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Tisztelt monorierdői Lakosok!

A nyári szünet beköszöntével Monorierdő önkormányzatán – egy hét igazgatási szünetet kivéve – a megszokott
rendben folytatódik a munka. Bízom
benne, hogy a közösségi tereink, programjaink és sporteseményeink mindenki számára kellemes kikapcsolódást
nyújtanak a nyári hónapokban.
Valamennyi munkatársam nevében
minden kedves lakosnak jó pihenést és
feltöltődést kívánok!
Szente Béla

Ismét élettel teli a kemping
A múlt

A monorierdői kemping fontos szerepet
töltött be a település életében. Itt tartották 1985-ben a magyarországi rendszerváltást előkészítő-megelőző ún. monori találkozót, a Kádár-rendszer értelmiségi
ellenzékének első összejövetelét. Itt találkozott 45 magyar értelmiségi, hogy kicserélje gondolatait a magyar gazdaság
és társadalom helyzetéről, fejlesztési lehetőségeiről, így ez az esemény nemzetünk történelmének kitörölhetetlen része
lett. Jelentőségét, eszmei értékét tovább
növeli, hogy a 80-as-90-es években a
hely népszerű turistacélpontként működött. Gyönyörű, természetbe ágyazott elhelyezkedése és könnyű megközelíthetősége miatt sokan választották több napos
nyaralás, kikapcsolódás helyszínéül.

Sztárvendégek jártak
nálunk


2. oldal
Vastag Csaba és a többiek

A település önkormányzata – ismervén a hely kiaknázatlan értékeit –
több kísérletet is tett már arra az elmúlt években, hogy a kempinget újra
élettel töltse meg. Többször tartottak már itt közösségi rendezvényeket,
sőt, egy ideig nemzetközi reggae zenei tábor helyszíneként is szolgált. Tavaly egy recepcióként funkcionáló faházat vásárolt az önkormányzat, és két
további faházat is elhelyeztek a területén. Ezen kívül egy focipályát is kialakítottak azzal a céllal, hogy a kemping
visszanyerje régi arculatát. A helyreállítási munkálatokon túl azonban az
önkormányzatnak sajnos nincs elkülönített anyagi forrása arra, hogy a területen rendezvényeket tartson. Ez a
helyzet azonban hamarosan megoldódni látszik. Folytatás az 5. oldalon

FALUNAP
Élmény a falunak
Monorierdő önkormányzata június 29-én
és 30-án rendezte meg az idei falunapot.

A

több mint egy évtizedre visszatekintő hagyományos
közösségi esemény az eddigiektől több szempontból
is eltért. A legnagyobb újdonságot az jelentette, hogy
2018-ban először a programok sokaságát két egymást követő
napon tartották, így a rendezvény elnevezését most már nyugodtan többesszámba tehetjük, amely „hivatalosan” valahogy
így hangzana: Monorierdői Falunapok 2018.
A másik újdonságot az jelentette, hogy idén elmaradtak a
korábbi évekre jellemző vetélkedők, helyette viszont olyan látványos színpadi produkcióknak, koncerteknek lehettek részesei a nézők, melyek az egész települést, sőt, a régió többi helységéből érkezőket egyaránt élményekkel ajándékozták meg.
Ami viszont nem változott: minden korosztályt hívogató
programok, változatos kikapcsolódási lehetőségek, finom ételek, jókedv, sok-sok nevetés, és még több zene.
Folytatás a 2. oldalon

Nagy táborkörkép

Fesztiválok,
koncertek

4. oldal

5. oldal
Mit csináljunk
nyáron a gyerekkel?

Pihenés és szórakozás
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Hétmillió, a hatékony
közigazgatásért

Folytatás a címlapról

Kevesebből többet?

