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Tisztelt monorierdői 
Lakosok!
Köszöntöm Önöket a tavaszi munkálatok kellős 
közepén. Ahogy tavasszal otthonainkban mindnyájan 
újult erővel kezdjük megvalósítani az idei évre 
tervezett tennivalókat, ugyanúgy a településen is 
gőzerővel vetettük bele magunkat a munkálatokba. 

Folytatás a 2. oldalon

Az útfelújításokhoz kapcsolódó 
munkákat a Diófa utca Csillag 
utca és Csalogány utca közöt-

ti szakaszával kezdtük, ahol eddig csak 
homokos út volt. Ezen a szakaszon a 
csatornákat megemelték, kiegyenlítet-
ték, valamint alap- és fedőréteggel bo-
rították. A Tölgyfa utca Csillag utca és 
Csalogány utca közötti szakaszát is hely-
reállították. Folyamatosan dolgoznak 
az árkok kialakításán, visszaállításán. Ez 
nem kívánság, hanem feladat, mert kö-
teleztek minket az árkok helyreállítására.

 A Makkos parkban új játékokat helyez-
tünk ki, valamint egy teljesen új csúsz-
dát telepítettünk a gyermekek számára. 
A megújult játszóteret húsvétra haszná-
latba is vehették. Itt szeretnék minden-
kit kérni, hogy a rugós játékokat 35 kg-
nál súlyosabb gyermekek ne használják. 
Vigyázzunk értékeinkre azzal, hogy ren-
deltetésüknek megfelelően használ-
junk, így sokáig lelhetik benne örömü-
ket gyermekeink.
 Elkezdjük a Nefelejcs utca és Futó 
utca között a park, játszótér és futó-
pálya elkészítését. Itt is kérném, hogy 
az elkészült közös értékeinket is óvjuk 
meg. Köszönöm megértésüket és tü-
relmüket az építés alatti esetleges zaj, 
valamint az ezzel járó kellemetlensé-
gek miatt.
 A tornatermünknél – ami sajátunk 
maradt, nem vitte el az állam –, most 
kezdődik a külön fogyasztási mérők ki-
alakítása. Református templomunk is 
szépen épül, ami az ígéretek szerint még 
ebben az évben elkészül.

Már megjöttünk ez helyre, 
anyánk köszöntésére, 
anyám, légy reménységben, 
köszöntelek egészségben. 

Gyöngyharmatos hajnalba 
kivirult a hajnalka, 
szép kivirult hajnalkák, 
köszöntsétek jó anyát.

Amennyi a zöld fűszál,
égen ahány csillag jár, 
májusban a szép virág: 
annyi áldás szálljon rád. 

Ahány csepp a tengerben, 
annyi hála szívünkben, 
gyermekeid hő szavát 
hallgasd meg ma jó anyánk.

Köszöntő 
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Folytatás a címlapról

A Monor Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Monorierdő képvi-
selő-testületének beszámolt a 2016. évi tevékenységéről. 
 A dokumentumból kiderül, hogy az elmúlt esztendőben kö-
zel 340 alkalommal történt tényleges beavatkozást igénylő ri-
asztás a parancsnoksághoz tartozó településeken.  A tűzesetek 
számát tekintve az adatok azt mutatják, hogy – bár az előző év-
hez képest jelentősen nem –, a 2012-es évhez képest jelentő-
sen csökkent az ilyen jellegű esetek száma. A műszaki menté-
sek száma azonban az előző, 2015-ös évhez képest is  határozott 
csökkenést mutat. 
 A hivatásos tűzoltók munkáját az elmúlt évben is nagyban 
segítette az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, akinek tagjai  mintegy 
közel 150 alkalommal vettek részt a káresemények felszámolá-
sában. Az önkéntes tűzoltók szabad helyismerete gyorsabbá és 
hatékonyabbá teszi az adott beavatkozást, és a rendelkezésükre 
álló technikai eszközök is nagyban hozzájárultak a területek ha-
tékony védelmében. 
 A Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. év célkitűzései kö-
zött szerepeltek az életszerű gyakorlatok tartása, melynek érde-
kében különböző szemléltető eszközöket (világító fényforrások, 
fabábu) sikerült beszerezniük. Ennek köszönhetően a tavaly jú-
niusban megrendezett szakmai versenyen a monori tűzoltó-
parancsnokság csapatversenyben második helyezést ért el. 
 Monorierdő képviselő-testülete elfogadta Kristóf Sándor tűz-
oltó parancsnok beszámolóját.

