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Tisztelt monorierdői Lakosok!

Végre kitört a nyári szünet, sokan mennek ilyenkor
szabadságra, ám a polgármesteri hivatalban
ilyenkor sem áll meg a munka. Engedjék meg, hogy
elsőként kedvező hírekről számoljak be önöknek.

Ö

Falunap 2016

römmel adom hírül önöknek,
hogy megkezdődött a konyha
felújítása a pályázati kiírásnak
megfelelően, megtörtént a kivitelezők kiválasztása. Az újságból is értesülhettek arról, hogy a képviselő-testület
döntése alapján a kempingben kell kialakítani a focipályát. Mivel pályázatot
nyújtottunk be a belügyminisztériumhoz sportkomplexum létesítésére, jelenleg egy ideiglenes pályát alakítottunk ki, támogatók segítségével. Ezért
a focipályára tervezett összeget a pályázat elbírálásáig nem célszerű felhasználni. A focipálya nyitva tartása:
minden nap 14-20 óráig. Befogadták az
utakra benyújtott pályázatunkat, melyet augusztusban bírálnak el. A pályázati kiírás szerint a megnyert támogatás
kizárólag meglévő szilárd útburkolatú
utakra használható fel. Ami az egészségház építését illeti, a Képviselő-testület elfogadta a közbeszerzéshez szükséges tervezői árajánlatokat, melynek
engedélyeztetése után a folyamat a következő: közbeszerzés, kivitelező kiválasztása, építési munkálatok.
Az örömteli ügyeinkről szóló hírek

után kérem engedjék meg, hogy most
személyesebb hangon szóljak önökhöz. A hetekben tudomásomra jutott,
hogy sokan kifogásolják a településvezetés munkáját. A lakosság a Monorierdői Hírmondó című önkormányzati újságból, valamint a település hivatalos
internetes oldaláról mindig értesülhet
a képviselő-testület, valamint a polgármesteri hivatal aktuális ügyeiről, döntéseiről, teendőiről. A pletyka azonban
sajnos nagyon rossz tanácsadó, és sokan inkább az alaptalan szóbeszédeknek hisznek. Sokan rosszallják, ha egy
képviselő, vagy a polgármester szabadságra megy. Miért ne mehetne?
Nem fő állású képviselő Monorierdőn
senki sem. Ha én elmegyek véletlenül
4-5 nap pihenőre, már akkor is megy a
pletyka.
Azonban ha nem megyek szabadságra, akkor valamelyik képviselő már
kérdőre próbál vonni, hogy miért nem.
Ha elmegyek meg az a baj. Én is ember
vagyok és jár nekem a szabadság és a
megmaradt szabadságomat soha nem
fizettettem ki az önkormányzattal.
Folytatás a 2. oldalon

Monorierdői
pincepörkölt

Tiszta udvar,
rendes ház

Miért pont
a tatár-juhar?

3. oldal



3. oldal

7. oldal

A mi ételünk

Idén is hatalmas érdeklődés kíséretében
zajlott Monorierdő hagyományos
közösségi ünnepe, a IX. Falunap.

K

özel egy évtizeddel ezelőtt az önkormányzat azért
hívta életre ezt a programot, hogy az egész évi rohanás és munka mellett, nyáron legyen egy olyan
alkalom, amikor a település lakosai, kicsik és nagyok találkozhatnak egymással. A gondtalan beszélgetések, a vidám
műsorok és a szórakoztató megmérettetések napja volt ez.
Az égiek is segítettek bennünket, hiszen szikrázó napsütésben lubickolhattunk egész nap.
A délelőtti sportprogramok (aerobic, zumba, futás) után
közös ebédre hívták a község lakosságát. Első alkalommal,
hagyományteremtő szándékkal készítették el a konyha dolgozói a 300 adagból álló monorierdői pincepörköltet, melyhez szárazhegyi bort kínáltak. A húst id. Kosztyú Dezső, ifj.
Kosztyú Dezső és Kosztyú Dezsőné, a többi hozzávalót Zsíros
Sándor és az önkormányzat, a bort pedig a Ker-Bor Kft. Biztosította. Ugyanennyi adag töltött káposzta is elkészült, a
Téglás család jóvoltából. Minden hozzávalót ők biztosítottak és ők is főzték meg a helyszínen. Folytatás a 2. oldalon

Szép környezet, jó közérzet

Facsemetékkel gazdagodva
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Folytatás a címlapról

