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Tisztelt
monorierdői
Lakosok!

Köszöntöm önöket ez év első újságszámában!
Gondolom mindnyájunk örömére szolgál, hogy
vége a hosszú télnek, és itt vannak az első tavaszi napsugarak. Szeretném megosztani önökkel
azokat a gondolatokat, melyek ilyenkor, év elején mindig foglalkoztatnak.

E

lőreláthatólag a 2016-os év
sem lesz könnyebb a tavalyinál. Az önkormányzatnak
vannak kötelező feladatai, melyek
ellátására kell fordítanunk a bevételek jelentős részét. Ez azonban nem
fedezi a szükséges összeget, ezért
azt a fejlesztésre szánt összeggel
vagyunk kénytelenek kipótolni. A
pályázatok nagy részén Monorierdő nem vehet részt, mert nem
tartozunk a hátrányos helyzetű települések közé. Ám a pályázatokból való kizárás következtében idővel mi is hátrányos helyzetűvé válhatunk.
Megfigyelhető az a tendencia is, hogy az állam egyre több
terhet ró az önkormányzatokra. Ennek fő oka a munkanélküliség növekvő számának a kezelhetetlensége. Optimista embernek tartom magam, mégis úgy látom, hogy a közeljövőben az önkormányzatok egy része visszafordíthatatlanul el fog
adósodni. Ebben egyelőre mi jól állunk, hiszen Monorierdőnek
nincs adóssága vagy kifizetetlen számlái.
Folytatás a 2. oldalon

2016. március – VI. évf. 1. szám

13 millió forintot nyertünk
a konyha fejlesztésére
Monorierdő Község Önkormányzata
gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása jogcímen pályázatot nyújtott be a Nemzetgazdasági
Minisztériumba.
A pályázat sikeres volt, melynek köszönhetően a település egyszeri, vissza
nem térítendő központi költségvetési támogatásban részesült. A támogatás pontos összege: 13 019 975 forint.
A támogatás mértéke 95%, melyhez
5% önerőt biztosít Monorierdő önkormányzata.
Cél a konyha infrastrukturális felújítása, fejlesztése, akadálymentesítése, az
étkező felújítása, akadálymentesítése,

korszerű táplálkozást segítő technológia fejlesztése valamint eszközbeszerzés.
A megnyert támogatásból 8 626 002
Ft-ot építési célra, 4 391 973 Ft-ot pedig eszközbeszerzésre fordítanak. A támogatást 2016. december 31-ig kell felhasználni.

Monorierdő Község Képviselő-testületének Pénzügyi,
Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottsága a Monorierdői
Polgárőrséggel közösen tagtoborzással egybekötött

KÖZBIZTONSÁGI FÓRUMOT TART.
Időpont: április 1. 17 óra
Helyszín: Fekete István Általános
		
Iskola tornaterme
Program:
• b eszámoló Monorierdő
közbiztonsági helyzetéről
• a polgárőrség beszámolója
• toborzás

Meghívott vendégek:
Szente Béla polgármester
Baár Pál c.r.ezredes, rendőrségi főtanácsos,
a PMRFK Monori Rendőrkapitányság vezetője
Berényi László r. körzeti megbízott
A szervezők mndenkit
szeretettel várnak.

Jótékonysági
ruhaosztás
és ebéd

Gyermeknap
2016

Néptánccsoport alakul
Monorierdőn

2. oldal

3. oldal

5. oldal

A rászoruló lakosokat segítették

A környezetvédelem jegyében

Legyen ön is hagyományőrző!

