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Tisztelt Lakosok!

A 2015-ös évben első alkalommal
köszöntöm önöket. Különösen nagy
munka előtt áll Monorierdő képviselő-testülete, hisz jelenleg a település
költségvetésének megtervezése az

Van képe hozzá?

egyik legfontosabb feladatunk. Természetesen a korábban elkezdett feladatainkat is tovább folytatjuk ebben
az esztendőben. Bővítjük a település
közvilágítását, keressük az egészségház megépítéséhez vezető megoldásokat, valamint folytatjuk az utak stabilizálását. Ezek csak töredékei annak a
munkának, melyet képviselőtársaim és
jómagam végzünk, hogy legjobb tudásunk szerint biztosítsuk a lakosság
és a település jövőjét.
Bízom benne, hogy munkánkat a lakosság továbbra is támogatja, hiszen
mindezek megvalósítása óriási feladat
a csökkenő állami támogatások miatt.
Szente Béla

Süssön, főzzön
I

dén június 27-én ünnepli Monorierdő önállósodásának tíz éves évfordulóját. E kerek születésnap alkalmából
különleges falunapi eseményekkel készül településünk vezetősége.
A nagy érdeklődésre való tekintettel idén is meghirdetik Monorierdő legnépszerűbb vetélkedőit. A torta- illetve a pálinkakészítő versenyek esetében
változások lesznek a zsűrizésben. A szakmai értékelés mellett ugyanis idén a köA Monorierdő tortája és a pálinkafőzönség is szavazhat az általa legjobbnak, ző versenyre már most jelentkezni lelegszebbnek ítélt tortára és a legfino- het Borbás Elviránál a 06-30/625-4842-es,
mabb pálinkára. A győztesek értékes dí- vagy Dzsupin Imrénénél a 06-30/6259984-es telefonszámon.
jazásban részesülnek.

Újabb lépés
az egészség
ház felé


2. oldal
Ajánlat érkezett a
rendelő megépítésére

Monorierdő önállósodásának 10. évfordulója alkalmából
az Oktatási Kulturális és Ügyrendi Bizottság, a Szociális és
Környezetvédelmi Bizottság és a Monorierdői Hírmondó kö
zösen fotópályázatot hirdet.
A pályázat címe: Vonzások és változások
Amint arra cím is utal, két témában várjuk alkotásaikat:
1. kategória, „Vonzások” mottóval: Monorierdő olyan termé
szeti kincseit örökíti meg, melyek az állandóságot, az örök
szépséget, a változatlanságot, az időtlenséget mutatja be.
2. kategória „Változások” mottóval: olyan Monorierdőhöz
köthető fotókat várunk, melyek a fejlődést, a mozgást, a dina
mizmust 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 be
lül, a díjazottak nyereményekben
részesülnek.
A fotókat elektronikus for
mában várjuk a következő
e-mail címre:
foto.monorierdo@gmail.com
címmel és kategória
megnevezéssel.
Határidő:
2015. június 15.
Kérjük, ne feledje el
feltüntetni a pályázó
nevét, címét,
email címét
és telefonszámát.
Várjuk alkotásaikat!

Beruházó
jelentkezett
a kemping
üzemeltetésére

Meghívó
Március 15.


3. oldal

7. oldal
Táborok és rendezvények
helyszíne lesz a kemping

Emlékezzünk együtt!

Monorierdő Község

Önkormányzatának Lapja

Eboltás 2015

Újabb lépés
az egészségház felé

Értesítjük a lakosságot, hogy Monorierdőn a 2015. évi, ebek kötelező, veszettség elleni, összevezetéses védőoltását az alábbi
időpontokban végzik a régi polgármesteri hivatal épületében:
Március 21. szombat, 9-13 óráig: dr. Varga János. Telefon:
06-20/95-77-226
Március 28. szombat, 9-13 óráig: dr. Dudás Jenő. Telefon:
06-29/412-724
A rendelet szerint valamennyi három hónaposnál idősebb
eb veszettség elleni védőoltása évente kötelező. Az oltással egyidejűleg végre kell hajtani az ebek féregirtószerrel való
kezelését is. Az oltás és a féregtelenítés költsége elővezetett
ebenként akciós áron 4000 forint.
Felhívjuk a kutyatulajdonosok figyelmét, hogy veszettség ellen csak chippel megjelölt állatok olthatók. A chip berakása az
eb tartózkodási helyén, védőoltással együtt is kérhető. A chipberakás és a veszettség elleni védőoltás elmulasztását a törvény
pénzbírsággal büntetheti. Azon kutyatulajdonosok számára,
akik még nem rendelkeznek új eboltási könyvvel, annak ára 500
forint. A háznál oltott ebeknél az oltás ára a kiszállás költségével
emelkedik. Beteg vagy megfigyelés alatt álló állat nem oltható.