Felsorolni is nehéz

méretik magukat. Legutóbbi versenyükről egy arany- és egy ezüstéremmel tértek haza. Gyermek divatbemutató két
Olyan sok program volt, hogy felsorolni alkalommal is színesítette a napot, meis nehéz. Ezért most nem is szeretnénk lyen trendi gyerekruhákat mutattak be a
mindegyikről részletesen írni, nézzünk monorierdői gyerkőcök. A Holdfény Aeinkább egy rövid összefoglalást!
robic kétrészes műsorának első részéA rendezvény nyitónapján a focipá- ben monori és pilisi, második részében
lyára invitálták a lakosokat, ahol foci- pedig monorierdői ovis- és iskoláskorú
meccs és családi sportversenyeken keresték meg a település legsportosabb
családját. A kitüntető címet és az azzal
járó értékes vásárlási utalványt Vita Judit
és családja nyerte el. Este egy környékbeli rockzenekar, a Domino Rock Band
koncertje és az azt követő diszkó várta a
lakosokat.
A következő, szombati napon a községháza udvara és környéke adott otthont az eseményeknek. Nyitásként 400
adag monorierdői pincepörköltet szolgáltak fel, és hogy az ebéd még jobban
csússzon, hozzá szárazhegyi bort, valamint pogácsát kínáltak. Az ebéd ingyenes volt mindenki számára. Ezt az
ovisok műsora követte, majd Bunyós Pityu lakodalmas zenéjére bulizhatott a
közönség. Régi, kedves ismerős volt a
Game Dance tánccsoport, akik – amellett, hogy a falunap állandó szereplői –,
nagyon sok országos versenyen is meg-
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„Az éjféli fellépő Vadtag
Csaba volt,
aki egyórás
akusztikus,
élő koncerttel koronázta a programsorozatot.”

Nagy Dávid felvételei

FALUNAP
– Élmény a falunak

2018.
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gyermekek léptek fel. Minden korosztály
lehetőséget kapott a bemutatkozásra,
így a fiatalok után az Őszirózsa Nyugdíjas Klub műsora következett Micsoda
buli címmel. A 60-as, 70-es évek zenéjére táncoló nyugdíjasok saját fiatalkoruk
hangulatát idézték fel.
A polgármester rövid köszöntője után
a Monorierdői Aprók Néptáncegyüttes következett. A néhány éve – Sasváriné Hanák Edit vezetésével – megalakult
ifjú hagyományőrző csoport az önkormányzati rendezvények rendszeres szereplője. A Domino Rock Band koncertje
után Amira hastánccsapata következett.
A négy gyönyörű táncos Érdről érkezett
településünkre – a férfi közönség legnagyobb megelégedésére.

Vastag Csaba és a többiek
A falunapi rendezvény csúcspontja a
szombat esete volt, amikor a szervezők
több sztárvendéggel is kedveskedtek a
közönségnek. A Groovehouse koncertjét egy igazán különleges produkció, a
Hestia Tűztánc produkciója követte. Hátborzongatóan gyönyörű látványt nyújtott a sötét éjszakában a tűzzsonglőrök magával ragadó, és egyáltalán nem
veszélytelen előadása. Az éjféli fellépő
Vadtag Csaba volt, aki egyórás akusztikus, élő koncerttel koronázta a programsorozatot. A napot retro diszkó zárta.
Szombaton egésznapos kísérőprogramok várták a látogatókat: lufihajtogató
bohóc, könyvsátor, egészségügyi sátor,
bűnmegelőzési és drogprevenciós programok illetve kézműves foglalkozások.