Monorierdő Község

Önkormányzatának Lapja

Folytatás a címlapról

Tisztelt monorierdői
Lakosok!
Sokan azt szeretnék, hogy az önkormányzat pótoljon minden hiányosságot a községben: utakat, járdákat, tornatermet, stb., mondván, hogy ezeket
úgysem tudják elvenni a falutól. Ez igaz,
ám ugyanakkor felvetődik az a kérdés,
hogy ki fogja az iskolát, óvodát, egyesületeket működtetni, munkahelyeket
megőrizni, rendezvényeket megtartani, utakat, járdákat karbantartani.
Képviselőtársaimat és engem Mo
norierdő lakói azért választottak meg,
hogy a településünk érdekeit képviseljük. Természetesen ezt előtérbe helyezve végezzük mindennapi feladatainkat. Sajnos azonban vannak olyan lakók,
akik valótlan pletykák terjesztésével
próbálnak rossz hangulatot gerjeszteni
a településen. Sokszor ok nélkül bántják
az önkormányzatot, például az útjavítások miatt. Útjavításra idén nem lehetett pályázni, így a költségvetésben különítettünk el plusz forrást erre a célra.
Akárcsak az iskola fűtéskorszerüsítésére,
mert az elavult, régi rendszer megújítása nem halasztható tovább. A kamera
állományunk bővítése azt a célt szolgálja, hogy növelje a lakosok biztonságérzetét, és a tervezett közvilágítás bővítés
is a településen élők kényelmét célozza.

Végezetül, de nem utolsó sorban említeném, hogy az illegálisan szemetet lerakó egyéneket szeretnénk kiszűrni. Rossz
híreim vannak ezeknek az embereknek,
mert több vadkamerát szereztünk be,
melyeket mindig más és más helyszínre
szerelünk. Már csak idő kérdése, hogy mikor buknak le, akkor viszont a törvény erejével lesz lesújtva rájuk. Ez alól senki sem
kivétel, mert idéntől mindenkinek kell valamilyen formában szemétszállítást fizet
nie, aki állandó lakcímmel rendelkezik Ma
gyarországon. Arról nem beszélve, hogy
a környezetünk és értékeink megóvása
közös feladatunk. Kérem önöket, hogy
figyeljünk jobban a parkunkra is, hogy
ne legyenek rongálások. Ezért is tervezte be az önkormányzat költségvetésébe
egy új park létesítését, melyben focipálya is lesz azok számára, akik le szeretnék
vezetni mozgásigényüket, ám nem akarnak kimenni a futballpályára, a négyes út
túloldalára.
Zárszóként kérem önöket, hogy továbbra is osszák meg véleményüket,
keressenek bennünket, ha kérdésük
vagy javaslatuk van. Kívánok önöknek
kellemes tavaszi napsütést és jó egészséget a kerti munkákhoz!

2016.

Jótékonysági ruhaosztás és ebéd
Rendkívül nagy érdeklődés kísérte január 9-én a Szociális és Környezetvédelmi Bizottság által szervezett, napköziben megrendezett
jótékonysági ruhaosztást. Példaértékű volt a rengeteg lakossági felajánlás, melynek köszönhetően a rászoruló monorierdői családok
ruhaneműkhöz juthattak. Sokan hoztak és vittek is olyan jó állapotban lévő holmikat, melyekre korábbi tulajdonosának már nem volt
szüksége.
A jótékonysági akcióhoz kapcsolódva ezen a napon Nagy Sándor
és Varga Tamás várta disznótoros ebéddel a lakosságot. A rossz idő
ellenére sokan éltek a lehetőséggel. Azokhoz a rászorulókhoz, idősekhez pedig, akik személyesen nem tudtak megjelenni, Borbás Viktor családgondozó segítségével jutott el a disznótoros ebéd.
A szervezők köszönik Kustyán Attila, Laci Pékség, Oláh Zsolt, Nagy
Sándor, Varga Tamás, Zsíros Sándor és mindazok munkáját illetve felajánlását, akik valamilyen módon hozzájárultak a téli jótékonysági
nap sikeréhez.