Tisztelt monorierdői Lakosok!
Tisztelettel kérek mindenkit, hogy
azért, mert valaki nem veszi ki magát
a közösségi munkából, még nem kell
rosszindulatú híreket terjesztenie, és
beteg édesanyámat, gyermekeimet a
szájára vennie.
Tisztelt Lakosok! Ezúton is kérem
önöket, hogy településünkért végzett

munkánkat ne alaptalan szóbeszédekre hallgatva ítéljék meg, hanem személyes tapasztalatok alapján, és hiteles forrásokból tájékozódva. Minden
lakos kérdésére szívesen válaszolok
akár személyesen is. Úgy érzem, lehetőségeimhez képest eddig is mindenkit, aki hozzám fordult, meghallgattam,

Folytatás a címlapról

Fotók: Nagy Dávid

Falunap 2016

2016.

„Véleményem
szerint sokkal
hasznosabb
lenne, ha energiáinkat jó ötletek megvalósításra, és a
nehézségek feloldására fordítanánk.”

Délután színpadi programok csalogatták ki a lakosokat az önkormányzat udvarára. Megtekinthették az aerobic, jujutsu, game dance és néptánc
bemutatót, valamint az ovisok és iskolások műsorát. A lakosokat köszöntötte Szente Béla polgármester, valamint
az egyházak képviselői, Lénárt Tibor és
Paszternák Tamás.
A versenyek eredményhirdetését
követően sztárvendégek sora adta át
egymásnak a színpadot. Fellépett Jolly
és Suzy, Szűcs Judith és Kefír a V-Tech
zenekarból. A szervezők a késő esti
koncertre tartogatták a legnagyobb
meglepetést. A Nemcsak Berry vendége, Szente Béla polgármester volt, aki
gitárt ragadott a kezébe, és fergeteges bulit csaptak együtt a színpadon
és a nézőtéren. A közönség nagy tapssal jutalmazta a zenélő polgármestert.
Köszönet a Nemcsak Berry zenekarnak, akik immár ötödik éve az önkormányzat anyagi támogatása nélkül
lépnek színpadra a falunapokon.
Az önkormányzat udvarán játszóparkot alakítottak ki. A légvárat a Sipitó
pihenőpark biztosította, de volt arcfestés, népi játékok, bohócműsor,
lufihajtogatás, kézműves foglalkozás,
könyvtársátor és motoros rendőr valamint drogprevenciós előadás is.
Az elsősegélyhelyen dr. Páczi Antal
háziorvos, dr. Külüs
Ilona, Bánné Zsuzsika és Flóriánné Erika tartott ügyeletet a rendezvény
kezdetétől
zárásig. A monorierdői, monori polgárőrök és rendőrök a
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és segíteni próbáltam. Én tiszteletben
tartom mindenkinek a magánéletét,
és megvan bennem az elismerés mások családja iránt. Ugyanezt várnám
el képviselő társaim, személyemet valamint családunkat illetően is. Véleményem szerint sokkal hasznosabb lenne,
ha energiáinkat jó ötletek megvalósításra, és a nehézségek feloldására fordítanánk.
Befejezésül szeretném felhívni szíves
figyelmüket, hogy a szünidő miatt sok
gyerek tartózkodik közterülten, vigyázzunk rájuk, figyeljünk egymásra. Mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést
kívánok!
rendezvényt biztosították. Köszönet
mindannyiuknak!
A zajjal és utcalezárásokkal járó esetleges kellemetlenségekért a szervezők elnézést kérnek, és köszönik a lakosok türelmét.

A 2016-os
Falunap támogatói:
Monorierdő Község Önkormányzata, Téglás Sándor és családja, id.
Kosztyú Dezső, ifj.Kosztyú Dezső,
Kosztyu Dezsőné, Barcsai János, Szente Béla, Borbás Elvira, Dzsupin Imréné Dr. Páczi Antal, Dr, Pácziné Félix Anna, Ker- Bor Kft, Sarok ABC
Zsíros Sándor,Tápió-Györgyei pékség, Sipitó Pihenőpark, Oázis Kertészet,
IRIS Gyógyszertár, Monor és Térsége Integrált Családsegítő- és Gyermekjóléti
Központ és Szolgálat, Andi Stúdió, Állomás Pékség, Balogh Gábor, Baloghné Dobó Hajnalka, Feri-Lala zöldséges,
Janik László lakásfelszerelés, Karsainé Irénke fodrászat, Kedvencek boltja,
Kele Hentes bolt, Koczó Ker, Komjáti
István kábeltévé, Kucsera büfé, Kustyán
bolt, Ludányi Tüzép, Melinda fodrászat, Melitta 100 ft-os bolt, Nemzeti
Dohánybolt Balogh Imre, Rétes Csárda,
Szemők Józsefné, Szigü temetkezés, Tanya Csárda, Zsengellér Anikó Virágbolt,
Zsuzsi Bolt, Békési Security, Nemzeti Dohánybolt Kecskeméti Ferenc, Goods
Market,Pádár Erika,Bátonyi Szilárd,
Gecser Amál, Juhász Sirkő, Pap Alexandra, Laci pékség, Horsik Ildikó, Buzási Tímea, Pleja-hu Kft, Juhász Sirkő,
Szendrei Tibor, Magó Tüzép
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Szkanderbajnokság

