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Tisztelt monorierdői Lakosok!
Beköszöntött a nyár, itt a megérdemelt
szabadságolások és a pihenés ideje. Az
Önkormányzat azonban ez idő alatt sem
állhat le, mert sok az elvégzendő feladat.

A

hogyan ilyenkor sokan építik-szépítik házuk táját, ugyanúgy
igyekszünk mi is rendben tartani köztereinket, így többek
között a parkokat is folyamatosan szépítjük. Készül az új
játszótér és a futópálya is a
Nefelejcs utcában. Mivel Monorierdőn folyamatosan nő
a gyermekek száma, szükségessé vált egy új játszótér kialakítása. Az Egészségügyi
Környezetvédelmi és Szociális Bizottság javaslatára a Képviselő-testület biztosította az anyagi keretet az új közösségi tér
megvalósítására. A Monorierdő frekventált részén épülő, kisgyermekek számára felszerelt tér és a futópálya napról napra
szépül. Hamarosan értesíteni fogjuk a lakosságot arról, mikor
vehetik használatba a megújult területet. A kemping is karbantartási munkálatokon esik át, hogy azt a terültet is a lakosság számára tudjuk biztosítani. Arra kérnék mindenkit, hogy a
megszépülő tereinket mindenki rendeltetésszerűen használja,
hogy a lakosság sokáig élvezhesse azokat. Sajnos sokszor előfordul, hogy ellopják a kiültetett virágokat, és szeméttel csúfítják a rendbe hozott közterületet. Kérem, figyeljünk egymásra, hogy ilyet senki se tehessen meg következmények nélkül.
Folytatás a 2. oldalon
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Figyeljük a korlátozó táblákat!

Folytatás a címlapról

Tisztelt monorierdői
Lakosok!
Egy nagyon fontos megjegyzendő: Lakosságtól hallottuk, hogy új rendeletet
hozott az Önkormányzat, miszerint behajtási engedély szükséges a településünkre a 3,5 tonnánál nagyobb súlyú tehergépjárművekre.
A félreértések elkerülése végett mondom, hogy ez egy 2007-es rendelet,
amit most leporoltunk, módosítottunk.
Erre azért van szükség, hogy ily módon
is védjük a gyenge minőségű útjainkat.
Ezzel kapcsolatban javasoltam a Képviselő-testületnek, hogy a monorierdői székhellyel rendelkező vállalkozóknak engedjük el a behajtási engedélyt,
ezzel is támogatva a helyi vállalkozásokat. Javaslatomat képviselőtársaim egyhangúlag támogatták. A gépjárművek
behajtási jogosultságát a közterületfelügyelő ellenőrzi, aki a Polgármesteri
Hivatal, és nem az Önkormányzat alkalmazottja.
Nemrég ünnepeltük a pedagógusnapot, és hamarosan itt a Semmelweisnap is. A Képviselő-testület nevében a
következő két idézettel köszöntöm a településünkön dolgozó valamennyi pedagógust és egészségügyi dolgozót. Jó
érzés tudni, hogy manapság, amikor sok
település orvos- és pedagógushiánnyal
küszködik, addig Monorierdőn megfelelő létszámban végzik hivatásukat óvodai
és iskolai pedagógusaink és az egészségügyi dolgozók.

2017.

Május 1-jétől módosították a település közútjainak
behajtási rendjéről, és a fizetendő
díjakról szóló rendeletet.
Azokon az önkormányzat tulaj
donában lévő közutakon, ahol súlykorlátozás van érvényben, a korlátozás súlyát meghaladó gépjárművek behajtásához a közútkezelő hozzájárulása szükséges. Erre az utak
védelme érdekében van szükség. A hozzájárulást a közútkezelő
nevében a polgármester adja ki. A kérelmet írásban, erre a célra
készült nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani.
A korlátozással terhelt közutakra való behajtás a hozzájárulás birtokában, és közútkezelői hozzájárulás megfizetésével lehetséges. A képviselő-testület rendeletében részletesen
meghatározta, hogy mely esetekben milyen mértékű díjat kell
fizetnie annak, aki használni szeretné a korlátozással terhelt
önkormányzati utakat.