Szente Béla polgármester

Eboltás 2016
Monorierdőn a 2016. évi, ebek kötelező, veszettség elleni, összevezetéses védőoltását az alábbi időpontban
a régi polgármesteri hivatalnál végezzük: március 19, szombat 9-13 óráig. Az oltást végzi: dr. Dudás Jenő. Tel:
412-724
A rendelet szerint valamennyi, három hónaposnál idősebb eb veszettség
elleni védőoltása évenként kötelező.
Az oltással egyidejűleg végre kell hajtani az ebek féreghajtó szerrel való kezelését is.
Az oltás és féregtelenítés költsége
elővezetett ebenként 4000 Ft. Veszettség ellen csak chippel megjelölt álla-

Nagy Sándor és Varga Tamás főzik a pörköltet.

99 család melegedhetett

tok olthatók. A chip-berakás az eb tartózkodási helyén, védőoltással együtt
is kérhető. A chipberakás és a veszettség elleni oltás elmulasztását a törvény
pénzbírsággal büntetheti. Új eboltási
könyv ára 500 Ft. A háznál oltott
ebeknél az oltás díja a kiszállás költségével emelkedik. Beteg vagy megfigyelés alatt álló állat nem oltható.
Dr. Varga János állatorvos elérhetősége: Tel.: 06-20/95-77-226, 412-613.

2

Monorierdő önkormányzata a mögöttünk álló téli időszakra is meghirdette a szociális tűzifa programot. Ennek keretében tűzifával segítették azokat a családokat, akik nehezen tudják kigazdálkodni a fűtésre valót az év ezen időszakában.
Az önkormányzat 70 erdei köbméter fát igényelt, de mivel Monorierdő nem tartozik a hátrányos települések közé, ezért idén 38 erdei
köbmétert kapott. A fából összesen 99 rászoruló családnak egyenként 3,5 mázsa fűtenivaló jutott.

Még pályázhatnak a közösségek
A helyi önszerveződő közösségek 2016. március 25-ig pályázhatnak pénzügyi támogatásra. Az önkormányzat már minden civil
szervezet számára elküldte az igénylési lapot, melyet le is tölthetnek a település honlapjáról.

március

Önkormányzatának Lapja

Monorierdő Község

Közösségi terekkel
gazdagodunk jövőre
GYERMEKNAP 2016

Településünkre – jellegénél, elhelyezkedésénél fogva
– sok család költözik. A jó közlekedési lehetőség, a
főváros közelsége, a helység nyugodt életritmusa sokak
számára vonzó szempont lakóhely választásakor. Ezért
is fontos, hogy minél több közösségi teret, sportolási és
szabadidős lehetőségeket kínáljon az itt élők számára.

A környezetvédelem jegyében május 21-én (szombaton)
10:00 -16:00 óráig a Makkos parkban és környékén
TERVEZETT PROGRAMOK:
• rodeó-bika
• agyagozás, korongozás
• népi játékok
• környezetvédelmi totó
• óriáscsúszdás légvár

• kézműves foglalkozások
• drogprevenciós előadások
• tea, zsíros kenyér
• és sok más meglepetés
A PROGRAMOK INGYENESEK!

Szervező:
Monorierdő Község Önkormányzatának Oktatási Kulturális és Ügyrendi Bizottsága, Szociális és Környezetvédelmi Bizottsága, Kistérségi Családsegítő Szolgálat, Községi Könyvtár

Indulhat a laktózés gluténmentes étkezés

Játszótér is lesz a jelenleg üresen álló telken

E

zért az önkormányzat újabb pihenőparkot alakít ki a piac melletti területen, mely nem csak funkciójában, de
esztétikailag is gazdagítja Monorierdő képét. Dísznövényeket valamint néhány padot szeretnének elhelyezni a jelenleg is
gondozás alatt lévő füves területen.
Továbbá a Nefelejcs, Futó és Tulipán utcai önkormányzati telkeken focipályát és
játszóteret alakítanak ki. A tervek szerint a

sportolásra alkalmas terület és a játszótér
fele-fele arányban foglalja el majd a területet, melyet – a rongálások elkerülése miatt – kerítéssel kerítenek körbe, éjszakára
pedig lezárják.
A szükséges anyagi fedezetet az önkormányzat 2016-os költségvetésében biztosítja. Amennyiben pályázatot írnak ki játszótér létesítésére, azon az önkormányzat
részt kíván venni.