Monorierdő tortája
Idén 18 torta versenyzett a Monorierdő
Tortája 2016 címért. Egy tortát a verseny
védnöke, a Rigolettó cukrászda ajánlott fel.
A kitüntető címet Karsainé Polgár
Irén gluténmentes mogyorókrémtortája
nyerte el, melynek különlegessége, hogy
mogyoróliszttel készült.

Június 25-én egész nap zajlottak a
szkanderbajnokság selejtezői. Végül két
hölgy és két úr állt a színpadra. A közönség lelkes szurkolása kíséretében zajlott
a döntő, amelynek eredménye a következő:
Női kategória I. helyezett: Papp Tünde – Monorierdő legerősebb hölgye
Női kategória II. helyezett Kanalas
Beáta
Férfi kategória I. helyezett: Székely
Tamás – Monorierdő legerősebb ura
Férfi kategória II. helyezett: Szűcs
László

Monorierdő Pálinkája
Fotó: Nagy Dávid

Monorierdő Község

2016-ban is rendkívül népszerű volt a Monorierdő Pálinkája
verseny, melyen pálinkák kavalkádját, mintegy 25-öt sorakoztatták fel a nevezők. Volt birs-, alma-, törköly-, ágyas kökény-,
faeper-, meggy-, szilva-, körte-, barack-, vegyes gyümölcs-,
őszibarack- valamint ágyas szilvapálinka.
Monorierdő Pálinkája verseny: Kecskeméti Ferenc Monorierdő pálinkája, I. helyezett, Mladonczki István II. helyeII. helyezett Juhászné Kasi Mónika zett, Jangyik József III. helyezett, Makai Ferenc IV. helyezett,
nyers összetevőkből álló, gluténmentes Jáger István V. helyezett, Kecskeméti László VI. helyezett,
gyümölcsös-csokis tortája
Bujdos János különdíj
III. helyezett Dr. Mezei Csilla borkrém
Részt vettek még: Id.Ország János, Dzsupin Imre, Joker, Szabó
tortája, mely szárazhegyi fehérborral ké- József, Varga Sándor, Mester István, Téglás Sándor, Haller Lászlóné,
szült.
Bóna Csilla, Szendrei Tibor, Tóth Ilona, Kisfali László.
A közönség idén is leadhatta szavazatát a legszebb tortára. A finomságokat a
zsűrizés után a közönség elfogyasztotta.

Monorierdői pincepörköt

Fotó: Nagy Dávid

A IX. Falunap szervezői a település újabb hagyományát szerették volna megteremteni a monorierdői pincepörköltfőző verseny meghirdetésével. Hat csapat indult a megmérettetésen,
melynek eredménye a következő: I. hely Monorierdői pörkölt
ördögök, II. hely Kábel Team, III. hely Szépkorúak Nyugdíjas Klub. További versenyzők: MAG, Vidékiek, Húsimádók
A közönség az idén is leadhatta a szavazatát a legszebben
tálalt ételre

Fotó: Nagy Dávid

„Tiszta udvar, rendes ház
– szép környezet, jó közérzet”

2016.
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A településünkön évek óta megrendezett kertészeti verseny
eredményhirdetésére a Falunapon került sor. A zsűri a következő eredményről határozott: I. helyezett Sötér József és neje, II.
helyezett Verdon Csaba, III. helyezett Horsik Ildikó
További versenyzők, akiknek gyönyörű kertjeit plakettel, emléklappal és virággal jutalmazta a zsűri: Barcsai János, Blaskó Zsuzsa,
Bencze Istvánné, Hajdú Béla, Papp Ferencné. Csányi László és Bata Zoltán részvételét emléklappal és virággal köszönték meg a szervezők.
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Beszámolók

A májusi képviselő-testületi ülésen előző
évi tevékenységéről számolt be a felnőtt- és
gyermekorvosi szolgálat, a védőnői szolgálat,
a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat
valamint a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft.

