, nyitvatartási időben. 

Szelektív 
hulladékgyűjtés
Újrahasznosítható hulladék: papír, mű-
anyag, fém, italos karton. Bármilyen át-
tetsző műanyag zsákban elhelyezhető, 
cserezsákot biztosítanak. 
 Elszállítás időpontja: május 19. (kedd), 
június 16. (kedd)
 Zöld hulladék: zöld – lomb hulladék, 
lágyszárú növények. ÖKOVÍZ jelzéssel el-
látott zöld színű zsákban kell elhelyezni.
 Elszállítás időpontja: május 28. (csütör-
tök). Reggel 7 óráig helyezzék el a hulla-
dékot az ingatlan elé, közterületet nem 
szennyező módon. 
 Gyűjtse Ön is szelektíven a hulladékot!

 

A KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYÉBEN

2015. május 22. (péntek) 10:00-16:00

Helyszín: Makkos park és környéke

Programok:
•  Óriás csúszdás légvár
•  Környezetvédelmi totó
•  Drogprevenciós totó
•  Néptánc, táncház
•  Író-olvasó találkozó: Vígh Balázs 

(A rettegő fogorvos, Három bajusz gazdát keres)
•  Papírszínház
•  Lángos sütés
•  Festék centrifuga
•  Agyagozás-korongozás

Népi játékok:
•  Óriás jenga, gólyaláb,
•  Lánctalp menetelő, mocsárjáró
•  Játékos vetélkedők

•  Kézműves foglalkozások
•  Tea, zsíros kenyér

A PROGRAMOK INGYENESEK!

Szervező: Monorierdő Község Önkormányzatának Oktatási Kul-
turális és Ügyrendi Bizottsága, Szociális és Környezetvédelmi Bi-
zottsága ,Községi Könyvtár,  Kistérségi Családsegítő és Gyermekjó-
léti Szolgálat

Köszöntő
A képviselő-testület megkapta és elfogadta a Monori Hiva-
tásos Tűzoltó-parancsnokság tavalyi évről szóló beszámolóját. 
A dokumentumból kiderült, hogy az év legfontosabb felada-
tai között szerepelt a kéménytüzek és a szénmonoxid-mérge-
zések számának visszaszorítása. A tűzoltóság felvilágosító, tá-
jékoztató munkája e témában oly annyira sikeres volt, hogy 
mindössze öt alkalommal kellett beavatkozni kéménytűznél, 
négy alkalommal gázszivárgásnál, hat alkalommal pedig szén-
monoxid-mérgezésnél. 
 Kristóf Sándor tűzoltóparancsnok beszámolójában kiemel-
te, hogy a működési területükön illetékes települési önkor-
mányzatokkal rendkívül jó a kapcsolat. Az önkormányzatok a 
tűzoltósággal való együttműködés során minden segítséget 
megadtak a bajbajutott lakosoknak és a tűzoltóknak egyaránt, 
megkönnyítve ezzel a mentési munkálatokat.  

Összefogás az ovisokért

Lomtalanítás

A Csicsergő Óvoda dolgozói és szülői 
közössége jótékonysági diszkót rende-
zett, melyen 175 ember mulatott hajna-
lig Dj. Brown és Old Szapi zenéjére. Kö-
szönjük az Önkormányzat és az Általános 
Iskola támogatását. A vállalkozók és ma-
gánszemélyek tombola felajánlásaikkal 
segítették a rendezvényt. A résztvevők – 
miközben jól érezték magukat – az óvo-
dás gyermekeket támogatták. 
 A rendezvény nagyon eredményes 
volt: 416 900 Ft gyűlt össze. Ebből az SZK 
támogatja a csoportok kirándulását, a 
gyereknapot, a virágültetést, a ballagó 
gyerekeket, a pedagógusnapot és egy 
nagyobb beruházásra is jut tőke.  
 Köszönjük a segítséget! 

Gál Melinda SZK elnök

Gyereknap

Monorierdő község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete nevében na-
gyon sok szeretettel köszöntjük az édes-
anyákat. Családjuk körében töltött 
hosszú, boldog életet kívánunk nekik.
 Pedagógusnap alkalmából sok-sok 
szeretettel köszöntjük a pedagógusokat, 
akik nem csak oktatják, de nevelik és 
szeretik is gyermekeinket.