Sajnos egyre több embert érint hazánkban is a táplálékallergia problémája. Ezek közül leggyakoribb a laktóz- és a gluténérzékenység.
Ezek az autoimmun betegségek nem gyógyíthatóak, ám megfelelő diétával tünetmentessé tehetők. Fontos, hogy a beteg olyan speciális étrendet fogyasszon, mely nem tartalmazza az allergén összetevőket.
Az önkormányzat számára igény esetén kötelező biztosítani a laktóz- és gluténmentes étrendet a táplálékallergiában szenvedő diákok
vagy felnőttek számára. Azonban a környéken nincs olyan szolgáltató, aki vállalta volna az étel kiszállítását. Ezért az önkormányzat levelet
írt az EMMI-nek, melyben kérte, hogy jelöljön ki szolgáltatót. Monorierdőn jelenleg hivatalosan két érintett gyermekről tudnak, akiknek a szülei kérelmet nyújtottak be az önkormányzathoz. Ezeknek a
gyermekeknek jelenleg a szülők biztosítják az étkezésüket, az önkormányzat pedig anyagi támogatást nyújt számukra.
Szeptembertől a konyha felújításával megszűnik ez a probléma,
mert egy elkülönített főzőrészt alakítanak ki a speciális étrend elkészítéséhez. Ezen kívül egy konyhai dolgozó beiskolázásra került.

Hirdetés

Erdő-vill

Villanyszerelési szaküzlet
Védőcsövek
Dobozok
Vezetékcsatornák
Kábelek
Vezetékek
Kismegszakítók
Izzók
Kontaktorok
Motorvédők

Prodax,
Legrand,
Moller, Stilo
szerelvények.
Hensel,
Rittal, ABB
elosztók.
Fénycsövek
Lámpatestek

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

2016.
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Új szolgáltató a hulladékszállításban
A lakosoknak nem kell
újra szerződést kötni

M

onorierdőn a hulladékszállítási közszolgáltatást 2016. január 2-tól a VERTIKÁL NONPROFIT
ZRT. látja el. A heti rendszeres hulladékszállítás az eddig is megszokott csütörtöki napon történik.

2016. évi szelektív
hulladékszállítási rend:
Március 18.
Április 22.
Május 20.
Június 17.
Július 22.
Augusztus 19.
Szeptember 16.
Október 21.
November 18.
December 23.

Az üveg hulladék gyűjtésére a Szabadság
utca 43. szám alatt és a piacnál elhelyezett
gyűjtőkonténerek szolgálnak.

Mi a helyzet a zölddel
és a lomtalanítással?
Újdonság a korábbiakhoz képest, hogy
a zöldhulladék begyűjtéséhez már az
első alkalmat megelőzően is ingatlanonként öt darab gyűjtőzsákot biztosítanak

Zöldhulladék
szállítási időpontok:
Április 29.

„A heti rendszeres hulladékszállítás az
eddig is megszokott csütörtöki napon történik.”

márciusban, majd további ötöt júliusban. Többlet zöldhulladék esetén a zsákok megvásárolhatóak lesznek a társaság
ügyfélszolgálatán.
A korábbiakhoz képest a lakosok számára kényelmesebb és egyszerűbb lesz a
lomtalanítás. Ingatlanonként évente egy
alkalommal, házhoz menő rendszerrel
végzik a lomok elszállítását a március elseje és október 31-e közötti időszakban. Minden ingatlantulajdonos maga határozza
meg, hogy mikor helyezi ki a feleslegessé
vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A kihelyezés és elszállítás időpontját
a szolgáltatóval előzetesen egyeztetni kell
telefonon vagy e-mailben.

Kapcsolat, információ

Május 27.
Július 29.