Kevesebb tűzeset,  
kevesebb műszaki mentés 

Fokozott rendőri jelenlét településünkön

Nálunk tavasszal is szedték

Mindig jelen voltak

Zahorecz Sándor rendőr alezredes, 
megbízott rendőrkapitány tájékoztatta 
Monorierdő képviselő-testületét a Mo-
nori Rendőrkapitányság  2016. évi tevé-
kenységéről. 
 Sajnos Monorierdőn az ismertté vált 
bűncselekmények számában jelentős 
növekedés tapasztalható. A 2015-ös év 
69 esetéhez képest tavaly mintegy 84 
esetet regisztráltak, mely 22 százalékos 
növekedést jelent. A növekedés nagy 
részét a közterületen elkövetett bűn-
cselekmények képezték, az előző idő-
szak 7 esetéhez képest tavaly 18 ilyen 
kategóriájú bűncselekményt regiszt-
ráltak. A kiemelten kezelt esetek kö-
zül a legtöbb bűncselekmény lopás 
volt, de néhány esetben előfordult tes-
ti sértés és rablás is. A kiemelten kezelt 
bűncselekmények számában mintegy 
61 százalékos emelkedés tapasztalha-
tó a 2015-ös esztendőhöz viszonyít-
va. A szintén növekvő számú lopások 
esetében az elkövetők többször a sér-
tettek felelőtlenségét, figyelmetlensé-

2017-ben évszakot váltva, őszre hirdették meg a TeSzedd! név-
re keresztelt, Magyarország legnagyobb hulladékgyűjtési akci-
óját, mellyel csatlakozunk a nemzetközi Takarítási Világnaphoz. 
 Monorierdő – ahogy az elmúlt években is – igazodik az orszá-
gosan kiírt időponthoz. A változás ellenére a közmunkások se-
gítségével tavasszal is összeszedték a szemetet a településről és 
környékéről. 
 Kérjük a lakosokat, hogy ősszel is csatlakozzanak minél töb-
ben a TeSzedd! akcióhoz a tisztább és egészségesebb Monori-
erdőért! 

A Monorierdői Polgárőrség tájékoztatta a településvezetést 
a 2016. évi tevékenységéről. A polgárőrség egész évben folya-
matos szolgálatot adott. Nem csak a rendezvényeket biztosí-
tották, de a téli extrém hidegben, és halottak napján is foko-
zott jelenléttel járultak hozzá a település biztonságához. Közúti 
baleseteknél több esetben együttműködtek a rendőrökkel a 
forgalomirányításban, a vasúti töltés kigyulladásakor pedig a 
tűzfészkek felkutatása során segítették a tűzoltók munkáját. Te-
lepülésünk önkéntesei az év során több mint 1600 óra szolgá-
latot teljesítettek, ami létszámra lebontva személyenként havi 
8 órát jelent. 
 Sikerült néggyel növelni a Monorierdői Polgárőrség létszá-
mát, és az év során a szervezet saját autót is vásárolt. Az idei év-
ben a szolgálatok teljesítéséhez szükségessé válik téli ruhane-
műk vásárlása, valamint adóvevő készülék beszerzése. 

 Ahogy a tisztelt lakosok is láthatják, te-
lepülésünk építése, szépítése folyama-
tos. Természetesen nem tudunk egy-
szerre mindenhol építkezni és utakat 
javítani, de előbb-utóbb mindenhová 
eljutunk. Megértésüket, türelmüket kö-
szönjük! Továbbra is várjuk javaslataikat, 

Tisztelt monorierdői 
Lakosok!

észrevételeiket, hiszen sokszor mi is ab-
ból merítünk, amit Önök jeleznek felénk.
 Végül anyák napja alkalmából a címla-
pon lévő verssel szeretnék minden ked-
ves édesanyának hosszú, boldog életet, 
jó egészséget kívánni: 

Szente Béla polgármester

gét kihasználva követtek el alkalmi lo-
pást. Általában könnyen értékesíthető 
használati tárgyakat vagy fémhulladé-
kot tulajdonítottak el. 
 A rendőrség adatai szerint a nagyjá-
ból négyezer fő lakosú településről 84-
en váltak valamilyen bűncselekmény ál-
dozatává. Ez is indokolta, hogy az idei év 
februárjától Monorierdő területén meg-
erősített rendőri jelenlétet biztosítsanak 
a közterületen elkövetett, erőszakos bűn-
cselekmények megelőzése céljából. 
 Pozitívumként emelhető ki azonban, 
hogy a lakosság szubjektív biztonság-
érzetét befolyásoló lakásbetörések szá-
mában jelentős mértékű, 44 százalékos 
csökkenés tapasztalható.
 Nem emelkedett a  személyi sérülés-
sel járó közúti balesetek száma sem, az 
5 esetből mindössze egy súlyos sérülés-
sel járó baleset volt. Az ittas járműveze-
tők kiszűrésére Monorierdő területén is 
tartottak közúti ellenőrzést, többször de-
monstratív jelleggel is, társszervek bevo-
násával. 
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A világ után Monorierdő