A lomtalanítás időpontjáról hamarosan a 
hirdetőtáblákon értesítjük a lakosokat, mert 
az ügy lapzártánkig egyeztetés alatt állt.
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Az egészségház 
módosított tervéről

Nem mindegy, 
mikor gyújt tüzet

Hirdetés

Monorierdői köztemető 

Baloghné Dobó Hajnalka 

06-30-986-1969

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

  Ildi
kó

Kozmet
ika

Monorierdő,
Rózsa u.18.

Telefon:
70/313-7103

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

Old BOys
2015. június 26. 20-23 óráig

Belépő: 2990 Ft
Belépő svédasztalos vacsorával, 

választható menüvel: 4990 Ft

Ez történt 
még – röviden A képviselő-testület elfogadta Mono-

rierdő 2015-re szóló közbeszerzési ter-
vét, melyben az óvoda bővítése szerepel. 
A tervek szerint a közbeszerzés várható 
időpontja 2015. 06. 01-től 2015. 09. 30-
ig. A közbeszerzés előzetesen becsült ér-
téke 99,2 millió Ft. 
 Határoztak arról is, hogy a 2015. évi 
költségvetésben meghatározott közvilá-
gítás fejlesztés előirányzat terhére júni-
us 30-ig megvalósítja a Harmat utcában 
a közvilágítási lámpatest áthelyezését, 
megrendeli a DÉMÁSZ Zrt-től a mun-
kálatokat.
 Döntés született arról, hogy az idei, 
június 27-én megrendezésre kerülő ün-
nepi Falunapon a büfé kizárólagos üze-
meltetésével a képviselő-testület a Sipito 
Pihenőpark Kft-t bízza meg. 

Hírmorzsák

A képviselő-testület februári ülésén egyhangúlag elfo-
gadta a Pilisen orvosi ügyeletet  ellátó Emergency Ser-
vice Egészségügyi Szolgáltató Kft. 2014-re vonatkozó 

beszámolóját. 
 Az ülésen a testület ingatlanügyeket is tárgyalt. Határozatot 
hoztak egy önkormányzati tulajdonban lévő beépítetlen terü-
let bérbe adásáról. A bérleti díj ára egy korábbi határozat szerint 
20 Ft/m2/év. Egy szintén önkormányzati tulajdonú szántóföldről 
is döntöttek, melynek értelmében a korábbi bérlő a továbbiak-
ban is bérelheti a területet 15 Ft/m2/év összegért. A képviselő-
testület meghatározta egy eladásra szánt önkormányzati ingat-
lan kapcsán a földrészlet nyilvános értékesítési menetét. 
 A testület nem támogatta a Fekete István Általános Iskola 
vezetőjének azon kérelmét, melyben kedvezményes étkezést 
igényelt az iskola dolgozói részére. 
 A képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy április hónap-
ban két esetben – az Őszirózsa Nyugdíjas Klub és a Csicsergő 
Óvoda Szülői Munkaközössége  – térítésmentesen használhas-
sa a Fekete István Általános Iskola tornatermét. A helyiségben 
mindkét alkalommal rendezvényt tartottak. 
 Az önkormányzat a Monori Rendőrkapitányság kezdemé-
nyezésére felmondja a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal 
1997-ben kötött, Béke-köz 13. szám alatti épületben lévő helyi-
ségbérleti szerződést.
 A testület elutasította egy monorierdői lakos homokszállí-
tásra vonatkozó kérelmét. A lakos felajánlotta, hogy a polgár-
mesteri hivatal épülete elől elszállítja a homokot, cserébe a te-
repet rendezi. A kérést azért nem támogatták, mert a szóban 
lévő sárga homokot a jövőben az önkormányzat különböző 
munkálatok során fel tudja használni.

A februári képviselőtestületi ülésen 
hozott legfontosabb határozatokról már 
beszámoltunk a Hírmondó előző számában. 
Volt azonban néhány esemény, melyről a 
hely szűkössége miatt nem tudtunk írni. 
Ezekről olvashatnak az alábbiakban.

