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Filmet forgattak Monorierdőn
A kicsik már birtokba  

is vették a területet Pályázat és faültetés

Folytatás a 2. oldalon

Tisztelt monori-
erdői Lakosok!
Végre itt a várva-várt tavaszi-nyári időszak, 
és ezzel együtt eljött a kinti munkálatok 
ideje. Az önkormányzat is próbál a lehe-
tőségekhez mérten a legtöbb feladatot 
elvégezni, hogy jobb körülményeket biz-
tosítsunk a településünkön élők számára.

M egújult, megszépült például a játszóterünk, me-
lyet március 28-án adtunk át Pogácsás Tibor államtit-
kár úrral közösen. A projekt megvalósításához szük-

séges anyagi forrást pályázaton nyertük.

Monorierdő új játszóterének felavatása
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A régi játszóteret elbontottuk, ezt köve-
tően pedig teljes egészében újjá épül-
hetett a tér. Ugyanezen a pályázaton 
pihenőpark kialakítására is nyertünk 
anyagi forrást, melyet a Beton úton fo-
gunk kiépíteni. Reméljük, a közelben 
élők is örülnek majd az új létesítmény-
nek. Több idős lakosunk mondta, hogy 
kifejezetten hasznos lesz, ha az állomás-
ra menet meg tudnak majd pihenni a 
padokon.
 Az új orvosi rendelő kivitelezőjének 
közbeszerzése is elindult. Ezen kívül 
az önkormányzat indul egy pályázaton, 
melyet a belterületi, tervezői engedély-
lyel rendelkező utak burkolatának el-
készítésére írtak ki. Az engedélyeket az 

önkormányzat korábban már megcsi-
náltatta. De természetesen önerőből is 
folytatni kívánjuk útjaink karbantartá-
sát, mert a tél sajnos tovább rongálta az 
amúgy is gyenge állapotú útjainkat.
 Bizonyára látják, kedves lakosaink, 
hogy elkezdődtek a buszmegállók 
munkálatai is. Az önkormányzat ugyan-
is modern buszmegállókat fog létesí-
teni a négyes számú főúton, ezzel is 
segítve a komfortosabb utazást Mo-
norierdő lakossága számára. Ezen kívül 
természetesen próbálunk nagy hang-
súlyt fektetni a közterületeink rendben 
tartására is.
 Ebből a felsorolásból is látszik, hogy 
nem tétlenkedünk – rosszalló hangokkal 

Folytatás a címlapról

Tisztelt monorierdői Lakosok! Monorierdő Község Önkormányzata megszervezi a 
„Tiszta udvar-Rendes ház”  „Szép környezet- 
Jó közérzet” környezetszépítő versenyt.

A   versenyre magánszemélyek jelentkezését várjuk 
„családi ház” kategóriában.

Nevezési határidő: 2018. június 15.
A nevezést személyesen a Polgármesteri Hivatalban lehet le-
adni ügyfélfogadási időben, illetve postán a 2213 Monorier-
dő, Szabadság u. 50/A címre megküldeni.
 Nevezési lap kapható a Polgármesteri Hivatalban, illetve 
az Önkormányzat honlapjáról letölthető.
 2018. június 18-22  között egy szakemberekből álló szem-
lebizottság helyszíni bejárás során, értékelő lapok kitöltésével 
zsűrizi a látottakat.

Az eredményhirdetésre 2018. június 30-án,  
Falunapon kerül sor.

Monorierdő Községi Önkormányzata

Felhívás

Márciusban jótékonysági nőnapi bulit szervezett a Csicsergő 
Óvoda Szülői Munkaközössége. A támogatóknak köszönhető-
en mintegy 280 tombolaajándék talált gazdára. 
 A jótékonysági bál tiszta haszna közel félmillió forint. Az összeg 
egy részét a május 9-ére meghívott Bohóc Színház előadására for-
dítják, a családi napra pedig fagylaltot fognak belőle vásárolni. Ter-
mészetesen az összeg egy részét a következő tanév kiadásaira te-
szik félre, ebből fogják például a mikuláscsomagot is finanszírozni. 
 – Szeretném megemlíteni, hogy a 2017-es jótékonysági buli 
bevétele is jó helyre került, hiszen – Gál Melinda vezetése alatt 