K oday László Bényén született, de 
Monorierdőn élt közel fél évszáza-
don keresztül. Sokat tett a települé-

sért, és – bár már több, mint másfél évtize-
de monori lakos – szívesen emlékszik vissza 
az itt töltött évtizedekre. Ide járt iskolába, itt 
alapított családot, itt építkezett, később pe-
dig a részönkormányzat tagjaként vett részt 
a közügyek szervezésében. Talán kevesen 
tudják, de a Monorierdő központjában lévő 
Makkos park nevének és a koplyafa elhelye-
zésének ötlete is tőle származik. Saját pénzé-
ből hívta életre az Erdei Gyermekekért Ala-
pítványt, mely megalakulása óta több millió 
forintnyi értékben támogatta a helyi tanu-
lók iskolai tevékenységeit. 
 Mindeközben pedig festette képeit, ala-
kítgatta saját stílusát, végül létrehozott egy 
olyan egyéni ábrázolási módot, mely ösz-
szetéveszthetetlen és utánozhatatlan. A 
hetvenes években nívódíjat, majd orszá-
gos pályázatot nyert, ennek kapcsán 1975-
ben megrendezhette élete első önálló ki-
állítását. 1990-ig munka mellett festett, 
alkotásait a szakma elismerte, a közönség 
pedig egyre jobban megismerte. Képei a 
világ sok országába eljutottak, ám Koday 
László személyiségében rejlő alázat mind-
végig meggátolta abban, hogy művésze-
tével, képeivel közvetlen lakókörnyezeté-
ben dicsekedjen. – Előfordult olyan eset is, 
hogy valaki, aki messziről eljött Monorier-
dőre festményt vásárolni, az utcán arról ér-
deklődött, hol lakik Koday László festőmű-
vész. A megkérdezett pedig csodálkozva 
válaszolt: ismeri ugyan Lacit, de ő arról nem 
tud, hogy festőművész lenne… – emlék-
szik vissza nevetve Koday László. 
 Honnan is tudhatta volna? Hiszen ak-
koriban Monorierdő nem volt önálló tele-
pülés, kevesen lakták, ezért kiállításra sem 
helyszín, sem igény nemigen mutatkozott. 
Koday László és a körülötte lévők azon dol-
goztak, hogy a település Monor részeként 
némiképp fölzárkózzon, és sokmindent el 
is értek, ám kulturális téren sajnos nem sike-
rült előrelépni.
 Az ezredforduló körüli évek Koday Lász-
ló életében is sok változást hoztak. 2000-

ben családi okok miatt Monorra költözött, 
ugyanebben az esztendőben a város Mo-
norért Emlékplakettel tüntette ki, öt évvel 
később pedig országos elismerést, a Cso-
konai Vitéz Mihály Alkotói Díjat is neki ado-
mányozták. Az eredetileg címfestőnek ta-
nult művész – akire tanárai már diákként 
felfigyeltek –, ekkoriban szellemi szabad-
foglalkozásúként már csak az alkotással 
foglalkozott. S nem csak az alkotással, mert 
művészetszervező tevékenysége találko-
zott az akkortájt felpezsdülő monori kultu-
rális élettel. Tagadhatatlan érdemei vannak 
abban, hogy Monoron a Vigadóban sike-
rült kialakítani egy professzionális kiállítóte-
ret, ahol éveken keresztül az ő meghívására 