Engedély kell az alkalmi árusításhoz
A képviselő-testület áprilisi testületi ülésén módosította a
közterület-használat rendjéről szóló rendeletét. Előzetes engedély szükséges például építési munkával kapcsolatos területfoglaláshoz, azaz építőanyagok, törmelékek vagy állványok ideiglenes elhelyezéséhez. Engedély kell továbbá a
hirdetőberendezések, reklámtáblák, reklámcélú járművek, árusításra szolgáló létesítmények, pavilonok elhelyezéséhez. Az
alkalmi árusítás, mozgóárusítás, adománygyűjtés, valamint a
vendéglátóipari létesítmények teraszának vagy előkertjének
létesítése szintén engedélyköteles.

Egységesítették
a ravatalozó használati díjait

„A hivatás az, ahol a szenvedélyeink találkoznak a világ szükségleteivel.
(Steve Biddulph)“

A képviselő-testület módosította a köztemető rendjéről és
a temetkezési tevékenységről szóló rendeletét. A módosítás
magába foglalja többek között a ravatalozó használati díjának
egységesítését, az idegen vállalkozói díj megszüntetését, valamint szabályozza a kripták építését és a sírhelyek bélelését. A
változások az egységesítés által csökkentik az állampolgárokra háruló költségeket.

„Ha egyszer a pedagógus szereti a munkáját, akkor jó pedagógus lesz. Ha szereti tanulóit úgy, mint apja és anyja, akkor jobb
pedagógus lesz annál, aki minden könyvet A település önkormányzata az önszerveződő szervezetek
elolvasott, de nem szereti sem a munkáját, munkájának fontosságát elismerve, munkájuk támogatására
sem a tanítványait. Ha pedig egyesíti ön- a tavalyi évre egymillió forintot állapított meg, mely pályázamagában munkájának s tanítványainak ti rendszerben került kiosztásra. A képviselő-testülete áprilisi
szeretetét, akkor tökéletes pedagógus.”
ülésén elfogadta a támogatott civil szervezetek 2016. évi be(Lev Tolsztoj)“ számolóját.

Elismerik a civil szervezeteket
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Tonnákban
mérhető a segítség

Egyre több a beteg

Monorierdő községben a Monor és Térsége Integrált Csa
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Monorierdői Területi
Irodája látja el a segítő feladatokat. 2016-ban a családsegítői
és gyermekjóléti feladatokat két szociális munkás látta el.

A

Gyermekjóléti Szolgálat 2016ban összesen 1199 esetben járt
el. Sokan szorultak információnyújtásra, életvitelükkel kapcsolatos tanácsadásra. Sok volt a családlátogatások
száma is. Leggyakoribb problémaként a
magatartási zavarok jelentek meg (igazolatlan hiányzás, agresszivitás). A szolgálat ingyenes speciális szolgáltatásokat is nyújtott: pszichológusi segítséget
36 fő, jogi tanácsadást 25 fő vett igénybe. Népszerűek a bűnmegelőzési és
drogprevenciós előadások is az önkormányzati rendezvényeken, táborokban.
A Családsegítő Szolgálat igénybevétele önkéntes és ingyenes. A családsegítés keretén belül segítséget nyújtottak
a szociális problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetben lévő személyeknek, családoknak:

– Kapcsolatot tartottak a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel,
segítségükkel csomagokat osztottak rászorulóknak.
– Egy gyógyászati segédeszközöket forgalmazó cég segítségével 5 lakos jutott
ingyenesen EL-GO mopedhez.
– Sikeresen pályáztak a Music FM Jótündér
című műsorában, melynek köszönhetően egy 13 gyermeket nevelő család többmillió forintos eszköztámogatásban részesült.
– A Családsegítő Szolgálat és a Katolikus Karitász Monorierdői Csoportja 2016-ban több tonna pékárut, zöldséget és gyümölcsöt osztott szét a
rászorulók között. – A Katolikus Karitász helyi csoportja 2017-ben továbbra is igyekszik pártfogásába venni mindenkit, aki segítségkérési szándékkal
fordul hozzánk - mondta el a Hírmondó kérdésére Borbás Viktor, a helyi csoport vezetője. – Minden szerdán és
szombaton élelmiszerosztást tartunk.
Akinek segítségre van szüksége, bizalommal fordulhat hozzám a 06-30/6319382-es telefonszámon, vagy a csoport
vezetőhelyetteséhez, Borbás Elvirához a
06-30/625-4842-es telefonszámon.