- egy kétállású hintát vásároltunk, melyet 2017 őszén sikeresen 
letelepítettek az óvoda udvarán – mondta el kérdésünkre Pap 
Alexandra, a Szülői Munkaközösség 2018-19-es évi elnöke. 
 A nőnapi jótékonysági buli szervezői ezúton köszönik min-
den támogatónak a segítséget, valamint köszönik minden 
szülőnek az egész éves munkáját. 

Félmillió forint  
az óvoda javára

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

Hirdetés

A legáldottabb kéz a földön
A te két kezed, jó Anyám!
Mindenki áldja közeledben:
Hát én hogy is ne áldanám?!
Tudom megáldja Istenünk is,
Az örök Jóság s Szeretet! –
Némán, nagy, forró áhitattal,
Csókolom meg a kezedet!

Dsida Jenő

Játszóteret avattak
Március végén átadták Monorierdő új ját- 
szóterét. A beruházás keretében a telepü- 
lés központjában lévő Makkos park ko- 
rábbi játszóterét kibővítették, teljes mér-
tékben felújították, valamint új, korszerű, 
biztonságos eszközökkel szerelték fel. 

ellentétben –, hiszen nekünk Monorier-
dő a legfontosabb. Végül, de nem utolsó 
sorban szeretném köszönteni az édes-
anyákat. Kérem, fogadják szeretettel az 
alábbi verset anyák napja alkalmából.

Szente Béla, polgármester

Az eseményen településünket meg - 
 tisztelte Pogácsás Tibor, a Belügy-
minisztérium államtitkára is, aki ar-

ról beszélt: fontosnak tartja, hogy az ön-
kormányzat olyan fejlesztéseket tudjon 
véghezvinni, mely közösségépítő felada-
tokat lát el. Véleménye szerint a valamiko-
ri erdő megmaradt fái jó hátteret adnak 
egy olyan játszótérnek, mely a lakosok jö-
vőjét, előrelépését biztosítja. – Élvezzék, 
használják mindazt, amit a település tud 
nyújtani önöknek! – zárta gondolatait az 
államtitkár. 
 Ezt követően Szente Béla polgármester 
beszédében köszönetet mondott min-
denkinek, aki segítette a projekt megva-
lósítását, majd Pogácsás Tiborral közösen 
vágták el a megnyitást jelképező szalagot. 
Mielőtt a legilletékesebbek, a gyermekek 
birtokba vették a vadonatúj játszóteret, a 
Monorierdői Aprók néptánccsoport rövid 
műsorral kedveskedett a jelenlévőknek. 
 Reméljük, hogy lapunk megjelenése-
kor már minden monorierdői gyerkőc ki-
próbálta, és örömmel használja az új kö-
zösségi teret. 

„Több idős la-
kosunk mond-
ta, hogy kifeje-
zetten hasznos 
lesz, ha az ál-
lomásra menet 
meg tudnak 
majd pihen-
ni a padokon.”
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Föld napjaA Hercegnő és a Sztár

2018. május

Monorierdő az idei évben is 
csatlakozott az április 22-i 
Föld napja rendezvényeihez.

Ön is álmodozott már  
arról, hogy egyszer film- 
sztár vagy híres énekes  
lesz? Egy monorierdői csa-
lád gondolt egy merészet, 
és elhatározta, hogy fil-
met forgat a településen. 

52018. május

E gy filmet: valódi történettel, mind-
annyiunk számára ismerős hely-
színekkel, valódi szereplőkkel és 

sok-sok zenével. Bár az alapötlet egy ka-
maszlánytól származik, gondolata még-
sem maradt pusztán kamaszos ábránd. 
Munkácsi Tina története a családi össze-
tartás gyönyörű és valóságos példája… 
mert ez nem csak mese! 