olyan alkotók munkáit állították ki, melyek-
kel csak az ország legrangosabb galériái-
ban találkozhatott a közönség. 
 De vajon hogyan érezhette magát egy 
ízig-vérig vidéki környezetben nevelkedett 
festő Monor legnagyobb lakótelepének kis 
lakásában? Hiszen festményeinek világa ki-
vétel nélkül mindegyik falusias idillt, pa-
raszti világot, népmesei-vidékies hangula-
tot idéznek. Saját bevallása szerint eleinte 
kevéssé érezte otthonosnak ezt a környe-
zetet, ám ma már szemmel láthatóan jól 
érzi magát családjával és művészetpárto-
ló barátaival körülvett világában. Mi is len-
ne erre jobb bizonyíték annál, hogy alkotó-
kedve továbbra is töretlen? Festményeiben 
pedig gyermek- és fiatalkori élményeiből 
táplálkozik, abból az időszakból, melyek ki-
törölhetetlen nyomot hagynak mindannyi-
unk lelkében. Bényén nagyszülei nádfede-
les háza, a gólyafészek, deszkakerítés, a régi 
Monorierdő úttalan utcái, ahol az emberek 
név szerint ismerték egymást, ezek a mo-
tívumok egytől egyig fellehetőek Koday 
László munkáin.
 – Amikor kezdő alkotóként a különbö-
ző technikákat próbálgattam – meséli -, va-
laki azt mondta egyik festményemre, hogy 
olyan Henry Rousseau-s. Dicséretnek szán-
ta ugyan, én mégis elhatároztam, hogy in-
kább kialakítok egy olyan stílust, melyre azt 
mondják, hogy olyan “kodays”. Amikor a 
monori művelődési házban volt kiállításom, 
dr. Bánszky Pál művészettörténész mondta, 
hogy Koday festményeiről akkor is tudjuk, 
ki festette, ha nem írja alá őket. Úgy érzem, 
megtaláltam a saját témáimat, a saját stílu-
somat, nem lenne igaz, ha városias témákat 
ábrázolnék. Ha Moszkvában élnék, akkor is 
ezt festeném…
 Monorierdőre, művészi indulásának 
helyszínére pedig rendszeresen visszajár. 
Lánya és unokája révén nem tud, és nem 
is akar kiszakadni a település véráramából, 
hiszen bárhová is vitte munkáit, minden-
hol monorierdői alkotóként aposztrofálták. 
Ez év második felében pedig végre meg-
valósulhat az, ami mindeddig nem sike-
rült: Koday László festőművész munkáiból 
önálló kiállítás nyílik Monorierdőn, a kultu-
rális célokra felújított régi önkormányzati 
épületben. Olyan hiánypótló tárlat lesz ez, 
melynek segítségével a helyiek és az az-
óta a településre költözők végre megismer-
hetik a híres monorerdői alkotó munkáit. 
Ugyanakkor ez a kiállítás minden bizony-
nyal óriási lépés lesz afelé a kulturális előre-
mozdulás felé, amit Koday László mindig is 
oly annyira szeretett volna elérni. Amit nem 
sikerült évtizedekkel ezelőtt, az most végre 
megvalósulni látszik… tisztán művészeté-
nek erejével.  Nagy Renáta

Csokonai-díjas festőművész, képeit országszerte számtalan kiállításon csodál-
hat ta már meg a közönség, szakmai berkekben ismert és elismert. Alkotásain 
ke resz tül olyan színes, mesés álomvilágba léphetünk be, melynek varázsa mind-
annyiunk lelkében ott gyökeredzik. Valahol mélyen, gyermekkorunkból hozzuk 
magunkkal azt a világot, melyek Koday László képein újra visszaköszönnek. 
Ezért is nézzük olyan szívesen, olyan hosszan ezeket a festményeket. 

„Úgy érzem, 
megtaláltam a 
saját témáimat, 
a saját stíluso-
mat, nem len-
ne igaz, ha vá-
rosias témákat 
ábrázolnék. 
Ha Moszkvá-
ban élnék, ak-
kor is ezt fes-
teném…”
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Hirdetés

FELNŐTT AEROBIK  
kedden és csütörtökön  

18:00–19:00-ig.  
Jelentkezőket folyamatosan  

várunk. 

Érd.: Pap Alexandra  •  Tel.: 06-30/8218-207
Cím: Monoriedő, Fekete István Általános Iskola, tornaterem 

Ha szeret táncolni, akkor itt a helye!

Májustól 4 alkalmas bérlet is váltható! 
Ára: 3000 Ft/hó.

Pacsirta állateledel bolt
Monorierdő, Nyárfa u. 17. Pacsirta–Nyárfa u. sarok

·  PB gázpalackok  

cseréje  
·   Utánfutó  

kölcsönzés

Fagyasztott termékek
Sertés-, baromfi-, nyúltápok
VITAFORT takarmány
Szemestakarmányok
igény szerint darálva is
Kutya-, macskaeledel
Száraz tápok, konzervek

Ingyenes házhoz szállítás 10 000 Ft,  
illetve 100 kg feletti rendelés esetén Monorierdőn! 
Tel./fax: 06-29/418-594
Nyitva tartás: hétköznap: 8–18 óráig, szombat: 8–13 óráig, vasárnap: zárva

Bábolnai napos- és előnevelt csirkék előjegyezhetők.