július

Monorierdő önkormányzata ez évben mindössze egy minimális összeget tudott elkülöníteni a falunapi rendezvények lebonyolítására. Ennek oka elsősorban az, hogy a település több nagy beruházás előtt áll, és az útfelújítások is
jelentős anyagi költséget jelentenek a falunak. Ez azonban
– ahogy az előző cikkünkből is kiderült –, egyáltalán nem
látszott meg a rendezvények színvonalában vagy bármilyen más területen. Sőt! Ez mégis hogyan lehetséges?
Sokan, akik szeretik és szívükön viselik településünk
mindennapjait, úgy gondolták, hogy saját maguk járulnak hozzá a falunap sikeréhez. Sok anyagi támogatás és
kétkezi munka, segítség érkezett, hogy közösen, összefogva tudják megszervezni ezt a két csodálatos napot.
A szervezők köszönik az egészségügyi dolgozóknak,
rendőröknek, polgárőröknek, a konyha munkatársainak
az önzetlen segítséget.
A következő személyeknek, szervezeteknek köszönik,
hogy anyagi felajánlásukkal élményt ajándékoztak Monorierdő minden lakosának:
– Balogh Gábor, Borbás Elvira, Dzsupin Imréné, dr.
Páczi Antal, Szente Béla: Vastag Csaba koncertje
– Baloghné Dobó Hajnalka, Bátonyi Szilárd, Juhász
Tamás, Karsainé Polgár Irén, Morvai Krisztián, Polgár József, Széplaki Andrea, Szomjú Anita, Téglás
Sándor: Hestia Tűztánc
– Iris Patika: hozzájárulás a világítás bővítéséhez
– Baloghné Dobó Hajnalka, Szigü Temetkezés Kft.: Bohóc, lufihajtogatás
– Decathlon: sporteszközök biztosítása, vásárlási utalvány
– Laci pékség: kenyér, péksütemény
– Sarok ABC – Zsiros Sándor: hozzájárulás
az ebéd hozzávalóihoz
– Kerbor Kft.: biztosította a bort a pincepörkölthöz
és az ebédhez
– Nagy Lászlóné: hozzájárulás a falunap költségeihez

Helyreigazítás
A Monorierdői Hírmondó előző számában megjelent fotók
Nagy Dávid felvételei voltak.

2018.

Monorierdő Község Önkormányzata
pályázatot nyújtott be a Közigazgatásés Közszolgáltatás- Fejlesztési Operatív
Program (KÖFOP) keretében azzal a céllal, hogy csökkentse a köz
igazgatás adminisztratív terheit, javítsa
az átláthatóságot, valamint intézményi
kapacitásainak javításával hozzájáruljon
a hatékony közigazgatáshoz.
A projekt keretében az ASP iratkezelő
rendszer, gazdálkodási rendszer, adó
rendszer,
ingatlanvagyonkataszter rendszer, iktató rendszer, valamint
a hagyatéki leltár rendszer megfelelő
működéséhez szükséges informatikai
eszközök beszerzésének finanszírozása
valósult meg, valamint elkészült a hivatal
IT- biztonsági és iratkezelési szabályzata
is és megtörténtek az adatállományok
átmigrálása a központi ASP-rendszerbe.
Az ASP rendszerhez való csatlakozás
érdekében beszerzésre került 6 db új

Pályáztunk
Monorierdő Község Önkormányzata
pályázatot nyújtott be Az alapellátás
és
népegészségügy
rendszerének
átfogó
fejlesztése
c.
felhívására
VEKOP
-7.2.2-17-2017 kódszámmal Nem
zetgazdasági Minisztérium Regionális
Fejlesztési Programokért Felelős Helyettes
Államtitkársághoz.
A pályázat célja Egészségfejlesztési Iroda létrehozása és működtetése a
monori járásban, együttműködve a járás településeivel, városaival, intézményeivel és civil szervezeteivel. A projekt