Előjegyzés – még mindig kevesen használják
Dr. Páczi Antal felnőtt háziorvos beszámolója szerint a tavalyi évben naponta átlagosan 62 beteg vette igénybe az
egészségügyi ellátást. A statisztika szerint
legtöbben magas vérnyomással, idült
szívbetegségekkel és cukorbetegséggel
kapcsolatos problémáik miatt kérték a
háziorvos segítségét.
A beszámoló szerint a napi kötelező
3 óra helyett napi 4 óra a rendelési idő,
mely azonban a magas betegforgalom
miatt gyakran 5-6 órára is elhúzódik. A
bevezetett behívó rendszer nagyban segített a várakozási idő csökkentésében,
azonban nem oldotta meg minden esetben a problémát. Ha például egyszerre
több beteg érkezik, vagy sürgős hívás miatt háznál kell ellátni a beteget, a várakozási idő jelentősen megnövekedhet. Ezt
a 24 órás központi ügyelet megszervezése oldaná meg.
A tervezhető ellátásokra (jogosítvány,
táppénzesek kontrollja, EKG) előjegyzés
kérhető, így ezek a páciensek gyakorlatilag várakozási idő nélkül juthatnak be az
orvoshoz. A krónikus betegek esetében
is bevezették az előjegyzéses rendszert,
ám a betegek sajnos nemigen éltek a lehetőséggel.
Dr. Páczi Antal háziorvos szerint a jövőre nézve megoldandó feladat az orvosi
rendelő akadálymentes megközelíthetősége, az új rendelő megépítése, valamint
a második körzet kialakítása.

2016.

„A krónikus
betegek esetében is bevezették az előjegyzéses rendszert,
ám a betegek
sajnos nemigen éltek a lehetőséggel.”

Növekvő
gyermeklétszám
Dr. Külüs Ilona gyermekorvos beszámolója szerint az utóbbi húsz évben körülbelül kétszázzal nőtt a gyermekek
létszáma Monorierdőn. Ennek oka a településre költözők, és a születések számának növekedése.
A gyermekorvosi ellátást naponta átlagosan 30-40 beteg veszi igénybe. Járványos időszakokban természetesen ez a
szám jóval több. A gyermekorvos és munkatársai nagy gondot fordítanak a preventív munkára. Az újszülött csecsemőket
már hazajövetelük napján, vagy másnap a
doktornő és a védőnő meglátogatja. Örvendetes, hogy egyre kevesebb a koraszülöttek száma. A családokkal sikerült jó
viszonyt kialakítani, ám minden igyekezet ellenére még mindig vannak, akik csak
többszöri felszólítás után viszik el védőoltásra gyermekeiket.
Keresztes Hajnalka védőnő beszámolójából kiderül, hogy a tavalyi évben
megrendezett egészséghét keretében
az általános iskolás gyermekek vetélkedőn vehettek részt, melyben az egészséges táplálkozással és életmóddal kapcsolatos ismereteikről adhattak számot.
A verseny tanulsága szerint a gyermekek elméletben többnyire tisztában
vannak ugyan az egészségmegőrző
életmód alapelveivel, azonban ezeket
a gyakorlatba nem tudják átültetni. Ez
leginkább a szülők felelőssége, mert az
iskolába is cukros péksüteményeket, kólát és energiaitalt csomagolnak tízóraira
a diákoknak.