– Kérlek, mutatkozz be az olvasóknak!
 – Munkácsi Tina vagyok. Két húgom 
és egy öcsém van: Blanka tizenhárom, 
Panna tíz, Magor lassan három éves, én 
pedig most töltöttem a tizenhetet. Szü-
letésem óta Monorierdőn élek, anyukám 
is itt született, apukám pedig tizennégy 
évesen költözött ide a családjával Mis-
kolcról.

– Honnan származik a film ötlete, és mi-
lyen céllal készítettétek?
 – Az alapötlet régebbre nyúlik vissza. 
Öt évvel ezelőtt írtam egy színdarabot, 
melyet a testvéreimmel otthon, a tera-
szon adtunk elő. Aztán írtam még egyet, 
amit már meg akartunk filmesíteni, de 
ez nem jött össze. Tavaly elhatároztam, 
hogy megfilmesítjük az első színdara-
bot. Ezért átírtam, és ez lett a „Hercegnő 
és a Sztár”. Kiskoromban nagyon szeret-
tem a Barbie-s meséket, melyben álta-
lában hercegnők szerepelnek. Én is sze-
rettem volna egy ilyen történetet írni. A 
célom az volt vele, hogy bebizonyítsam 
magamnak, és a környezetemnek, hogy 
képes vagyok egy ilyen nagy volumenű 
dolgot létrehozni.

– Hogyan fogadta a családod, amikor 
elmondtad nekik, hogy szeretnéd, ha a 
történetedet együtt valóban meg is fil-
mesítsétek?
 – Vegyes volt a fogadtatás, de Anya 
támogatta az ötletet. A forgatásokon elő-
ször mindenki lelkes volt, aztán a munka 
során rájöttek, hogy ez fárasztó feladat. 
Sokszor kell felvenni egy-egy jelenetet, 

és néha nem volt kedvük az egészhez. 
Magára a szereplésre Anyát volt a legne-
hezebb rávenni, mert nem szeret kame-
ra előtt lenni.

– Egy film elkészítése igencsak összetett 
feladat. Rendelkezett valaki a családban 
valamilyen filmes előképzettséggel?
 – Anyukám öccse, Benedikti Sándor 
az egyetlen, akinek van filmes háttere 
a családban. Ő Pamkutyáéknak szokott 
segíteni operatőrködni, és vágni is tud.  
(A Pamkutya Magyarország második leg-
több feliratkozóval rendelkező YouTube-
csatornája. Legismertebb videójuk a 
Despacito c. szám paródiája – a szerk.) Ő 
volt, aki segített nekem is. Nyáron részt 
vettünk egy filmes táborban, ahol meg-
tanultuk az alapokat. A szerepléssel kap-
csolatban ugyan nem igazán volt kitől 
tanácsot kérnünk, de egyéb dolgokban 
Bán Lilla filmrendezőtől, a nyári tanfolyam 
vezetőjétől volt lehetőségem kérdezni.

– Milyen technikai felszereltséggel ren-
delkeztetek?
 – Sajnos technikánk nem igazán volt, 
ezért anya telefonjával vettük fel a jele-
neteket. Anyukám és az egyik szereplő 
volt az operatőr.

„Kérjük, ültes-
sen ön is min-
den évben 
egy facsemetét, 
hogy zöldebb, 
egészségesebb 
és szebb legyen 
környezetünk!”

„Már a forga-
tókönyv írás-
nál a fejemben 
voltak, hogy 
az ismerőse-
im közül ki-
nek van olyan 
háza, amely 
megfelel az el-
képzeléseim-
nek, amely il-
lik a szereplő 
karakteréhez 
és stílusához.”

– Hol találtatok helyszíneket a filmhez? 
 – Már a forgatókönyv írásnál a fejem-
ben voltak, hogy az ismerőseim közül ki-
nek van olyan háza, amely megfelel az 
elképzeléseimnek, amely illik a szerep-
lő karakteréhez és stílusához. Végül Mo-
norierdőn, Isaszegen, Üllőn és Budán ké-
szültek a felvételek.