Főállásban figyeli a rendet
Március elseje óta közterület-felügyelő vigyázza Monorierdő utcáinak rend-
jét. A jövőben sokszor találkozhatnak majd vele a lakosok, ezért a Mono ri-
erdői Hírmondó arra kérte Petrovai Tamást, mutatkozzon be a lakosoknak, 
és mondja el ő maga, mire kell figyelnünk a mindennapok során. 

„Nem a bír-
ság a fon-
tos, hanem, 
hogy rend le-
gyen. A bír-
ság egy olyan 
lépés, amikor 
már mást nem 
tudok tenni.”

D olgozott-e már korábban is 
közterület-felügyelőként? 
 – Igen, a Belváros-Lipótváros 

Közterület-Felügyeletéről érkeztem Mo-
norierdőre, azelőtt pedig az I. kerületben  
dolgoztam. Már több, mint négy éve 
végzem ezt a hivatást.
 
– Miért kellett bevezetni újra a közte-
rület-felügyeletet Monorierdőn?
 – Tudomásom szerint az utóbbi idő-
ben nagyon megszaporodtak a szabály-
sértések, az illegális szemét kihelyezések, 
sok volt a rongálás, az engedély nélküli 
közetrület-használat, a vízelvezető árkok 
betemetése, valamint a szennyvíz kive-
zetése az utcára. 
 
– Mi a közterület-felügyelő feladata?
 – Feladatköröm eléggé színes. Általá-
nosságban a közterületek rendjének és 

tisztaságának védelme, valamint annak 
rendjét megbontó jogsértések megelő-
zése, megakadályozása és szankcionálá-
sa. A törvény értelmében munkaköröm-
be tartozik az önkormányzati vagyon 
védelme is. A közterület-felügyelő hiva-
talos személy, vagyis igazoltatásra jogo-
sult. 

– Mondana néhány konkrét példát?
 – Szabálysértés esetén kötelességem 
eljárást kezdeményezni, vagy például is-
kolakerülés észlelése esetén intézkedést 
tenni. Figyelnem kell, hogy a közterüle-
ten folytatott engedélyhez, illetve útke-
zelői hozzájáruláshoz kötött tevékeny-
ség szabályszerű-e. Amennyiben az 
utcákon, tereken a köztisztaságot rom-
boló tevékenységet észlelek, először fi-
gyelmeztetem az illetőt, ha annak nincs 
hatása, akkor bírságot kell kiszabnom. El-
lenőrzöm a járművek parkolásának sza-
bályosságát, illetve a mozgásában korlá-
tozott személy parkolási igazolványának 
jogszerű használatát és birtoklását. Meg-
jegyezném, nem a bírság a fontos, ha-
nem, hogy rend legyen. A bírság egy 
olyan lépés, amikor már mást nem tudok 
tenni. Ezért is kezdtem el sokfelé figyel-
meztetést kihelyezni a szabálytalanul vá-
rakozó gépjárművekre, vagy éppen szól-
ni, hogy az utcán tárolt fa, sóder, homok 
kihelyezésére is engedély kell. Mindez 
eddig sem volt szabályos, csak korábban 
nem volt, aki ellenőrizze. 

– Hogyan fogadták tevékenységét a 
lakosok?
 – Első alkalommal sokan nem fogad-
tak barátságosan, de hisz ez érthető. “Ki 
ez? Mit akar? Nehogy már ő szabályozzon 
be!” - gondolták. Azt remélem, a lakosok 
szépen lassan elfogadják munkámat, 
és megtapasztalják, hogy az együttélés 
törvényeinek betartatása végső soron 
mindannyiunk érdekeit szolgálják. Hiszen 
mindenki szívesebben lakik egy olyan 
helyen, melynek utcáin, környezetében, 
levegőjében rend és tisztaság van, nem 
pedig a káosz és rendetlenség uralkodik. 
Azért szerencsére voltak olyan lakosok is, 
akik már az első napokban tanácsot kér-
tek. A jövőben remélem a jobb kapcso-
lattartást a lakosokkal, hiszen szívesen se-
gítek bárkinek, aki hozzám fordul. 