Nem telik el úgy hónap, hogy a telepü-
lésvezetők a testületi ülésen ne tárgyal-
nák az egészségház ügyét. 
 Az elmúlt időszakban jelentős elő-
relépések történtek, melyekről folya-
matosan tájékoztattuk olvasóinkat. Rö-
viden: jelentkezett egy befektető, aki 
vállalta az épület megépítését, a tes-
tület pedig minden részletre kitérően 
jelezte a település igényeit az épület-
tel kapcsolatban. A sorozatos tárgyalá-
sok, egyeztetések eredményeképpen 
az ügy jelenleg abban a fázisban tart, 
hogy községünk képviselő-testülete 
felkérte az egészségház kivitelezésére 
jelentkezett befektetőt egy szerződés-
tervezet készítésére. A dokumentum-
ban szerepelnie kell minden – a koráb-
bi testületi határozatokban rögzített 

– igénynek. 

2015. május 5-étől egy rendelet hatály-
ba lépésével változnak a szabadtéri tűz-
gyújtásra vonatkozó szabályok. 
 Belterületi ingatlanok esetében a kerti 
hulladék és az avar égetése tilos, kivéve, 
ha a településen önkormányzati rende-
let határozza meg az égetés konkrét idő-
pontját. Monorierdő rendelkezik ilyen 
fajta szabályozással, mely szerint: „A ker-

ti hulladékok égetése mind a háztartási 
hulladékszállításba bevont, mind a ház-
tartási hulladékszállításba be nem kap-
csolt területeken minden héten szerdán 
8:00–17:00 óráig, és minden vasárnap 
8:00–10:00 óráig végezhető. A kerti hul-
ladék égetése kizárólag személyes fel-
ügyelet mellett történhet. Ünnepnapo-
kon az égetés tilos.”   
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Gazdik, figyelem! Eseménydús 
időszak az iskolábanMonorierdőn szerencsére sokan tartanak kutyát, 

mert háziállatot nevelni jó. Egy harmonikus 
kutyagazdi kapcsolatból mindenkinek csak 
java származhat, ám aki úgy dönt, hogy élet
terét egy állattal is megosztja, néhány szabályt 

– akár tetszik, akár nem –, be kell tartania.

Bár még javában tart az 
iskolai tanév, a Monorierdői 
Hírmondó arra kérte Hanyecz 
Anitát, a Fekete István 
Általános Iskola igazgatóját, 
számoljon be olvasóinknak 
a tanév eddigi legfontosabb 
eredményeiről, eseményeiről. 

Sikerek itt is, ott is

Tollforgató 

Sajnos sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a környezetük-
ben élő emberekre éppúgy tekintettel kell lenni, mint ked-
vencükre. A kulturált kutyatartásnak jórészt íratlan szabályai 

vannak, melyekből néhányat szeretnénk megosztani olvasóinkkal.  
 Győződjünk meg róla, hogy a kertünket körülvevő kerítés meg-
felelően biztonságos-e, nem tud-e kimenni rajta a kutya. 
 Ne engedjük önálló sétára kedvencünket, mert nem csak kelle-
metlenséget okozhatnak másoknak, hanem veszélyeztethetik is 
az utcán közlekedőket.  
 A magyarországi állattartással kapcsolatos törvények kimond-
ják, hogy közterületen kutya csak pórázon, szájkosárral vezethető.
 Kedvencünk – bármilyen barátságos is legyen –, soha ne en-
gedjük oda kérdés nélkül senkihez. Kiváltképp ahhoz ne, aki gye-
rekkel van. 
 Vigyázzunk, hogy kutyánk más tulajdonában ne tegyen kárt, 
pl. ne ugorjon fel kocsira.
 A kutyapiszok feltakarítása közterületen az állattartó számára 
kötelező és szankcionálható is. 
 A tapasztalat azt mutatja, hogy a „nemkutyások” többsége 
nem kutyaellenes, és jórészt a kutyatartókon múlik, hogy a konf-
liktushelyzetek elkerülhetőek legyenek. Megkérünk tehát min-
den kedves Monorierdőn élő kutyatulajdonost, hogy – a fenti 
szabályokat is figyelembe véve – póráz, ill. szájkosár nélkül ne sé-
táltassák a település utcáin kutyusaikat.  