Sok gyerek
szorul védelemre
Monorierdőn a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat társulás keretében
működik, a szolgáltatást a Kistérségi
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
biztosítja. Az intézmény székhelye Monoron van, vezetője Ispány János, szakmai vezetője Bartucz László. Borbás Viktor
családgondozó a Monorierdői Polgármesteri Hivatal irodájában várja a klienseket. Az ügyféllel való beszélgetés
feltételei adottak, az önkormányzat biztosítja a számítógép, nyomtatás, telefon,
fénymásolás lehetőségét. A gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységének
száma 667, ebből a családlátogatások
száma 211 volt.
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A tavalyi évben 135 család 252 gyermeke részesült rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben. Ennek összege, közel hárommillió forint, természetbeni ellátásként
került kifizetésre. A település önkormányzata ingyenes étkezést biztosít a kedvezményben részesülő gyermekeknek.
A gyermekjóléti szolgálat szerint az általuk elsődlegesen kezelt problémák mögött
legnagyobb arányban magatartási okok
jelennek meg (igazolatlan hiányzás, agres�szivitás), amit az anyagi okok és a gyermeknevelési problémák követnek. 2015-ben
három alkalommal került sor anyaotthoni elhelyezésre, szociális válsághelyzetben
lévő várandós anya gondozására pedig
két alkalommal került sor. Drasztikus növekedés tapasztalható a védelembevételek
számában az elmúlt évek statisztikái alapján. Míg 2013-ban 2 főt, egy évvel később
3 főt, addig tavaly mintegy 16 főt kellett védelembe venni.
A családsegítő szolgálat célja a településen élő szociális és mentálhigiéniás
problémák miatt veszélyeztetett, illetve
krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességek megőrzése,
az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.2015-ben a családsegítés forgalmi naplójának adatai szerint
összesen 512 esetben nyújtott segítséget
a szolgálat Monorierdő felnőtt lakosainak körében. Az év folyamán ruha, cipő,
élelmiszer adományokban részesítették
a rászoruló családokat.

Egyre stabilabb
A felügyelő bizottság az érvényes jogszabályokon alapuló kötelezettségének eleget
téve megvizsgálta a Szárazhegy Querqus
Kft 2015. évi beszámolójának, közhasznúsági
jelentésének a felügyelő bizottság hatáskörébe tartozó részeit, és megállapította, hogy
a dokumentumok részletesen, valósan mutatják a Képviselet 2015. évi gazdálkodását.
Megállapításra került, hogy a kft. vagyoni helyzete és gazdálkodása egyre
stabilabb, a pénzügyi helyzete fokozatosan javult. A beszámoló és az eredmény
a kimutatás alapján egyértelműen megállapítható, hogy a kft. 2015. évben ös�szesen 4.138 E Ft bevételből gazdálkodott, ennek csupán a 48,84 %-át adta a
tulajdonos önkormányzat. Jelentősen
megnövelte bevételeit az elmúlt évekhez képest. Sokrétű tevékenysége során
igyekezett minél több árbevételt szerezni, hogy működéséhez szükséges kiadásokat biztosítani tudja.

július

Önkormányzatának Lapja

Monorierdő Község

Több száz zsáknyival tisztábban
Monorierdő ismét csatlakozott idén a Te szedd! önkéntes környezetvédelmi akcióhoz. Az országos mozgalom célja, hogy
közvetlen lakókörnyezetünket megtisztítsuk a hulladéktól.
Nem titkolt nevelő hatása is van az évek óta meghirdetett kampánynak, hiszen azok, akik részt vesznek a szemétszedésen,
biztosan környezettudatosabban fogják élni mindennapjaikat.
A település zsákokat és a kesztyűket biztosított a résztvevőknek. A Te szedd! akció sikerét jelzi, hogy összesen 200 iskolás
és 50 felnőtt gyűjtötte össze a szemetet Monorierdő területéről. Hihetetlen, de 400 zsák telt meg az összeszedett hulladékkal, ennyivel lett tisztább környezetünk. Köszönet az iskolásoknak és a helyi lakosoknak a részvételért!
A Monorierdő Őszirózsa Nyugdíjas Klub

Nyugdíjas sikerek

csapata az Országos Ki-Mit-Tud?-on ezüstérmet szerzett. Köszönik a sok szurkolást és
a támogatást, mi pedig gratulálunk nekik!

Hirdetés

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

Fagyasztott termékek
ckok
Sertés-, baromfi-, nyúltápok
· PB gázpala
je
VITAFORT takarmány
cseré
Szemestakarmányok
· Utánfutó
igény szerint darálva is
kölcsönzés
Kutya-, macskaeledel
Száraz tápok, konzervek
Bábolnai napos- és előnevelt csirkék előjegyezhetők.

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

2016.
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Monorierdő Község

Önkormányzatának Lapja

Hiánypótló hagyományápolás

Fotók: Nagy Dávid

A Falunapon mutatkozott
be a nagyközönség előtt
az áprilisban alakult
Monorierdői Néptánccsoport
gyermek és felnőtt csoportja.