Ügyfélszolgálat: Piac, szerda 14-16 óra
Központi ügyintézés helye: Polgárdi, Szabadság u. 26.)
Telefon: 22/576-070, fax. 22-576-071,
Honlap: www.vertikalzrt.hu;
E-mail: penzugy@vertikalrt.hu

Augusztus 26.
Október 28.
November 25.

Hirdetés

2016.
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Elkezdődött
a templomépítés
Néptánccsoport alakul Monorierdőn
Kulturális értékeink megőrzésének és továbbadásának legjobb módja, ha mi magunk is gyakoroljuk azokat a hagyományokat, melyeket szüleinktől, nagyszüleinktől
tanultunk. Szerencsére térségünkben igen
népszerűek a különböző népzenei oktatások, csoportok, rendezvények és találkozók.
Szinte nincs is olyan környékbeli település, ahol ne működne legalább egy hagyományőrző néptáncegyüttes.
Mostantól Monorierdőn is bárkinek lehetősége lesz arra, hogy aktívan bekapcsolódjon a népzenei kultúránk ápolásába,
gyakorlásába. A település önkormányzatának képviselő-testülete költségvetésben
biztosítja egy helyi, gyermekekből és fel-

nőttekből álló néptánccsoport alakítását és
működését. A cél – a hagyományteremtésen és –ápoláson kívül – a szabadidő kulturált eltöltése és a közösségteremtés.
A 3.,4.,5. évfolyamosok számára hétfőnként 14.30-tól 15.30-ig, 6., 7., 8. évfolyamosok és felnőttek számára szombatonként
14-től 15 óráig lesznek a próbák. A részvétel ingyenes, a fellépőruhákat is az önkormányzat biztosítja.
A csoportok első szereplése az idei falunapon lesz, de terveik között szerepel a
környékbeli és országos találkozókon való
részvétel is. Jelentkezni lehet a 06-30/8644507-es telefonszámon. A szervezők mindenkit szeretettel várnak.

Tárjuk fel együtt Monorierdő múltját!
Monorierdő település történetéről, leírásá- olyan anyagot, dokumentumot és emléket,
ról, hétköznapjainak és lakosainak bemuta- mely alapjául szolgálhatna egy Monoriertásáról kevés írásos anyaggal rendelkezünk. dőről szóló mű megírásához.
Még csekélyebb ezek között az átfogó jelEhhez kérnénk most a lakosok segítségét.
legű, szerkesztett anyagok száma. Ezt a hi- Kérjük, hogy amennyiben bármilyen, a teleányt szeretné pótolni az Oktatási Kulturális pülés történetével, életével, érdekes szeméés Ügyrendi Bizottság egy Monorierdőről lyiségeivel kapcsolatos dokumentummal,
szóló könyv megjelentetésével.
fényképpel, tárggyal vagy információval renÜdvözlöm ebben a formában jók lessznek
a
Ezért a bizottság
a Községi
Könyvtárral
hírdetések,
annyi
változtatást
kérek delkezik,
hogy ajelezze
pacsir-a következő e-mail címen
közösen
anyaggyűjtésbe
kezdett.
Ennek
vagy szöveget
telefonszámon: merdotortenete@
ta hirdetéséből
a napos
csirke
rendelés
töröljük!
Az alábbi
szöveget
kellenegmail.com,
beirni (PB
során
megpróbálnak
összeszedni
minden
06-30/864-4507.

Aki jár mostanában az Akácfa utca és a
Szabadság út sarka felé, saját szemeivel
győződhet meg és örvendezhet azon,
hogy már látszanak a leendő református
gyülekezeti ház alapjai és a pincéje. Ma
már a pinceszint válaszfalait építik és
hamarosan a síkalapozást is elvégzik,
befödve az ünnepélyesen elhelyezett
alapkövet. Kirajzolódik a templomtorony
alapja, amin egy félbehagyott épületrészlet
magasodik. Hogy miért maradt félbe?