A monorierdői egészségház
megépítésén régóta dolgozik
a település vezetősége.

pülésünk méreteihez, a lakosságszámhoz
és az építmény várható kihasználtságához. Az átnézeti alaprajzok és a látványtervek szerint az épület földszintes, plusz
int már többször is beszámol- részbeni tetőtér lenne kialakítva. Az első
tunk róla, a korábban elkészült szint tartalmazná a fogadó tereket, a tetőtervek túlságosan nagy volu- térben pedig kiegészítő, kiszolgáló funkmenűek voltak, melyeket rendkívül költ- ciók kapnának helyet. Az előzetes tervek
séges lett volna megvalósítani. Ráadá- alapján az épület bruttó alapterülete 354
sul pályázati lehetőség sem kínálkozott négyzetméter, ebből 235 négyzetméter
az anyagi források megteremtésére. Az a földszint, 59 négyzetméter a tetőtér. Az
elmúlt évben számos alkalommal tár- előzetes kalkulációk alapján a kivitelezési
gyalta a képviselő-testület az ügyet. Az költség körülbelül 88 és fél millió forint.
önkormányzat a terveket készítő céggel
Mivel az önkormányzat önerőből
szerette volna átterveztetni az épületet, nem tudja kifizetni ezt az összeget, páám a cég ebben nem volt partner. Csak lyázati lehetőség pedig továbbra sincs,
teljesen új tervet készítettek volna teljes a településnek egyéb megoldásokat
tervköltséggel.
kell számba vennie. A képviselő-testület Szécsényi Pál, a Régió SC elnöke benyújtotta javaslatát a teMost azonban újabb lehetőség kínál- megtárgyalta az ügyet, és úgy döntött, lepülés hosszú távú sportkoncepciójával kapcsolatban. A terv
kozik az egészségház megvalósítására, hogy az önkormányzat folytasson rész- egyik fő eleme a teljes labdarúgó szakosztályi modell kialakítámiután egy beruházó felvette a kapcsola- letes tárgyalásokat a vállalkozóval. Az sa, valamint további szakosztályok létrehozása.
tot az önkormányzattal, és vázlatterveket testület rögzítette a beruházással kapA koncepció megvalósítása igen komoly anyagi megterheilletve árajánlatot nyújtott be. A vállalkozó csolatos igényeket, melyek megvaló- lést jelentene Monorierdő önkormányzata számára. A telepüáltal elképzelt épület méreteit tekintve – sulása és tisztázása a további tárgyalás lésnek kellene biztosítania többek között a pályahasználatot, a
úgy tűnik – sokkal jobban illeszkedik tele- alapját képezik.
státuszt, valamint a Régió SC éves költségvetésének 50 százalékát. Szécsényi Pál beadványában jelezte, hogy kérésének negatív fogadtatása esetén a RÉGIÓ SC és ő maga még idén kivonul
a helyi sportélet szervezéséből. A képviselő-testület úgy határozott, hogy a kérelem anyagi jellegű vonatkozását nem támoMonorierdő önkormányzatának tulaj- költséges. Mivel az önkormányzatnak gatja, A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy vegye fel
donában lévő egyik földterületen erő- ez túl nagy pénzügyi terhet jelentene, a kapcsolatot levélben a Monorierdő SE vezetőjével annak érdesen szennyezett, vegyes összetételű a képviselő-testület legutóbbi ülésén kében, hogy heti két alkalommal az edzéshez biztosítsa a pályát,
– köztük építési törmeléket is tartalma- megszavazta, hogy Szente Béla polgár- valamint hétvégén a bajnoki meccsek lejátszását a pályán bizzó – hulladékot találtak. Az erdősítésre mester támogatási igényt nyújtson be tosítsa a RÉGIÓ SC számára. Amennyiben az önkormányzat költa Vendégről
szántszól!
területet meg kell tisztítani a hul- a Földművelésügyi Minisztériumhoz. ségvetésébe belefér, és a civil szervezeteket támogatja, akkor leladéktól, melynek megvalósítása igen Várjuk az eredményt!
hetőség van a Régió SC-nek is pályázni.