Idén Monorierdő hozhatta haza az általános iskolás és a kö-
zépiskolás korcsoport kupáját a Dabason megrendezett Járási/
Területi Katasztrófavédelmi versenyről. Csapataink bejutottak a 
Pest megyei katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre. Az Isasze-
gen megrendezett megmérettetésen tanulóink az 5. helyezést 
és a különdíjat nyerték. A monorierdői csapat  tagjai: Badacso-
nyi Lóránt, Dombi Viktor, Gáspár Bettina és Vilcsek Virág. Ifjúsági 
Jujutsu Kör Monorierdői Dojo Ifi csapattagjai: Badacsonyi Viktó-
ria, Dobos Martin, Kubacska Renáta, Laposa Mónika.
 „A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumközlekedésre nevelési 
programjának megvalósítása – a közúti közlekedés biztonsá-
gát szolgáló köznevelési intézményi nevelési tevékenység – 1. 
forduló” című pályázaton intézményünk 193.000 Ft támogatást 
nyert, mely összeget a közlekedési nevelésre szolgáló eszköz-
csomag megvásárlására fordítottunk.
 Ebben a tanévben is részt vettünk több országos versenyen. 
A Lajosmizsén megrendezett Kele-napján 18 tanuló képvisel-
te iskolánkat. Ügyességi sportversenyen I. helyezést értek el ta-
nulóink, valamint egy 4. osztályos tanulónk II. helyezett lett az 
énekversenyen. Szintén országos verseny a Hermann Ottó ter-
mészetismereti verseny, ahova 5 tanulónk jutott el. Országos 
angol versenyre ugyancsak bejutott iskolánk 1 tanulója.

Iskolánk az idén hetedik alkalommal 
rendezte meg a Tollforgató kerületi, szak-
tárgyi versenyt. A szombati versenyna-
pon, a döntőn, miután Hanyecz Anita 
igazgatónő, az önkormányzat és a KLIK 
képviselői köszöntötték a résztvevőket, 
színjátszó szakköröseink adtak elő egy, 
zenés-táncos, mulatságos jelenetet. A 
műsor után a szaktanárok vezetésével a 
versenyzők saját termeikbe vonultak, és 
elkezdődött a verseny. Az értékelés alatt 

vendégeink különböző foglalkozásokon – 
kézműves, sakk –, stb. kapcsolódhattak ki, 
vagy a büfében falatozhattak. 
 Iskolánk tanulói is kivették részüket a 
sikerből. Alsó tagozaton matematika 3. 
évfolyamon Iszlai Annamária 3.b osztá-
lyos tanuló 2.; szövegértés 3. évfolyamon 
Debreczeni Anna 3.a osztályos tanuló 2., 
Juhász Sára 3.a osztályos tanuló 1. helye-
zett lett.
 Felső tagozaton kémiából 7-8. évfolya-
mon Vilcsek Virág 8.b osztályos tanuló 2. 
helyezést ért el.

A 2014/2015-ös tanévben újra ala-
kult a Szülői Közösség, akik haté-
konyan segítik az iskolai munkán-

kat. Támogatásukkal 2014 nyarán az iskola 
folyosóinak egy része is új festést kapott. 
Kiemelten sok segítséget, támogatást 
kaptunk munkánk szervezéséhez a képvi-
selő-testülettől. Többek között segítséget 
nyújtott az iskola külső homlokzatának fel-
újításában, a nyílászáróinak és tantermei-
nek festésében. 
 Az óvodával való kapcsolattartás már 
nemcsak a beiratkozás köré szerveződik, 
hiszen közös iskolai-óvodai programokat 
szerveztünk februárban, márciusban és 
áprilisban. 
 Az idei tanévtől a beilleszkedési és ma-
gatartás zavarral küzdő tanulókat a mono-
ri Nevelési Tanácsadó helyben tudja csak 
vállalni.  Ezért a Monori Tankerület enge-
délyezett egy fél státuszt fejlesztőpeda-
gógus alkalmazására. 2015 márciusától 
szakember foglalkozik a BTM-S tanulókkal. 
 Az első félévben megvalósult progra-
mok, a teljesség igénye nélkül: 

Október
 – csatlakoztuk a Magyar Diáksport 
napjához

 – állatvédelem/állati hét néven megin-
dítottuk a három hetes project első részét 
TÁMOP keretében
 – újra elindítottuk a Tollforgató tanul-
mányi versenyünket angol kultúrdélután
 – a 8. osztályos tanulók pályaválasztási 
kiránduláson vettek részt Monoron