N

ovemberben úgy kezdtük el az építkezést, hogy annyi fedezetünk volt, amiből a gyülekezeti ház pincéjét és alapját lehetett megépíteni. Templomról még álmodni sem
mertünk, így a gyülekezeti házat terveztettük meg úgy, hogy egy
előtte álló harangláb harangja hívogasson majd ide istentiszteletre. Köszönet azoknak, akik adakoztak erre a célra, s külön köszönet
az Emberi Erőforrások Minisztériumának, ahonnan az EOR-15 pályázat keretében kaptunk 14,5 millió Ft-ot…
…aztán fordulat állt be a történetben! Értesítést kaptunk arról,
hogy rendelkezésre fog állni a folytatáshoz az anyagi forrás, mégpedig annyi, hogy a gyülekezeti ház melletti templomot is elkezdhetjük építeni. Ennek a támogatásnak a részletei és összege is nyilvános lesz a későbbiekben, egyenlőre csak annyit: folytatjuk! Nem
haranglábat, hanem tornyot építünk majd.
Köszönettel várjuk a továbbiakban is a támogatást, az imádságokat, mert igen nagy szükség van rá. Legyünk minél többen részesei a csodának, amit Isten köztünk tesz!
„Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint
ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint: azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről
nemzedékre, örökkön-örökké.” (Ef 3,20-21)
Lénárt Tibor

gázpalackok cseréje - Utánfutó kölcsönzés)

Hirdetés

Az

Pacsirta állateledel bolt

Szolárium,
műköröm, pedikűr

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

Kutya-, macskaeledel
Száraz tápok,
konzervek

Ingyenes házhoz szállítás 10 000 Ft,
illetve 100 kg feletti rendelés esetén Monorierdőn!

Professzionális teljes testvibrációs,
mozgásteráPiás alakformáló készülék

Tel./fax: 06-29/418-594
Nyitva tartás: hétköznap: 8–18 óráig, szombat: 8–13 óráig, vasárnap: zárva

2016.
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Monorierdő, Nyárfa u. 17. Pacsirta–Nyárfa u. sarok
Fagyasztott termékek
ckok
· PB gázpala
Sertés-, baromfi-, nyúltápok
cseréje
VITAFORT takarmány
Szemestakarmányok
· Utánfutó
igény szerint darálva is
kölcsönzés
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Önkormányzatának Lapja

Húsvéti készülődés a könyvtárban
Sok szeretettel várja kedves olvasóit a Községi Könyvtár egy kis húsvéti ráhangolódásra. Március 24-én 13
órától, 25-én pedig 10 órától kézműves foglalkozással
várják az érdeklődőket.

Programok 2016

A képviselő-testület elfogadta a 2016-os év programtervét.
Idén sem fogunk unatkozni, hiszen minden olyan
hagyományos programot megszerveznek, melyek évek
óta nem hiányozhatnak településünk közösségi életéből.

A
Felhívás
Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
megszervezi a „Tiszta udvar- Rendes ház” „Szép környezet- Jó közérzet” környezetszépítő versenyt.
A versenyre magánszemélyek jelentkezését várjuk „családi ház”
kategóriában.
Nevezési határidő: 2016. június 10.
A nevezést személyesen a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni, illetve postán a 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A címre megküldeni.
Nevezési lap kapható a Polgármesteri Hivatalban, illetve az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

januári jótékonysági napról már olvashattak lapunk hasábjain, nemrég pedig a márciusi forradalomról
is megemlékeztünk iskolásaink közreműködésével.
Május hava a környezetvédelem jegyében telik. Ennek szellemében rendezik meg
május 21-én a gyermeknapot, valamint a TE
SZEDD! szemétszedési akciót. Június 25-én
ismét lesz falunap, melynek keretében kihirdetik többek között a Tiszta udvar, rendes
ház környezetszépítési verseny végeredményét is. Augusztusban az államalapításra, októberben az ‘56-os forradalomra, október 1-jén az Idősek Napjára emlékezünk.
November 11-én ismét fényt viszünk az őszi
szürkeségbe a Márton-napi lámpás felvonulással, valamint ugyanebben a hónapban ültetjük el településünk legifjabb facsemetéit. Az évet december 17-én ünnepváró