M

Változások Monorierdő sportéletében

Hulladékra bukkantak

Hirdetés

eskörű lebonyolítása,
rlési, illetve lovaglási lehetőség

ahol 2015-ben is minden a Vendégről s
,
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Egy
Sipito
Pihenőpark
2015.

2721 Pilis,
Vogyiszka dűlő 4.
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2015. április 12.
• Esküvők,
Esküvő
kiállítás
• Családi napok,
• Disznótoros,
2015. június 26.
• Legény- és leánybúcsúk,
Old Boys
• Csapatépítő tréningek,
koncert
• Céges- és egyéb rendezvények
teljeskörű lebonyolítása,
• Tenisz, illetve műfüves focipálya bérlési, illetve
lovaglási lehetőség egész évben akciós áron.
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
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Beruházó jelentkezett
a kemping üzemeltetésére

Ingatlanügyek

A képviselő-testület legutóbbi ülé- lant könyvnyilvántartási értéken kívánja
sén tárgyalta a 2015-ös évet érintő in- eladni az ajánlattevőnek.
gatlanügyeket. Az önkormányzathoz
Egy másik lakos önkormányzat számáhárom kérelem érkezett, melyekben ra szeretne értékesíteni két egymás melmagánszemélyek önkormányzati telke- letti Vadász utcai telket. A testület úgy haket kívánnak bérbe venni. Két esetben tározott, hogy a polgármester felveszi a
belterületi, egy esetben pedig külterü- kapcsolatot az ajánlattevővel, és irányárat
leti ingatlan bérlésére érkezett igény. A kér az ingatlanokra.
testület mindhárom bérlési szándékot
Egy monorierdői lakos azzal a kéjóváhagyta, határozat szerint 20, illetve réssel fordult a testülethez, hogy BéEmléktábla a 15 Ft/év/négyzetméter áron.
nyei úti ingatlanát vonják belterületkempingben
Egy Tölgyfa utcai önkormányzati te- be. A testület szakmai szempontok
lek esetében az egyik lakos vásárlási alapján, és az eddig elfogadott fejA monorierdői kemping hasznosítása régóta megoldatlan szándékát jelezte. A testület úgy dön- lesztések, elképzelések miatt nem tákérdés a településen. Most megoldódni látszik ez a probléma, tött, hogy a telket a lakos által felkínált mogatta a földrészek belterületbe vohiszen egy beruházó a terület bérlési szándékát jelezte nem- árért nem adja el, a Tölgyfa utcai ingat- nási kérelmet.
régiben az önkormányzat felé. A bérlő ez év márciusától tart
igény a területre, melyet szeretne felújíttatni, és hosszú távon
üzemeltetni. A tervek szerint a kemping gyermektáboroztatás,
napközis táborok és különféle szórakoztató programok helyszínéül szolgálna. Ezek mellett önkormányzati programok ese- Monorierdő képviselő-testülete úgy A település képviselő-testülete felkéri
döntött, hogy a falugondnok és a Te- a Fekete István Általános Iskola igazgatén az önkormányzat rendelkezésére állna a terület.
Monorierdő képviselő-testülete ülésén tárgyalta a beru- leházvezető könyvtáros 2015. február tóját, hogy írásban készítsen egy szakházó és a kemping ügyét, és az a döntés született, hogy a 1-től határozatlan időre a munkatör- mai, alátámasztó dokumentumot arra
beruházó kérelmének helyt ad, és a 2,2 ha területű, részben vénykönyv hatálya alá tartozó jogvi- vonatkozóan, hogy mi alapján haszfelépítménnyel rendelkező ingatlant 2015. március 1-től szonyát határozatlan idejű közalkalma- nálják a hátsó bejáratot, és ezt indokolzotti jogviszonnyá alakítja át.
2019. szeptember 30-ig terjedő időszakra bérbe adja.
ja meg.