A

környékünkön eddig talán mi voltunk az egyetlen település, ahol
nem volt hagyományőrző néptánccsoport. Most azonban már Monorierdő is büszkélkedhet egy olyan lelkes
csapattal, akik ápolják, művelik és továbbadják magyar népi kultúránk egy szeletét.

Tevékenységük célja, hogy helyi rendezvényeken és országos találkozókon öregbítsék településünk jóhírét.
A csoport legifjabbjai, a Monorierdői
Aprók 1. és 3. osztályos tanulókból áll. Ös�szesen 19-en alkotják a néptánccsoportot. A Falunapon Somogyi gyerekjátékokat és ugróst mutattak be. A 14 felnőttből
álló Monorierdői Néptánccsoport produkciója Somogyi lassú és friss volt. A táncokat
Sasvári Balázs és Sasváriné Hanák Edit tanította be.
A csoportokhoz még lehet csatlakozni,
szívesen látnak minden táncoslábú lakost.

Hirdetés

Erdő-vill

Monorierdő,
Tölgyfa u. 63.

Villanyszerelési szaküzlet
villanyszerelés,
kivitelezés,
forróvíztárolók
felszerelése,
javítása

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

CEK
N
E
V
D
KE oltja
Mo

An
di

-tápok

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

an
iób
úd
St

Szolárium,
műköröm, pedikűr

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

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

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

Az

b
d
Norier

ő

Védőcsövek
Dobozok
Vezetékcsatornák
Kábelek
Vezetékek
Kismegszakítók
Izzók
Kontaktorok
Motorvédők

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

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

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 9.00–19.00
Szombat, vasárnap: 8.00–18.00

Professzionális teljes testvibrációs,
mozgásteráPiás alakformáló készülék

2016.
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Monorierdő Község

Miért pont a tatár-juhar?

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, 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,
szerda: 8-12-ig és 13-16.30-ig.

Monorierdői Hírmondó

Már hagyománnyá vált, hogy az
önkormányzat minden évben faHirdetés
csemetéket ültet a településen.
Idén 12 darab őshonos tatár-juhar
csemetét helyeztek el a helyi diákság segítségével. Fontos, hogy a
gyerekek megtapasztalják a faültetés élményét és megértsék annak fontosságát, hiszen a fák nem
csak zöldebbé, szebbé teszik környezetünket, de friss levegőt és
enyhet adó árnyékot is biztosítanak számunkra.
Az elültetett tatár-juhar fák ráadásul szorosan kötődnek településünkhöz, hiszen ez a fafajta szerepel Monorierdő címerében is. A facsemeték a 4-es út mellé, az iskolába, óvodába és
az önkormányzathoz kerültek. Ezen kívül a régi önkormányzat
mögötti területet gyümölcsfákkal ültették be.

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.

Fotók: Takács Zsuzsa

l!
!
ciáva dvezmény
n
a
r
G a ja s k e
dí
n y uG
Vállalunk
tetőfedő, bádogos,
ácsmunkákat,

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

Hívjon bizalommal!

06-20/216-8338

Hirdetés

SAROK
ABC

Új cím: Monorierdő,

Pacsirta u. 2.

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

4kilo es főú
mé t, 43
terk -as
ő

Nagyobb helyen, nagyobb választékkal várjuk!

Helyben feldolgozott
tőkehús, baromfihús,
magyar sertésés csirkehús
Friss zöldség, gyümölcs

Paleo
termékekkel,
barnacukorral
bővült kínálatunk!

Primőr áruk
Házi sajtok
Különleges fűszerek és pácok
2016.

Erzsébet-utalvánnyal, Magyar
Posta kártyával, bankkártyával is fizethet.
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Válassza
házi készítésű
termékeinket: kolbászok, sonkák, szalámik!
De kóstolja meg grill
Ne
húsainkat és grill
pepecseljen a
kolbászainkat
pácolással, adja
is!
le igényét nálunk
pácolásra!

Keresse naprakész ajánlatainkat a Facebookon!

: sarok-abc monorierdő

Válassza a minőséget és a tapasztalatot!
július

Monorierdő Község

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

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

Önkormányzatának Lapja

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).

s áronó
i
c
k
a
k
Sóderheónapban, hozzeánt
július nnyiségű cem n.
való meása esetén! (mi
vásárl 2,5q/m3 )

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!

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

HidegkonyHai,
cukrászati termékek
Jégkrémek

magyar dinnye

Hid egtátől!
r endelhe

Köszönöm ABC
partner

Bővebb információ a
www.koszonomabc.hu
oldalon