Hirdetés
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tetőfedő, bádogos,
ácsmunkákat,

Monorierdő,
Tölgyfa u. 63.
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közös karácsonyi koncerttel zárjuk. Az aktuális programok pontos helyéről és időpontjáról a hirdetőtáblákról, a település
honlapjáról valamint a Hírmondóból értesülhetnek.

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

azonnali kisebb tető- és kéményjavításokat, beázásokat és kúpkenést.
Továbbá lapos tetők szigetelését.

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

Hívjon bizalommal!

06-20/216-8338

e
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K

• DERMAROLLERes
kezelés
• Tini arckezelés
• SMINKTETOVÁLÁS
• Férfi kozmetika
• SMINK KÉSZÍTÉS
• CELLULIT és FRISSÍTŐ MASSZÁZS

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

A hirdetési árak az áfát nem tartalmazzák!
Felárak: elhelyezési: 30%, hátsó oldal (B4): 50%
Hirdetésének grafikai tervét évente
egy alkalommal ingyenes elkészítjük!

-tápok

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

Hirdetési méretek és árak
1/1 oldal:
1/2 oldal fekvő:
1/2 oldal álló:
1/4 oldal fekvő:
1/4 oldal álló:
1/8 oldal:
1/16 oldal:
1/32 oldal:

AKCIÓS száraz kutyatápok
190 Ft/kg-os áron kaphatók
a készlet erejéig.

188 mm x 246 mm
64 000 Ft helyett*: 17 200 Ft
188 mm x 121 mm
32 000 Ft helyett*: 11 200 Ft
92 mm x 246 mm
32 000 Ft helyett*: 11 200 Ft
188 mm x 59 mm
16 000 Ft helyett*:
7 300 Ft
92 mm x 121 mm
16 000 Ft helyett*:
7 300 Ft
92 mm x 59 mm
8 000 Ft helyett*:
4 700 Ft
44 mm x 59 mm
4 000 Ft helyett*:
3 100 Ft
44 mm x 27 mm		 2 000 Ft

*Az 1/32 méretű hirdetés árához képest, arányaiban.

HIRDETÉSFELVÉTEL:

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 9.00–19.00
Szombat, vasárnap: 8.00–18.00
2016.
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Ozsvárt Orsolya – Mobil: 06-70-945-2444 • E-mail: ozsvart.orsolya@regiolapok.hu
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Monorierdő Község

Ingyenes kulturális
programsorozat
Monorierdőn
Monorierdőn 2014 óta működik az Oláh István Népfőiskola a Községi Könyvtár szervezésében. Az ingyenes előadásokat bárki megtekintheti, melyeket hétfőnként 17 órai kezdettel tartanak a könyvtárban. Az előadásokkal kapcsolatos időpontegyeztetésre a könyvtár
vezetőjénél van lehetőség a 06-30-864-4507-es telefonszámon.
Tervezett előadások:

március 21. Bencsik József: A Teremtő megszólítása.
17 óra:
Ima, imafajták.
április 4.
17 óra:

Balogh Szabolcs: Bevezetés az ásványok
és kőzetek titokzatos világába

április:

Péter Zoltán: Táncba hív a halál – A középkori haláltánc mint irodalmi műfaj

május:

Csóka Géza és Zlinszki Zsolt:
Csak helytörtének 2. rész

Helyszín: Polgármesteri Hivatal könyvtár/díszterem.

Közérdekű információk

Impresszum

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, Béke köz 13.
Telefon: 29/419-103, 619-380
Fax: 29/619-390
E-mail: merdo.hivatal@monornet.hu
Ügyfélfogadási rendje: hétfő: 13-18-ig,
szerda: 8-12-ig és 13-16.30-ig.