– Visszatekintve mi volt a legjobb illet-
ve a legnagyobb kihívás a teljes projekt-
ben? 
 – A teljes „projekt” egy év volt. A tör-
ténet megírása áprilisban kezdődött, 
nyáron voltunk a filmes táborban, au-
gusztus végén kezdtük el a forgatást, és 
márciusban volt az utolsó felvétel. Persze 
nem folyamatosan forgattunk, hanem 
amikor ráértek a szereplők. Közben pe-
dig amit tudtam, megvágtam.
 A legjobb érzés talán az volt, amikor 
készen lett és egyben láttam, a teljes fil-
met. A munkafolyamatok között pedig 
a vágást élveztem a legjobban. Viszont 
nehézséget jelentett, hogy szegény szá-
mítógépünk elég régi, ezért nem bírta 
kezelni a vágóprogramot, és sokszor le-
fagyott. Figyelni kellett arra is, hogy né-
hány helyszín esetében időpontot kellett 
egyeztetni. De mivel a testvéreimmel 
magántanulók vagyunk, anyukám meg 
itthon van a kisöcsémmel, ezt a részét is 
sikerült megoldanunk. 

– Milyen volt a film fogadtatása, hol mu-
tattátok be az elkészült történetet? 
 – Az önkormányzattól megkaptuk 
a könyvtár melletti dísztermet, amit ez-
úton is nagyon köszönünk. Itt háromszor 
vetítettük le a filmet. Először azoknak, 
akik szerepeltek benne, vagy a helyszínt 
biztosították, a következő két alkalom-
mal pedig a nagyközönségnek. Nagyon 
jól sikerültek a vetítések, mindenkinek 
nagyon tetszett, sok biztatást kaptunk a 
folytatáshoz. Jelenleg a youtube-on bár-
ki számára elérhető, Hercegnő és a Sztár 
címmel. Már készül a második rész forga-
tókönyve is. Nyáron kezdődnek a forga-
tások, őszre pedig szeretnénk befejezni. 
Természetesen a későbbiekben is terve-
zek más stílusú filmet.

– 17 évesen sok kamasz fejében megfor-
dul, hogy filmsztár vagy énekes legyen. Te 
is ábrándoztál, ábrándozol hasonlókról?
 – Igen, szeretnék filmsztár vagy éne-
kes lenni, csak nincs hozzá jó hangom. 
Érettségi után felvételezni fogok a film-
művészeti főiskolára. Még nem tudom, 
hogy színész vagy rendező lennék in-
kább, úgy gondolom, majd kialakul. 

Hirdetés

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

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

Az Andi Stúdióban

Professzionális teljes testvibrációs, 
mozgásteráPiás alakformáló készülék

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.

A napot a világ 175 országában 
ünneplik meg, országunk 1990-
ben csatlakozott a mozgalom-

hoz. A Föld napja mára a legnagyobb 
önszerveződő környezeti megmozdu-
lássá vált Magyarországon. Cselekvő ün-
nep, amely mindnyájunk jövőjéről szól.
 Településünk is évek óta kiveszi ré-
szét a környezetvédelemben. Irodalmi 
és rajzpályázattal hívja a fiatalokat kö-
zös gondolkodásra Földünk megóvásá-
nak témakörében. A polgármesteri hiva-
tal folyosóján rendezett kiállítás mutatja 
be az idei képzőművészeti munkákat, 
melynek díjazottai – az irodalmi pályá-
zat nyerteseivel együtt – értékes ajándé-
kokat vehettek át.  
 Évente több, mint 15 milliárd fával 
csökken a Föld erdőállománya. A 2016. 
évi Föld napján induló világkampány 

célja, hogy 2020-ra, az 50. Föld napjára 
7,8 milliárd fát ültessünk világszerte. Egy 
ember egy fát – mert addigra legalább 
7,8 milliárdan élünk a Földön. A felhívás-
hoz Monorierdő Önkormányzata is csat-
lakozott.
 Idén összesen tizenkét facsemetével 
lett gazdagabb a település. Tíz darabot 
az új pihenőpark mellett, a Beton úton 
ültettek, további egy-egy facsemete pe-
dig az óvoda és az iskola udvarára került. 
Kérjük, ültessen ön is minden évben egy 
facsemetét, hogy zöldebb, egészsége-
sebb és szebb legyen környezetünk! 
 A Föld napja programjait az Egészség-
ügyi, Szociális és Környezetvédelmi Bi-
zottság, valamint az Oktatási, Kulturális, 
Sport és Ügyrendi Bizottság szervezte.