Elfogadva
A képviselő-testület májusi ülésén foglalkozott az éves beszámolókkal.
A testület a következő dokumentumokat fogadta el: Beszámoló a 2016. évi
belső ellenőrzési tevékenységről, a 2016.
évi zárszámadási rendelet, beszámoló a
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,
a könyvtár, a Szárazhegy Quercus Kft., a
védőnői szolgálat valamint az orvosok
2016. évi működéséről.

2017.

A személyes gondoskodást nyújtó
ellátások tekintetében a Gerogondex
Nonprofit Kft. vezetője írásban bejelentette, hogy felmondja az ellátási szerződést, így beszámolót sem küldött. A
testület úgy döntött, hogy elfogadja a
szerződés felmondását, és felkéri a jegyzőt és a polgármestert, hogy a zavartalan ellátása érdekében gondoskodjon új
szolgáltató kijelöléséről.
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A felnőtt háziorvosi rendelő a tavalyi évben tisztasági festésen
esett át. Az épület környékét közmunkások tartják rendben, virágokkal teszik barátságosabbá a környezetet.
Bár az elmúlt években dr. Páczi Antal saját erőből külső és belső felújításokat végzett az épületen, a jövőben még mindig számos megoldandó feladat vár a településre. Sürgős feladat lenne a jelenlegi épület akadálymentesítése, valamint az új rendelő
megépítése és a 2. körzet kialakítása.
A felnőtt háziorvosi beszámoló szerint a tavalyi évben mintegy
10 százalékkal nőtt a betegforgalom, mely egyre nagyobb terhet
jelent az egészségügyet ellátók számára. Dr. Páczi Antal háziorvos szerint hasonló tendenciáról számolnak be a környékbeli települések egészségügyi dolgozói is. Nőtt a praxisba bejelentettek
száma, jelenleg 3128-an vannak regisztrálva. A háziorvos-beteg
találkozások száma tavaly 6,3 alkalom/fő. A napi 3 óra kötelező
rendelési idő a nagy betegforgalom miatt általában napi 5-6 órára húzódik el. A bevezetett beteghívó rendszer nagy segítség, de
ennek ellenére is gyakran megnő a várakozási idő. A megnövekedett betegforgalmat Monorierdőn megfelelő szervezéssel és a
rendelési idő kényszerű meghosszabbításával még tudják kezelni.
A gyermekorvos beszámolója szerint Monorierdőn évről évre
nő a gyermekek száma. A tavalyi évben több mint 700 gyermek
volt bejelentve dr. Külüs Ilona praxisába. 52 csecsemő, közülük 1
koraszülött volt.
A fogászati ellátást biztosító társaság helyzete lényegesen
nehezebb, mint az elmúlt években. A használt eszközök egyre
drágábbak, míg az OEP finanszírozás nem emelkedett megfelelő mértékben. Ennek ellenére a társaság beszámolója szerint a
páciensek száma, valamint a szolgáltatás színvonala nem csökkent. Nagy hangsúlyt fektetnek az ifjúsági szűrővizsgálatokra, a
prevencióra, valamint a fogmegtartó kezelésekre.

Ugrásszerű az elhízás
gyermekeink körében
Az elmúlt évekhez képest ugrásszerűen nőtt az elhízás mértéke
az általános iskolások körében. Az eltérés különösen a fiúk között
jelentős. Szintén kimagasló azon tanulók aránya, akiket valamilyen mozgásszervi eltérés miatt küldött a védőnő szakorvoshoz.
A vizsgált iskolás gyermekek közül 9 esetben látásromlást, 7 gyermeknél pedig hallásromlást tapasztalt a védőnő. A kiszűrt gyermekeknél elengedhetetlen lenne, hogy a szülő szakorvoshoz
vigye gyermekét. A védőnő tapasztalata alapján azonban a legtöbb gyermek nem jut el orvoshoz, így esélye sincs arra, hogy saját egészsége érdekében megkapja a szükséges kezelést.