November
 – az Önkormányzattal közös szerve-
zésben tujákat ültettünk
 – részt vettünk a Márton napi felvonu-
láson
 – megtartottuk a Szép magyar beszéd 
helyi fordulóját
 – megtartottuk a 8. osztályosok tanulók 
és szüleik részére a pályaválasztási délutánt

December
 – idén először rendeztük meg a Miku-
lás kupát (játékos sportrendezvény), 
 – tanulóink a Szterényi Szakközép- és 
Szakiskolában írták meg a központi írásbe-
li felvételijüket
 – karácsonyi műsort és karácsonyi vá-
sárt tartottunk

Január
 – megemlékeztünk a magyar kultúra 
napjáról
 – Fekete István napot tartottunk a 
TÁMOP témahét keretében

Február
 – Megtörtént a középfokú beiskolázás
 – Alsós-felsős farsangot rendeztünk
 – Házi tanulmányi versenyeket hirdet-
tünk humán és reáltantárgyakból 
 – Közös programot szerveztünk az 
óvodásokkal (bábszínház)
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Ön melyikre jelentkezik?
Az idei falunapon olyan sokfajta megmé rettetésre kerül sor, hogy egy csokorba szedtük a ver
senyfelhívásokat. Segítséget kívánunk nyújtani ezzel olvasóinknak, hogy mindenki időben jelent
kezhessen és készülhessen a megmérettetésekre. Melyik kelti fel figyelmét a következők közül? 

Van képe hozzá?

Felhívás

Pálinkafőző verseny Monorierdő 
tortájára verseny

Paprikáskrumpli- 
főző verseny

Bővebb információ a versenyekkel kapcsolatban:
Borbás Elvira 06-30/625-4842, e-mail: elvira.borbas@gmail.com

Dzsupin Imréné 06-30/625-9984

Csapatok jelentkezését várjuk a meg-
adott elérhetőségen és a helyszínen 
9:00 óráig. Minden csapatnak 3 kg 
krumplit és 1 kg hagymát biztosítunk. 
Főzés a napközi udvarán.

Monorierdő önállósodásának 10. évfordulója alkalmából
az Oktatási Kulturális és Ügyrendi Bizottság, a Szociális és Kör-
nyezetvédelmi Bizottság és a Monorierdői Hírmondó közösen 
fotópályázatot hirdet.
 A pályázat címe: Vonzások és változások.
 Amint arra a cím is utal, két témában várjuk alkotásaikat:
 1. kategória, „Vonzások” mottóval: Monorierdő olyan természeti 
kincseit örökíti meg, mely az állandóságot, az örök
szépséget, a változatlanságot, az időtlenséget mutatja be.
 2. kategória „Változások” mottóval: olyan Monorierdőhöz köt-
hető fotókat várunk, melyek  a fejlődést, a mozgást, a dinamiz-
must örökítik meg.
 Egy pályázó kategóriánként maximum 2 fotóval nevezhet a 
versenyre.
 A legjobb pályamunkákat bemutatjuk a Monorierdői Hír-
mondó jövőbeni lapszámaiban.
 A munkákból kiállítás nyílik az ünnepi falunap keretein belül, 
a díjazottak nyereményekben részesülnek.
 A fotókat elektronikus formában várjuk a következő
e-mail címre: foto.monorierdo@gmail.com a kategória meg-
nevezéssel 2015. június 15-ig.
 Kérjük, ne feledje el feltüntetni a pályázó nevét, címét, email
címét és telefonszámát. 
 Várjuk alkotásaikat!

Monorierdő Község Önkormányzatá-
nak Szociális és Környezetvédelmi Bi-
zottsága megszervezi a „Tiszta udvar- 
Rendes ház” „Szép környezet – Jó 
közérzet” környezetszépítő versenyt.
 Az értékelés során nem az anyagi hát-
térre, hanem az egyedi, ötletes kertésze-
ti megoldásokra, valamint a környezet-
tudatosság megjelenésére szentelünk 
figyelmet.
 A versenyre magánszemélyek jelent-
kezését várjuk „családi ház” kategóriában.
 Nevezési határidő: 2015. május 31.
 A nevezést személyesen a Polgármes-
teri Hivatalban lehet leadni, illetve postán 
a 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A 
címre megküldeni.
 Nevezési lap kapható a Polgármesteri 
Hivatalban, illetve az Önkormányzat hon-
lapjáról letölthető.