KÉPZŐMŰVÉSZET 
KATEGÓRIA
Óvoda: 
Mohácsi Lara, Szendrei Balázs, Juhász 
Bianka. Különdíj: Joszt Liliána

Iskola alsó tagozat:
Recsnyik Panna 3.b, Ormay Fanny 1.a, 
Lendér Panna 3.b. 
Különdíj: Csorba Jázmin 1.a

Iskola felső tagozat: 
Lénárt Éva 8.a, Szlifka Szilvia 8.a, 
Sallai Bernadett 7.b. 
Különdíj: Verdon Csaba 5.a

IRODALOM KATEGÓRIA
5-6. osztály: 1. Iszlai Annamária 6.a, 
2. Juhász Sára 5.a, 3. Nagy Gábor 6.a
7-8. osztály: 1. Miklós Nóra 8.a,  
2. Dávid Viktória 8.a, 3. Lénárt Éva 8.a 
Különdíj: Szabó Erik 8.a

A Föld napjához  
kapcsolódó pályá- 
zatok díjazottjai
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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

EGÉSZ HÉTEN 6-tól 19-ig NYITVA!

Monorierdő, Barátság u. 102.  
Rétes csárda mellett

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

Havonta 

megújuló 

akciók!
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Hirdetés

Hirdetés

Kevesebb falopás, de több illegális szemét
Tájékoztatom Önöket az elmúlt 
egy évben Monorierdőn töltött 
munkám tapasztalatairól

E lsőként, mint sokan észrevették, a 
rendelet módosult így az eddig 3,5 
t ,, kivéve célforgalom” terhelt köz-

utak zónákká alakultak át. Külön hangsú-
lyoznám – ugyanis sokan félreértelmez-
ték a rendeletet –, nem a lakosságnak kell 
megkérnie a behajtási engedélyt, hanem 
az adott vállalkozónak, aki igénybe veszi az 
utat. Persze van aki, inkább elintézi maga az 
engedélyt…
 Óvjuk a természetet! Ezért kérem, job-
ban figyeljenek oda arra, hogy csak a kije-
lölt helyen helyezzék el a háztartási és főleg 
a veszélyes hulladékaikat! Ne szennyezzék 
a környezetet és az állatvilágot, hiszen sok- 
sok  munkát és energiát lehetne megtaka-
rítani ezáltal. Nem beszélve arról, hogy a ki-
dobott hulladék mennyire mérgezi a talajt.
 Nyomatékosan kérem azon helyi lako-
sokat, akik valamilyen oknál fogva gyűjtik 

a közútra kihelyezett KRESZ jelzőtáblákat, 
hogy függesszék fel ezt a tevékenységüket. 
Jelezzék szándékukat nálam, mert segítek, 
hogy hol lehet megvásárolni.
 Egy évre visszatekintve nagymértékben 
csökkent a falopás, ellenben az illegális sze-
mét kihelyezések száma sajnos nőtt. Kame-
rafelvétel és tettenérés esetén is a szabály-
sértőt 5-150 000 Ft-ig terjedő közigazgatási 
pénzbírsággal sújtottam.
 A kerti hulladékok égetése kapcsán em-
líteném meg, hogy ezt a tevékenységet az 
idei évben is ugyanúgy kell elvégezni, mint 
eddig: szerda 8-17 óráig és vasárnap 8-10 
óráig. Ez azonban csak belterületre vonat-
kozik. Külterületen a szabályozás a követke-
ző: Csak akkor lehet függetlenül országos 
tűzgyújtási tilalom ellenére is égetni, ha a 
katasztrófavédelemtől írásos engedéllyel 
rendelkeznek. Ettől eltérően, a katasztrófa-
védelem, illetve az önkormányzat hatósági 
személyei szankciót szabhatnak ki rá.
 Tilos égetni: ünnepnapokon, nedves 
kerti hulladékot, kommunális és ipari ere-
detű (PVC, gumi, egyéb veszélyes hulladé-

kok stb.) 12/2007. (VIII.01.) Kt. rendelete az 
avar és kerti hulladékok nyílttéri kezeléséről 
szóló rendelet az irányadó.
 Az ebek tartására vonatkozó szabályozás 
néhány fontosabb eleme:

– négy hónaposnál idősebb eb csak 
transzponderrel megjelölve tartható

– a kötelező oltásokkal rendelkeznie kell
– tartósan kikötve tartani tilos
– Belterület közterületén ebet csak pórá-
zon lehet vezetni. Lehetőleg olyan személy 
végezze ezt, aki képes féken tartani. Szájko-
sarat kizárólag az egyed jellemzően agresz-
szív magatartásának ismerete esetén kell vi-
selnie az ebnek.
 Az elmúlt egy évben 26 db eb elszállí-
tásra került sor. Ebből 11 esetben háztájról 
kellett elvinni, ugyanis nem rendelkeztek a 
megfelelő okmányokkal, és lemondtak ró-
luk. 15 esetben pedig kóbor állatok kerül-
tek elszállításra, mivel nem rendelkeztek 
transzponderrel. Ezért kérem önöket is, ha 
kóborkutyát találnak, értesítsék Herczig József 
ebrendészt a 06-20/964-3025-ös telefonszá-
mon. Petrovai Tamás, közterület-felügyelő
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Közérdekű információk

Tűzifa,  kalodás fa,  
biobrikett, 

tőzegbrikett,  
német brikett,  
lengyel szén!

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

Monorierdő, 4-es főút 43-as km

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).

Építőanyagok gyári ár alatt!
Kingstone vakolatok, Beton Epag térkövek

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

30-as NF tégla 
már 355 Ft-tól!

Koromtalanító, alágyújtós kapható!

•  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?

Ingyenes rajbefogást 
vállalok! 40 éves  
méhészeti  
tapasztalattal.

Hívjon a 
06-70/607-4444-es számon!

PARK MARKET

Ezer apró cikk • Vegyiáru • Kávé  
Édesség • Szezonális termékek 

Monorierdő, Barátság u. 12.
... ami a mindennapokhoz kell!

 Új százas Monorierdőn  

a Coop mellett! Monoron  
a belvárosi 
sétányon 

a UPC udvarban

Cream és 
extra 

minőségű 
használt 

ruha

kimért parfümFagyi
Slime kapható!

„Ne szennyez-
zék a környeze-
tet és az állat-
világot, hiszen 
sok- sok  mun-
kát és energiát 
lehetne megta-
karítani ezál-
tal. Nem be-
szélve arról, 
hogy a kido-
bott hulladék 
mennyire mér-
gezi a talajt.”

A Monorierdői Hírmondó decemberi számában, a karácso-
nyi meghívó plakáton nem került feltüntetésre, hogy a gyer-
tyagyújtás alatt a műsort a Katolikus Karitász Monorierdői Cso-
portja és a segítői adták elő. A hibáért elnézést kérünk!

Ahogy minden évben, idén is színvonalas műsorral ünnepel-
tük március 15-ét. Felléptek az óvodások és iskolások, a Mo-
norierdői Aprók néptánccsoport, végül a hagyományoknak 
megfelelően a rendezvény koszorúzással zárult

Helyreigazítás

Ünnepeltünk



Monorierdő Község Önkormányzatának  Lapja

 

Keresse naprakész 
ajánlatainkat 

a Facebookon!               
: sarok-abc 

monorierdő

        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.

Válassza a minőséget és a tapasztalatot!

Helyi  
vágóhidakról  

100%-ban magyar 
sertés-,  marha-,  

csirkehús.

Folyamatosan bővülő 
sajtválaszték, friss 

saláták, saláta mixek.
Friss magyar termelői 

tojás kapható.

Készüljön velünK 
a nyári 

grillszezonra!

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