Olvasó fiatalok
Egyre nagyobb az érdeklődés a gyermekkönyvek, foglalkoztató kiadványok iránt – derül ki a könyvtár éves beszámolójából. A gyerekek előszeretettel használják a kézikönyvtárat, a
helyben olvasás pedig egyre népszerűbb a felső tagozatos diákok körében is. A fiatalabb vendégek számára társasjátékok
is rendelkezésre állnak a helyiségben, melyeket helyben lehet
használni. A könyvtár rendszeresen képviselteti magát a település kulturális és közösségi rendezvényein, a tavalyi évben is
számos előadásnak, foglalkozásnak adott otthont.
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Olcsón táborozhatnak a gyerekek
Monorierdőn idén sokfajta nyári tábor közül
választhatnak a szülők és gyermekek. A négy
iskolai, valamint a két egyházi tábort Monorierdő
Önkormányzata egyenként 100 000 forinttal segíti.

A

z összesen 600 000 forintos önkormányzati támogatás nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a
gyermekek minimális részvételi díjért vehessenek részt ezeken az eseményeken.

A nap kispályás focival indult

A tűzoltóautóra fel is lehetett ülni

Nem hiányozhatott az arcfestés...

Egyházi táborok

Itt mindenki
gyerek lehetett
Május 27-én, szombaton Monorierdő Önkormányzata gyermeknapi rendezvénysorozatot szervezett.
A változatos programok és a zavartalan nyári napsütés egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy egy igazán önfeledt napot tölthessenek együtt a családok. Reméljük, hogy fotógalériánkkal
mindenkinek sikerül felidézni a nap örömteli eseményeit.

Június 26–30
Református napközis tábor
Helyszín: Monorierdei Fekete István Általános Iskola. A hét témája: Legyél Te is
reformátor! Délelőttönként énektanulás, hittan foglalkozások és közös játékok, délután kézműves foglalkozások és
sportjátékok. Szerdán buszos kirándulás.
A gyerekeknek napi háromszori étkezést
biztosítanak. A tábor hivatalos zárása júli-

us 2-án, vasárnap reggel 8 órakor az isten- közis tábor a katolikus egyház szervetiszteleten történik. Részvételi díj: 5000 Ft/ zésében, melyre szintén szeretettel várfő, melyet befizetni a tábor első napjának ják a monorierdői gyerekeket. Bővebb
reggelén lehet. Amennyiben a gyermek felvilágosítást kaphatnak Urbán Ildikóa buszos kiránduláson is szeretne részt tól a 06-20/940-7272-es telefonszámon.
venni, úgy ez még 2500 Ft költséget jelent. A buszos kirándulás úticélja a kékestetői kilátó, majd visszafelé az Oxygen
Adrenalin Kalandpark. Érdeklődni a 0630/994-2539-es telefonszámon lehet.

Iskolai táborok a Fekete
István Általános Iskolában

Az iskolai táborokra jelentkezés és bővebb
felvilágosítás
Hanyecz Anita
igazgatónőnél
a 06-29/419113-as telefonszámon kérhető.

Július 31–augusztus 4.
Katolikus napközis tábor
A gyermekek a tábor ideje alatt sok színes programba kapcsolódhatnak be:
kézműves foglalkozások, különböző közösségi játékok, sorversenyek és számháború. A napközis táborok témáját
bibliai történetek szövik át. A tábor egy
napján egy közeli városba vagy községben kirándulnak a gyerekek. A tábor
részvételi díja 4000 Ft/fő. Bővebb felvilágosítás: Sándor Otilia: 06-20/256-8847
Június 19-23 között Vasadon, június
26-30 között pedig Monoron lesz nap-

Június 19-23. Sport tábor
Részvételi díj: 6500 Ft/fő, amely tartalmazza a tábor összes költségét, programokat és a napi háromszori étkezést.
Július 16-21. Alsós Erzsébet-tábor
Július 23-28.Felsős Erzsébet-tábor

Hirdetés

Az

...és az ugrálóvár sem

Pacsirta állateledel bolt

An
di

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

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

an
iób
úd
St

Szolárium,
műköröm, pedikűr

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

A délután a tánc jegyében telt.