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: A monori Vigadó első emeletén.
Cím: 2200 Monor, Kossuth L. u. 65–67. 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 felelősséget nem vállalunk. A lapban közölt információk tájékoztató jellegűek.

2016-ban
is Hírmondó

Igazgatási
szünet

Ebben az évben szintén hat alkalommal jelenik meg a Monorierdői Hírmondó, melyben továbbra is megbízhatóan
és pontosan tájékozódhatnak a település
ügyeiről. Olvasóink várhatóan a következő
időpontokban kaphatják kézhez az újság
aktuális számát: 2016.március17., június
2 ., július 14., szeptember 22., november
3., december 8.

Monorierdő Község Polgármesteri Hivatala ez évben is két alkalommal tart igazgatási szünetet, mely időszak alatt a hivatal zárva tart.
Nyári időszak:
2016. július 25- augusztus 7.
Téli időszak:
2016. december 23-december 31.

Hirdetés

Nyitvatartás:
H–P: 6–19, Szo, Vas: 6–14

Min Vegyes on
r
denáro
n a legjobb á

Monorierdő, Barátság u. 102.
(Rétes csárda mellett)
06-30/399-7573 Erzsébet utalvány, Erzsébet kártya,
bankkártya, Szép- kártya és K&H Szép-kártya elfogadóhely

Élelmiszer, vegyi áru • Zöldség-gyümölcs • Vödrös
savanyúság • Friss pékáru • Felvágottak • Mirelit áru
(hús, zöldség, pizza) • Tejtermékek • Italáru (üdítők
és alkoholos termékek) • Újságok
Cserepes virágok: árvácska, százszorszép,
primula folyamatosan bővülő választékkal.
Fenyőkéreg többféle méretben,
szarvasmarhatrágya, virágföld.
2016.
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Köszönöm ABC partner

Bővebb információ a
www.koszonomabc.hu oldalon
március

Monorierdő Község

Önkormányzatának Lapja

Új cím: Monorierdő,

SAROK
ABC

Pacsirta u. 2.

4kilo es főú
mé t, 43
terk -as
ő

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

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

Sertéshús

Nagyobb helyen, nagyobb választékkal várjuk!

Válassza
házi készítésű meglepően
termékeinket: kolbá- jó áron!
Húsvétra szok, sonkák, szalámik!
füstölt, főtt tarjával, De kóstolja meg
kemencében sült sonká- házi csirkéinket
sajt
Trappista
val, töltött sonkákkal,
is!

Helyben feldolgozott
tőkehús, baromfihús,
magyar sertésés csirkehús

ízletes gépsonkákkal
várjuk kedves
Vásárlóinkat!

Finom
házi tojás,
torma
félék!

Friss zöldség, gyümölcs
Primőr áruk

Hentes
löncs hús

Házi sajtok
Különleges fűszerek

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

Hentes ak
felvágott n 1299 helyett
több ízbez,
(pl.: olas
Ft/kg
zala,
ás,
fokhagym
soproni)

Biobrikett,
tőzegbrikett,
német brikett,
lengyel szén!
Koromtalanító, alágyújtós kapható!
Hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti
a megvásárolt tűzifa tömegét.

949
Hentes le

sz
csó kolbá

9
79
t/kg

94üv9eg

F

Ft+

Keresse naprakész ajánlatainkat a Facebookon!

: sarok-abc monorierdő

Válassza a minőséget és a tapasztalatot!

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

12Ft/5kg0

Tű z i f

Figyelem!
Kaphatóak 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).
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Kingstone vakolatok, Beton Epag térkövek

Építőanyagok gyári ár alatt!
Értékcsökkent zsákos termékek kiárusítása!

Lábazati vakolat, polisztirol- és pórusbeton ragasztó, gipszkartonragasztó

Új társasházi lakás 1db eladó Monoron!