Hírmorzsák

Hirdetés

Nyitva tartás:
H–P: 7.00–18.00, Szo, Vas: 7.00–14.00

Min Vegyes on
r
denáro
n a legjobb á

Monorierdő, Barátság u. 102.
(Rétes csárda mellett)
06-30/399-7573
Erzsébet utalvány és bankkártya elfogadó hely

Élelmiszer, vegyi áru • Zöldség-gyümölcs • Vödrös
savanyúság • Friss pékáru • Felvágottak • Mirelit
áru (hús, zöldség, pizza) • Tejtermékek • Italáru
(üdítők és alkoholos termékek) • Újságok
Kiemelt ajánlatunk: Horváth sütemények Köszönöm ABC partner
Bővebb információ a
Herbária gyógyteák • talpbetétek.
www.koszonomabc.hu oldalon
2015.
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Megújulunk
Az olvasói igényekhez igazodva eb
ben az évben rendszeres időközönként,
kéthavonta találhatják postaládájuk
ban újságunkat Monorierdő polgá
rai. Fontosnak tartjuk, hogy rendszeres
megjelenésünkkel folyamatosan tájé
koztassuk a lakosokat a legújabb dön
tésekről, eseményekről. Olvasóinkat
továbbra is a leghitelesebb forrásból,
a képviselő-testület határozatai alap
ján informáljuk a településünket érintő
ügyekről. Lapunkban a lakosok, vállal
kozások ezentúl hirdethetnek is. Ennek
részleteivel kapcsolatban a Régió Lapki
adó munkatársai készséggel állnak ren
delkezésükre.
A Monorierdői Hírmondó megjelené
sének időpontjai 2015-ben:
március 3.
május 19.
július 21.
szeptember 29.
november 17.
december 11.

Önkormányzatának Lapja

Idén sem fogunk
unatkozni

Ekkor tegye ki a szelektívet!

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés időpontjai:
1. körzet: március 23. (hétfő), 2. körzet: március 24. (kedd)
Monorierdő képviselő-testülete elfoA körzetek területi határai a korábbiakhoz képest változatgadta az idei év rendezvénytervét. A lanok. A biológiailag lebomló, zöld zsákos hulladék elszállí2015-ös esztendő szinte minden hó- tására ebben az időszakban nem kerül sor.
napjára jut valamilyen községi szintű
program.
Márciusban a forradalomra emlékezünk, májusban szemétszedést és
gyermeknapot szerveznek a környe- 2015. március 1-jétől átalakul a szociális támogatási rendszer.
zetvédelem jegyében. A júniusi falu- A változásokkal a kormány célja, hogy a rászorulók átláthatóbb
napon Monorierdő önállóságának tíz és igazságosabb keretek között juthassanak hozzá az őket megéves évfordulóját fogjuk ünnepelni. illető támogatási formákhoz – közölte Czibere Károly államtitkár.
Ekkor kerül sor a már hagyományos- A szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitsá vált környezetszépítési versenyre kár elmondta, több eddigi szociális támogatás neve megváltois. Augusztus 20-án az államalapítás- zik ugyan, de a szociális támogatásokra fordított állami és önra emlékezünk, októberben pedig az kormányzati források együttes összege nem módosul.
’56-os forradalmat és az idősek világMonorierdő önkormányzatának február végéig meg kell alnapját ünnepeljük. Novemberben is- kotnia a települési támogatásra vonatkozó rendeletét. Ebben
mét faültetést szerveznek, valamint az új rendeletben szabályozhatja az ellátások jogosultsági felmegtartják a nagyszabású Márton-na- tételeit, az ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításápi lámpás felvonulást. Decemberben nak, felhasználásának, ellenőrzésének szabályait.
karácsonyi rendezvényekre számítAz aktív korúak ellátásában a rendszeres szociális segély a kohatnak a lakosok.
rábbi formájában megszűnik, a jogosultsági kör más ellátásokKérjük, vegyen részt ön is a progra- ra válhat jogosulttá. Azon személyek jogosultságát, akik eddig
mokon!
rendszeres szociális segélyben részesültek, a jegyzőnek felül kell
vizsgálnia.

Változások a szociális támogatásban

Hirdetés

2015.
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Kutyatulajdonosok, figyelem!
A kutyák mint kedvtelésből tartott állatok tartási
körülményeit, feltételeit a kedvtelésből tartott
állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II. 26.) Korm. rendelet szabályozza részletesen.