Június 19–23. Kézműves tábor
Részvételi díj: 8000 Ft/fő, mely tartalmazza napi háromszori étkezést, egész
napos kirándulás az Eleven parkba,
egész napos strandolást.

A hagyományos...

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

Professzionális teljes testvibrációs,
mozgásteráPiás alakformáló készülék

... és a modern jól megfér egymás mellett

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

Hirdetés

Erdő-vill

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

Kozmetika

Védőcsövek
Dobozok
Vezetékcsatornák
Kábelek
Vezetékek
Kismegszakítók
Izzók
Kontaktorok
Motorvédők

További információ: : Gabi kozmetika
Bejelentkezés: 06-29/419-166
Cím: Monorierdő, Nefelejcs u. 29.
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Kezdődik a nyári szünet,
de szeptembertől újra
várom a jelentkezőket
az ovis, iskolás és felnőtt

Villanyszerelési szaküzlet
villanyszerelés,
kivitelezés,
forróvíztárolók
felszerelése,
javítása

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

aerobic órákra.

Az árak nem változnak: gyerekeknek 3000Ft/hó,
felnőtt bérlet 4500 Ft/hó.

Érd.: Pap Alexandra • Tel.: 06-30/907-8055
Cím: Monoriedő, Fekete István Általános Iskola, tornaterem

E-mail: erdovillamossag@gmail.com
Tel./fax: 06-29/418-594 • Monorierdő, Nyárfa u. 17.
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Ha szeret táncolni, akkor itt a helye!
2017.
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Ön melyiket választja?

A Falunap népszerűségének egyik fő oka minden
bizonnyal az, hogy a lakosság minden korosztályát képes
megszólítani. Fiatalok és idősek, férfiak és nők, főzni
tudók vagy enni szeretők, kertészkedésért vagy sütésért
rajongók egyaránt megszólíttatnak ezen a rendezvényen.

L

egyen Ön is vállalkozó kedvű! Jelentkezzen az érdeklődési köréhez legjobban illő versenyre, és
legyen a következő egy évben a megmérettetés legjobbjának járó elismerés
büszke tulajdonosa!

Környezetszépítés,
kertészkedés
Tiszta udvar – Rendes ház, Szép környezet – Jó közérzet c. verseny. Nevezési határidő: június 16. Nevezési lap kapható a
Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető az önkormányzat honlapjáról, melyet
a Polgármesteri Hivatalba kell eljuttatni.

Pálinkafőző verseny
A versenyen indulóknak fajtánként fél liter pálinkát kell eljuttatni a zsűri számára.
Egy nevező tetszőleges számú pálinkával indulhat. Változás! Az italokat június 23-án 18–20 óráig lehet leadni a
napközi épületében.

Monorierdő tortája
Süsse Ön Monorierdő legékesebb tortáját!
A szervezők a versenyzőknek egységcsomagot biztosítanak, melyek június 19–23ig vehetők át a könyvtárban. Kérjük, hogy
a tortákat a falunapi rendezvények helyszínén 13 óráig adják át a szervezőknek!

Monorierdői
pincepörkölt
„Jelentkezzen az érdeklődési köréhez legjobban
illő versenyre!”
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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, péntek: 8-11-ig.

Monorierdői Hírmondó
Alapító laptulajdonos: Monorierdő Község
Önkormányzata. Kiadja: Régió Lapkiadó Kft.
Cím: 2200 Monor, Németh Ágoston u. 5., 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.