– Biztosan nem könnyű ez a munka...
 – Ezt a munkakört azon emberek vá-
lasztják, akikben megvan az a törekvés, 
hogy maguk körül a rendet fenntart-
sák. Én is azon vagyok, hogy Monorier-
dőn rend legyen. Sajnos sokan vannak 
akik ezt nem így látják, de ez a feladatkör 
elengedhetetlen minden település szá-
mára. A nehézségek? Számomra nincse-
nek nehézségek, mert ha esetleg talál-
kozom ilyennel, azt igyekszem minden 
esetben megoldani.
 
– Milyen esetekben és hogyan fordul-
hatnak önhöz a lakosok?
 – Szinte bármilyen ügyben felkeres-
hetnek, amit kint az utcán, parkban, erdő-
ben észlelnek. Ez lehet például falopás, 
utcai bútorok nem megfelelő használa-
ta, szemetelés, szabálysértés vagy rongá-
lás észlelése.
 Az önkormányzatnál vagy elektro-
nikus úton is megkereshetnek a koz te-
rulet felugyelo@monorierdo.hu e-mail 
címen. Nagy
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Játékosan tanulva a túlfogyasztás ellen
Áprilius 22-e, a Föld Napja. Közel harminc éve ünnepeljük, melyhez Monroierdő 
immár hetedik éve csatlakozott, hogy felhívja a lakosok, kiemelten pedig a fiatal 
korosztály figyelmét környezetünk védelmére, földünk tudatos megóvására. 
E napnak talán legfontosabb üzenete, hogy mi magunk, egyénenként is 
alakítsunk ki olyan életmódot, mely kevésbé megterhelő Földünk számára. 

A teljes délelőttöt kitöltő program-
sorozat a Greenpeace előadásai-
val kezdődött három korcsoport 

– óvodások, alsó és felső tagozat – szá-
mára. Az előadást követően a szervezet 
aktivistái szórólapokat és matricákat osz-
tottak szét a résztvevő gyermekek között. 
 Az előadások után a gyermekek át-
vonultak a polgármesteri hivatal épü-
letébe, ahol megtekinthették az önkor-
mányzat által kiírt pályázatra érkezett 
képzőművészeti alkotásokat.  A két kate-
góriában kiírt pályázat témája idén a túl-
fogyasztás és az éghajlatváltozás volt. A 
képzőművészeti alkotások és az irodal-
mi pályamunkák díjazottjai tárgyjutal-
makat és dicsérő okleveleket vehettek 

át. Az értékes délelőttöt faültetés zárta: 
a főút mellé egy tatárjuhar facsemetét 
ültettek el közösen, a gyermekek segít-
ségével.  

 „Autóval közlekedni nagyon jó és kényelmes. Gyorsan oda lehet 
érni kijelölt úticélunkhoz. Kellemesen beszélgethetünk családtag-
jainkkal útközben. Gyönyörködhetünk a szép tájban is. Épp ez a 
probléma! A világ egyre jobban szennyeződik az autó kipufogójá-
ból áramló káros gázok miatt. Egyre rosszabb a levegő, melegszik a 
légkör. Számomra félelmetes a sarki jég olvadása, az óceánok víz-
szintjének emelkedése...Tegyünk ez ellen! A kényelmes autózást 
váltsuk le a kevésbé szennyező tömegközlekedésre, vagy ahol megte-
hetjük, járjunk kerékpárral!… Szeretném hinni, hogy megállítha-
tó a természet pusztulása, mert ha ez nem sikerül, az emberiség vé-
gét is jelentheti.” (Dzsupin Dávid)

 A pályázatok díjazottjai: 
Irodalmi pályázat: 
5-6. osztályosok:
 I. Szatmári Sára 6.a, 
 II. Debreczeni Anna 5.a, 
 III. Szűcs Laura 5.a. 
7-8. osztályosok: 
 I. Dzsupin Dávid 8.b, 
 II. Juhász Zsóka 7.b, 
 III. Jámbor Gergő 8.b. 

Képzőművészeti pályázat: 
Alsó tagozatosok:
 I. Udvari Boglárka 3.a 
 II. Pergel Hanna Léna 3. a 
 III. Mező Laura 3. a 
 Különdíj: Demcsák Patrik 3. a
Felső tagozatosok:
 I. Halgas Virág 8. a 
 II. Mayer Szabolcs 6. b
 III. Kele Dóra 8. a  
Képzőművészet kategóriában külön-
díjasok: Kontrás Alexandra, Nagy Gábor, 
Körmendy Léna, Demcsák Patrik, Lingurár 
Amanda 4.a osztályos tanulók

További információ: : Gabi kozmetika
Bejelentkezés: 06-29/419-166
Cím: Monorierdő, Nefelejcs u. 29. 