A

rendelet megfelelő részei értelmében a 4 hónaposnál idősebb ebek (2013. január 1-jét
követően) csak transzponderrel (chippel) megjelölve tarthatóak. Ezen feltétel teljesülését a járási egészségügyi
hivatal mellett a területileg illetékes
jegyző hivatott ellenőrizni, ami az időszakos ebösszeírások alapján nyilvántartott adatbázis állandó aktualizálását
is szolgálja. Ezen adatok naprakész vezethetősége érdekében szükséges az
ebtulajdonosoknak a transzponderrel
való ellátottság és a kötelező veszettség
elleni védőoltás meglétének bejelentése a Polgármesteri Hivatalhoz.
Az eb tulajdonosa ezen kötelezettségének az ebek egyedi sorszámmal ellátott kisállat egészségügyi könyvének

bemutatásával tehet eleget.
Ez a dokumentum minden –
a bejelentés során –, szükséges adatot tartalmaz, melyek
a következők: ebtulajdonos
adatai, eb adatai, állatorvos adatai, eb tartási helye,
transzponder
(mikrochip)
adatai, sorszáma, veszettség
elleni oltási adatok.
Lehetőség van továbbá
valamennyi, az előbb megnevezett adat felsorolására,
és azok Hivatalba való eljuttatására, beküldésére bármilyen feldolgozható formátumban; ugyanakkor a beültetett
transzponder (mikrochip)
azonosító számának és az

oltási könyv sorszámának megadása
ekkor is feltétlenül szükséges.
A kutya tulajdonosának az alapadatokban (például az eb tartási helye) felmerülő változásokról ismételt
bejelentés(eke)t kell tennie, illetve a veszettség elleni oltások megfelelő időközönkénti ismétlésének megtörténtét
követően az oltási könyv ismételt bemutatása szükséges. Az ebek elhullásának tényét is be kell jelenteni.
A transzponderek (mikrochipek)
azonosítószámán alapuló – regisztrációval összevont – elektronikus
nyilvántartást továbbra is a kezelő állatorvosok végzik. Az állatorvosok által kezelt országos elektronikus jellegű
ebnyilvántartó rendszer, valamint a helyi Hivatalban vezetett ebnyilvántartás
között nincsen közvetlen kapcsolat,
így az állatok tulajdonosainak mindkét
irányban teljesíteniük kell az adatszolgáltatási feladatokat. Az eljárások díjmentesek.
	  Kérem a lakosság szíves együttműködését a végrehajtáshoz. Kérdéseikkel munkanapokon munkatársaimmal állunk rendelkezésükre.
Vargáné Vass Éva jegyző

Hirdetés

Magó tüzép
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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

Hitelesített
hídmérlegen
ellenőrizheti
a megvásárolt
tűzifa tömegét.

Egyéb tűzifa is kapható!
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Kingstone vakolatok, Beton Epag térkövek

Biobrikett, tőzegbrikett,
német brikett,
lengyel szén!

Építőanyagok gyári ár alatt!
Lábazati vakolat -15%!
Értékcsökkent zsákos termékek kiárusítása!
Aljzatkiegyenlítő, polisztirol- és pórusbeton ragasztó,
gipszkartonragasztó

Koromtalanító, alágyújtós kapható!

Új társasházi lakás 1db eladó Monoron!
2015.

5

március

Monorierdő Község

Önkormányzatának Lapja

Az évszámok bűvöletében
Nem csak egy ember,
egy kultúra, hanem
egy település szintjén is
fontos az emlékezés.

F

ontos az olyan eseményeket lejegyezni, sőt mi több, megjegyezni, ami nagy hatással volt,
ami az egyéniségét alakította ki az
adott településnek és az abban élők
sorsát örökre meghatározta. Ilyen például a kialakulás. De hányszor is alakulhat újra egy település? Mit tartunk igazából „születési időnek”? Egy biztos,
most már több mint 690 éve Monorierdő (Újfalu) neve a történelem színpadára lépett.
Ma 2015-öt írunk, s olyan fontos eseményekre figyelhetünk fel településünk múltjával kapcsolatban – amellett, hogy centenáriuma van az első
nagy világégésnek és sajnálatosan
egy helyi (hős) lakos nevét sem ismerjük még… –, mint például, hogy 655

éve egy oklevélben Orbolt névvel felruházott vizenyős területet a mai Monorierdővel azonosíthatjuk. (Megdöbbentő, milyen régen is lakott már ez a
terület…). De még régebbről, 1355ben már az itteni lakosok visszaélései
gyanánt pereskedés indult a mindig
zöldebb fűvel rendelkező szomszédok
ellen: a pilisi lakosokat bizony csúnyán
megvámoltuk!
Közel száz évvel később: „1465-ben
a budai káptalan jelenti, hogy Saswary
István részére zálog címén lefoglalta az
egri káptalan Pest megyei birtokaiból
a következő ingatlanokat: … Wyfalu
possessión 23 jobbágytelket, egy
deserta telket, egy torony nélküli elhagyott templomot és 3 hold erdőt.”
425 éve pedig mindösszesen 35 családfőről tudunk, akik bizonyára még kitartottak az ádáz Oszmán és Habsburg
csatározás közepette.
Száz évvel később pedig már azt
sem lehetett tudni, hogy a kecskeméti
náhijéhoz tartozó Újfalu kihez tartozik