Hirdetés

Második alkalommal hirdetik meg a pincepörkölt főző versenyt. A versenyzők
a helyszínen egységcsomagot kapnak,
melyben 4 személyre minden hozzávaló megtalálható. Ha valaki több személyre szeretne főzni, a többlet hozzávalókat
egyénileg biztosíthatja.
A versenyekkel kapcsolatos bővebb
információ: Dzsupin Imréné 06-30/6259984, Borbás Elivra 06-30/625-4842
e-mail: elvira.borbas@gmail.com

Hirdetés
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Termelői mézek és mézkülönlegességek

Kedves Anyukák!

Fél kilós gyógynövényágyon érlelt

Az elmúlt hetekben, több megkeresés érkezett részetekről,
hogy szeretnétek a helyi újságban cikket olvasni a várandóssággal, a párkapcsolattal, a gyermekekkel kapcsolatos témákban. Erre most lehetőséget kaptam. Minden megjelenő Hírmondóban feldolgozásra kerül egy általatok felvetett aktuális
téma. Első téma, amely a felelősségteljes gyermekvállalásról
fog készülni, a következő újságban lesz olvasható. Ezzel kapcsolatban felmerült kérdéseket folyamatosan várom a Védőnői Szolgálatnál, hogy minél részletesebb tájékoztatást tudjak
készíteni a részetekre.
Keresztes Hajnalka, védőnő

mézek 990 Ft-ért
Rozmaringos • Citromfüves • Kakukkfüves
Levendulás • Mentás

Megvásárolhatók a Régió Lapkiadó Kft.
szerkesztőségében:
monor, kossuth Lajos u. 71/A.
5000 Ft feletti rendelésnél ingyenes házhoz
szállítás Monor 30 km-es körzetében!

Tel.: 06-70/607-4444

Mézrendelés már az interneten is:

www.apifito.hu
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• DERMAROLLERes
kezelés
• Tini arckezelés
• SMINKTETOVÁLÁS
• Férfi kozmetika
• SMINK KÉSZÍTÉS
• CELLULIT és FRISSÍTŐ MASSZÁZS

Monorierdő,
Rózsa u.18.
Telefon:
70/313-7103
: Ildikó
Kozmetika
4es főút

Hirdetés

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

Tűzifa,
kalodás fa,
biobrikett,
tőzegbrikett,
német brikett,
lengyel szén!

Monorierdő, 4-es főút 43-as km

Hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti
a megvásárolt tűzifa tömegét.

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

Monorierdő, Barátság u. 102.

Figyelem!

Min Vegyes on
r
denáro
n a legjobb á

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).

Rétes csárda mellett
06-31/780-7197

Erzsébet utalvány, Erzsébet kártya, bankkártya,
Szép- kártya és K&H Szép-kártya elfogadóhely

Köszönöm ABC partner
Bővebb információ a
www.koszonomabc.hu oldalon

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

a körn napban, hoz rlása
á
ó
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ese

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

Kingstone vakolatok, Beton Epag térkövek

Koromtalanító, alágyújtós kapható!

2017.

Közérdekű információk

Építőanyagok gyári ár alatt!

Bizsuk, kozmetikai
cikkek, kiegészítők
299 Ft/db

Értékcsökkent zsákos termékek kiárusítása!
Lábazati vakolat, polisztirol- és pórusbeton ragasztó, gipszkartonragasztó
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SAROK
ABC

Önkormányzatának Lapja

Új cím: Monorierdő,

Pacsirta u. 2.

4kilo es főú
mé t, 43
terk -as
ő

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

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

Pénteken
Helyi
és szombaton vágóhidakról
friss hal,
100%-ban magyar
pontyszelet. sertés-, marha-,

Nagyobb helyen, nagyobb választékkal várjuk!

Helyben feldolgozott
tőkehús, baromfihús,
magyar sertésés csirkehús

Kolbászhús,
szalonnafélék,
belek
kaphatók!

Friss zöldség, gyümölcs

Keresse naprakész
ajánlatainkat
a Facebookon!
: sarok-abc
monorierdő

Primőr áruk
Házi sajtok
Különleges fűszerek és pácok

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

csirkehús.

Készüljön velünK
a nyári
grillszezonra!
Ha nincs sütnivalója, mi összekészítjük.
Rendelje meg egy nappal előbb!

Válassza a minőséget és a tapasztalatot!