• Tisztító kezelések
• Savas kezelések
• Feltöltő kezelések
• Gépi kezelések:
 - ultrahang
 - iontoforézis
 - thermo vasaló
 - thermo álarc
• Hatóanyagos masszázs
• Lávaköves masszázs
• Hagyományos kezelések

Kozmetika
Villanyszerelési szaküzlet

Védőcsövek
Dobozok

Vezetékcsatornák
Kábelek

Vezetékek
Kismegszakítók

Izzók
Kontaktorok
Motorvédők

E-mail: erdovillamossag@gmail.com
Tel./fax: 06-29/418-594 • Monorierdő, Nyárfa u. 17.

Prodax, 
Legrand, 

Moller, Stilo 
szerelvények.

Hensel, 
Rittal, ABB 
elosztók.

Fénycsövek
Lámpatestek

Erdő-vill

villany-
szerelés, 
kivitelezés, 

forróvíztárolók 
felszerelése, 

javítása
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Monorierdő Község Önkormányzata megszervezi a „Tiszta udvar- 
Rendes ház”  „Szép környezet-Jó közérzet” környezetszépítő versenyt.
 A versenyre magánszemélyek jelentkezését várjuk „családi ház” kate-
góriában. Nevezési határidő: 2017. június 10. Nevezési lap kapható a Pol-
gármesteri Hivatalban, illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról. Az 
eredményhirdetésre 2017. június 24-én, Falunapon kerül sor .
 A versenybe nevezettek közül az 1-8. helyezettjei az Önkormányzat ál-
tal felajánlott díjban részesülnek. A díjazottak „Tiszta udvar-Rendes ház”  
„Szép környezet- Jó közérzet" táblával gazdagodhatnak, melyet az épület 
falán kell elhelyezniük. Az összes nevező részvételét emléklap átadásával 
köszönjük meg. 

Felhívás

Élelmiszer, vegyi áru • Zöldség-gyümölcs • Friss pékáru • Felvágottak 
Mirelit áru • Tejtermékek • Italáru (üdítők és alkoholos termékek) • Fenyőkéreg

Köszönöm ABC partner  
Bővebb információ a  

www.koszonomabc.hu oldalon

Mindenáron a legjobb áronVegyes

Nyitvatartás Már hÉT vÉgÉN Is: h–v: 6–19 óráig

Monorierdő, Barátság u. 102.  
Rétes csárda mellett

06-31/780-7197    
Erzsébet utalvány, Erzsébet kártya, bankkártya, 
Szép- kártya és K&H Szép-kártya elfogadóhely

Fenyőkéreg 
közepes, nagy, vörös

Muskátliföld, 
szarvasmarha

trágya, virágföld. 
Tavaszi virágok.

Bizsuk, kozmetikai 
cikkek, kiegészítők

299 Ft/db

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

Az Andi Stúdióban

Professzionális teljes testvibrációs, 
mozgásteráPiás alakformáló készülék

Újrahasznosítható hulladék SÁRGA ZSÁKOS:
Ásványvizes, üdítős, PET, egyéb flakonok
 Szállítási időpontok: május 30., június 27., július 25., augusztus 
29., szeptember 26., október 31., november 28., december 19.

Komposztálható hulladék ZÖLD ZSÁKOS:
Minden háztartás 5 darab zöld zsákot ingyen igényelhet a piacon, ügy-
félszolgálati időben. 
 Szállítási időpontok: május 19., június 16., július 21., augusztus 
18., szeptember 15., október 20., november 17.

Szelektív hulladék- 
szállítási időpontok
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Monorierdői Hírmondó
Alapító laptulajdonos: Monorierdő Község  
Önkormányzata. Kiadja: Régió Lapkiadó Kft.  
Cím: 2200 Monor, Táncsics M. u. 38. Szerkesztő: 
Nagy Renáta. Felelős kiadó: Papp János ügyvezető.  
Szerkesztőség: Cím: 2200 Monor, Kossuth L. u. 
71/A. 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: 1600 példányban. 
Terjesztés: Magyar Posta Zrt. ISSN 2062-4026. 
Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért fele-
lősséget nem vállalunk. A lapban közölt informá-
ciók tájékoztató jellegűek.

Háziorvosi rendelő: 29/419-107
Gyermekorvosi rendelő: 29/419-544
Orvosi ügyelet (Pilis): 29/496- 011
Polgárőrség: (20-tól 8 óráig) 
06-30/ 268-03-42
Monorierdő Községi 
Polgármesteri Hivatal
2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A
Telefon: 29/419-103, 619-380
Fax: 29/619-390
E-mail: merdo.hivatal@monornet.hu
Ügyfélfogadási rendje: hétfő: 13-18-ig, szer-
da: 8-12-ig és 13-16.30-ig, péntek: 8-11-ig.