 2015. június 1-15 között egy szakem-
berekből álló szemlebizottság helyszíni 
bejárás során, értékelő lapok kitöltésével 
zsűrizi a látottakat.
 Az eredményhirdetésre 2015. június 
27-én, Falunapon kerül sor.
 A versenybe nevezettek közül az 1-8. 
helyezettjei az Önkormányzat által fel-
ajánlott díjban részesülnek az alábbiak 
szerint:
 I. helyezett: 15.000 Ft vásárlási utalvány, 
emléktábla
 II. helyezett: 10.000Ft vásárlási utalvány, 
emléktábla
 III. helyezett: 5.000 Ft vásárlási utalvány, 
emléktábla
 IV-VIII helyezett: emléktábla.
  Az Önkormányzat a díjazottak részére 
„Tiszta udvar- Rendes ház”  „Szép környe-
zet – Jó közérzet" táblát adományoz, me-
lyet az épület falán kell elhelyezniük.
 Az összes nevező részvételét emléklap 
átadásával köszönjük meg.

A versenyen indulóknak faj-
tánként 0,5 liter verseny pálin-
kát kell eljuttatni a szervezők-
nek. Egy versenyző tetszőleges 
számú pálinkával indulhat. Kér-
jük, az italokat 16:00 óráig ad-
ják le a helyszínen.

Téma: A 10 éves Monorierdő. A ver-
senyzőknek egységcsomagot biztosí-
tunk, mely június 23-26-a között vehető 
át a könyvtárban. Kérjük, a tortákat 16:00 
óráig adják le a helyszínen.
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Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 8.00–19.00
Szombat, vasárnap: 8.00–18.00

Monorierdő,  
Tölgyfa u. 63.

Telefon:  
06-29/419-241

06-20/946-2183

                                        -tápok 
Tápok, takarmányok, tápkiegészítők.

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

Kutya- és macskatápok
Húsok, tészták, rizs

Ápolási és felszerelési cikkek

Mon o r i erdő

KEDVENCEK
boltja

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

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

Az Andi Stúdióban

Professzionális teljes testvibrációs, 
mozgásteráPiás alakformáló készülék

Prémium minőségű kemencében 
sült 32 cm-es olasz pizzák, 
különleges hamburgerek!

Monorierdő, Szabadság utca 13. 
Sakáltanya Pizzéria & Pub

Júniustól új étlappal 
várjuk szeretettel

Folyamatos 
akciók!

Nyitva: H–Cs és Vas: 11–22-ig, 
P–Szo: 11–23-ig

 Ingyenes kiszállításért hívd most:

06-30/786-3112

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:  
Cserepes virágok, fenyőkéreg, virágföld.

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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Hirdetés

Köszönetünket fejezzük ki mind-
azoknak, akik Hajduk Bálintné  
temetésén részt vettek, sírjára  

koszorút, virágot helyeztek.

Külön köszönet Dr. Páczi Antal  
háziorvosnak a gyógyító munkájá-

ért, valamint az albertirsai Káldy  
Zoltán Evangélikus Szeretetotthon 

vezetőinek és dolgozóinak a  
gondos ápolásért.

Gál György és családja

• 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

Májusi  
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.  Mindenkit szeretettel várunk!*Az akció május 15-31-ig,  

illetve a készlet erejéig tart.

Carte d’Or prémium minőségű  

gombócos fagyi 
 150 Ft/gombóc

1,5%-os UHT tej  230 Ft helyett 169 Ft

0,5 l-es HB  

dobozos sör 195 Ft helyett 169 Ft

140 gr-os Magyar natúr 

joghurt és kefír 75 Ft helyett 49 Ft
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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! 

Házi 
csirkecomb

Sertéskaraj Sertéslapocka

Dagadó

Bontott 
sertéscsülök

Lotti zacskós tej

2,8%   1 l 

Magyar 
joghurt,  
kefír  140 g

Házi 
egész csirke Egész 

tyúk, kakas

BALLAGÁSI AJÁNLATUNK! 2015. május 31-ig!
Készüljön velünk a ballagásra üdítővel, süteménnyel, hússal. 
Vegye meg egy helyen, kedvezményesen! 699

Ft/kg

599
Ft/kg

1150
Ft/kg

995
Ft/kg

189
Ft/l

49
Ft/db

699
Ft/kg

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!

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.