(ugyanis az idők folyamán szépen lassan elnéptelenedett)
Az 1848-as forradalom előtt pedig
nem sokkal arról kaphatunk hírt, hogy
1845-ben az újfalusi dűlő tagosítva lett
Monorhoz. Mindez több mint 150 évre
előre vetítette azt a szorosan Monorhoz kapcsolódó tényt, hogy önállóan
még nem vagyunk, nem voltunk képesek megállni a lábunkon.
1965-ben régészeti feltárás is történt
a falunkban, ahol bizony értékes leleteket mentettek meg az enyészettől.
S elérkeztünk az egyik legfontosabb
évszámhoz, ami meghatározó lett Monorierdő történetében, mégpedig a
„szétválás” ideje, ami mostanra egy kerek 10 éves periódust ölel fel, s amely
végre bebizonyította, hogy ez a kicsiny
falu is képes önállóan létezni a nagyvilágban.
Ezek az évszámok, ezek az események a bizonyítékai annak, hogy
egy településnek is fontosak és meghatározóak, hogy a múltjával tisztában legyünk és pontosan meg tudjuk
határozni a helyét (és idejét) a világ hatalmas színpadán!
Csóka Géza

„De hányszor
is alakulhat
újra egy település? Mit tartunk igazából
„születési időnek”? Egy biztos, most már
több mint 690
éve Monorierdő (Újfalu)
neve a történelem színpadára lépett.”

Hirdetés

Monorierdő,
Tölgyfa u. 63.

az egész országban érvényes 6000 m2
(kb. egy kataszteri hold)

Mo

területre 2015. december 31-ig
érvényesen 180 000 Ft-ért eladó
Tel.: 06-30/467-7216

Az

d
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-tápok
Tápok, takarmányok, tápkiegészítők.
Napos és előnevelt csirke, pulyka,
fehér húsliba, kacsa.

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

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

Professzionális teljes testvibrációs,
mozgásteráPiás alakformáló készülék

2015.

norier

Telefon:
06-29/419-241
06-20/946-2183

Kutya- és macskatápok
Húsok, tészták, rizs
Ápolási és felszerelési cikkek

An
di

Szolárium,
műköröm, pedikűr

ő

ENCEK
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Szőlő újratelepítési jog kvóta
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Módosult
a fogorvosi ellátás
2015. március 1-től dr. Rónyai Gergő helyett dr. Somogyi Rozália látja el a
fogorvosi teendőket.
Rendelési idő:
Hétfő: 13.00-19:00
Kedd: 7:00-13:00
Szerda: 13:00-19:00
Csütörtök: 7:00-13:00
Péntek: 7:00-13:00

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Szilágyi
Ödön gyászszertartásán
részt vettek, fájdalmunkban osztoztak, utolsó útjára elkísérték, és
sírjára elhelyezték az emlékezés
virágait.
A gyászoló család

Közérdekű információk

Impresszum

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: 13:00–18:00,
Szerda: 08:00–12:00 és 13:00–16:00 óráig,
Péntek: 08:00–11:00
Központi telefonszám: 29/419-103
Fax: 29/619-390
E-mail: merdo.hivatal@monornet.hu

Monorierdői Hírmondó

Hirdetés
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Sakáltanya Pizzéria & Pub

Monorierdő, Szabadság utca 13.
Prémium minőségű kemencében
sült 32 cm-es olasz pizzák,
különleges hamburgerek!

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

Március 14.

Nőnapi buli

Monorierdői köztemető
Baloghné Dobó Hajnalka

06-30-986-1969
2015.

Ingyenes kiszállításért hívd most:

06-30/786-3112
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Kollár Tamással
és Sinkovicz Zsolttal
Kezdés: 20 óra
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• Hagyományos
kezelések
• Ultrahang,
• Aha-kezelés
• Alkalmi smink
• Relaxáló
testmasszázs
• Sminktetoválás

Monorierdő,
Rózsa u.18.
Telefon:
70/313-7103
március
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• Napont pénteken friss c
• Minden szombaton
• Minden rászsütemény
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