Hirdetés

Hirdetés

ImpresszumKözérdekű információk

•  DERMAROLLERes 
kezelés

• Tini arckezelés
• SMINKTETOVÁLÁS
• Férfi kozmetika
• SMINK KÉSZÍTÉS
•  CELLULIT és FRIS-

SÍTŐ MASSZÁZS

  Ildi
kó

Kozmet
ika

Monorierdő,
Rózsa u.18.
Telefon:
70/313-7103

: Ildikó  
Kozmetika  
4es főút

Ingatlanába költöztek a méhek?

Tel.: 06-30/467-7216, 06-70/607-4444

Ingyenes 
rajbefogást 
vállalok!
40 éves  
méhészeti 
tapasztalattal.

Második alkalommal került megrendezésre a húsvéti készülő-
dés a könyvtár szervezésében. Az április 10-i programot a nap-
közi épületében és udvarán tartották, melyre igen nagy volt az 
érdeklődés, sok gyerek a szüleit is elhozta.
 A kézműves foglalkozáson húsvéti díszek készültek: ajtódísz, 
tojástartó, kosár, virágok, melyeket alkotóik haza is vihettek. A 
munkához némi harapnivaló és üdítőital adta az energiát. – A 
programok közül a legnagyobb sikere a csokitojás keresésnek 
volt, a napközi udvarán – tájékoztatta a Monorierdői Hírmon-
dót Pergel-Rácz Éva, könyvtárvezető. – A gyerekek örömmel 
bontogatták és ették a megtalált tojásokat. Volt olyan gyerek, 
akinek sikerült teleszednie az általa készített kosarat húsvéti 
nyalánkságokkal. 
 A résztvevők nagyon jól érezték magukat a húsvéti készülő-
dés délutánján, a gyerekek pedig  megígérték, hogy jövőre a 
nagymamát és a nagypapát is magukkal hozzák.

Jövőre hozd a nagyit is! 

Magó tüzép
06-29/416-858, 06-30/974-1744

Monorierdő, 4-es főút 43-as km

Tűzifa,   
kalodás fa,  
biobrikett, 

tőzegbrikett,  
német brikett,  
lengyel szén!

Hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti  
a megvásárolt tűzifa tömegét.

Figyelem! 
Kaphatók ill. rendelhetők 

kiváló minőségű 
trapéz- és 

cserepeslemezek 
kedvező áron 
többféle vastagságban,  

színben és formában,  
különböző bevonatú felülettel 

(fényes és matt poliészter, fényes és 
matt gránit, matt alumínium).

Koromtalanító, alágyújtós kapható!
Építőanyagok gyári ár alatt!
Értékcsökkent zsákos termékek kiárusítása!  

Lábazati vakolat, polisztirol- és pórusbeton ragasztó, gipszkartonragasztó

Kingstone vakolatok, Beton Epag térkövek

Sóder akciós áron  

a környéken legolcsóbban 

május hónapban, hozzávaló  

mennyiségű cement vásárlása 

esetén! (min. 2,5q/m3)

Ne bízza másra az anyagbeszerzést!  
Százezreket spórolhat, ha saját maga szerzi be építőanyagát!



Monorierdő Község Önkormányzatának  Lapja

 

        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

H: 7-12-ig, K-P: 6-18-ig, Szo: 6-13-ig, adventi vasárnapokon: 7-12-igSAROK
ABC

Nagyobb helyen, nagyobb választékkal várjuk! 

Friss zöldség, gyümölcs

Primőr áruk

Házi sajtok

Különleges fűszerek és pácok

Helyben feldolgozott 
tőkehús, baromfihús, 
magyar sertés-  
és csirkehús

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

Kolbászhús, 
szalonnafélék, 

belek 
kaphatók!

Pénteken  
és szombaton  

friss hal,  
pontyszelet.

Szaloncukrok

Válassza a minőséget és a tapasztalatot!

Keresse naprakész 
ajánlatainkat 

a Facebookon!               
: sarok-abc 

monorierdő

Készüljön a tavaszi  
sütögetésre!

Ha nincs sütnivalója, mi összekészítjük. 
Rendelje meg egy nappal előbb!

Helyi  
vágóhidakról  

100%-ban magyar 
sertés-,  marha-,  

csirkehús.