munkaállomás, 2 db laptop, 13 db kártyaolvasó. A projekt keretében az informatikai infrastruktúra fejlesztése mellett az
IT biztonsági szabályzat átdolgozása és
az Iratkezelési szabályzat ASP működési
rendjéhez való igazítása is megtörtént. A
pályázó a szolgáltató közreműködésével
elvégezte az adattisztítást, a rendszer testre
szabását, a paraméterezést, a jogosultságok
beállítását, valamint az ASP szolgáltató által
meghatározott módszertan alapján az
adatok betöltését az informatikai rendszerbe. A pályázati forrásból a hivatal valamen�nyi köztisztviselője részt vett a szükséges
oktatásokon.
A fejlesztés megvalósításához az
önkormányzat 6 997 321 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert el 100%- os
támogatási intenzitás mellett a KÖFOP1.2.1-VEKOP-16-2017 számú pályázat
keretében. A projekt 2017. 06. 01 és 2018.
06. 30. között valósult meg.
az egészséges táplálkozással, a mozgással és a mentálhigiénés állapottal kapcsolatos megbetegedések prevenciójára irányul.
A projekt megvalósítási helyszíne: Monorierdő Polgármesteri Hivatal felső, tetőtér szintje, ahol a járás lakosai térítésmentesen vehetik igénybe a dietetikusi-,
gyógytornász-, és pszichológiai rendeléseket, továbbá szűrőprogramokat, mozgással és táplálkozással kapcsolatos rendezvényeket, programokat.
A pályázat 100 %-os támogatási intenzitású és 90 millió forint vissza nem térítendő támogatás költségű. A projekt 36
hónapos időszakkal számol.
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• DERMAROLLERes
kezelés
• Tini arckezelés
• SMINKTETOVÁLÁS
• Férfi kozmetika
• SMINK KÉSZÍTÉS
• CELLULIT és FRISSÍTŐ MASSZÁZS
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Monorierdő,
Rózsa u.18.
Telefon:
70/313-7103
: Ildikó
Kozmetika
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A gyereknek élmény,
a szülőnek könnyebbség
NAGY TÁBORKÖRKÉP
Ugye ismerős a kérdés:
Mit csináljon a gyerek
nyári szünetben, amíg
a szülők dolgoznak?

A

családok többségében komoly problémát jelent az, hogy
az óvodás vagy kisiskolás korú
csemete hol tudná eltölteni biztonságos körülmények között, hasznosan a
nyáriszünetet. Ebben kíván a szülőknek segítséget nyújtani a település önkormányzata azzal, hogy már évek óta
anyagilag támogatja a nyári táborok
szervezését. Monorierdőn ebben az esztendőben két egyházi és egy iskolai napközis tábort szerveztek más-más időpontban, melyekhez az önkormányzat
egyeként százezer forinttal járult hozzá. Ennek köszönhetően a nyáriszünet
10 hetéből összesen három hétre tehermentesítik a szülőket, minimális részvételi díj befizetésével. A Hírmondó utánajárt, hogy mely táborban mivel várták
illetve várják a gyerkőcöket.

Különleges vendégekkel

– A hét legmelegebb napját az al
bertirsai strandon töltöttük. Az egész
napos fürdőzés sok gyerek számára a nyár legszebb nyári élményévé vált
– mondta el Greksa Lászlóné, Margó néni. –
Pénteken, az utolsó napunkon különleges
vendégek érkeztek hozzánk. Játékos előadások keretében bemutatták, hogy miért is kell gyakran kezet mosnunk. Bejártuk
a bacilusok világát és megismerkedtünk a
vitaminokkal is. A látványos kísérletek örök
emléket és tudást hagytak a diákokban –
tette hozzá a pedagógus.

A vakáció első hetében – amikor a szülők többsége általában még dolgozik –,
a Fekete István Általános Iskola várta az
alsó tagozatos diákokat, kicsit másként,
mint év közben.
– Sohasem volt még ilyen magas az
érdeklődő diákok száma, most 52 tanulóval táboroztunk – tájékoztatta lapunkat Greksa Lászlóné, a hét szervezője. A magas részvételi arány bizonyára a A református egyházközség idén is szoprogramok sokszínűségének is köszön- kás szerint június utolsó hetében renhető, hiszen a hagyományos kézműves, dezte meg református hittanos táborát,
angol nyelvű valamint sportfoglalkozá- mely a népszerű társasjáték címét viselsok mellett több kirándulással is színesí- te. A hét témája ugyanis a bibliai Józsué
tették a programot. Kirándulást tettek a könyve volt, amely Isten választott népe
monori Kistó környékén, egy napot pe- honfoglalásának történetét beszéli el.
dig a budapesti Eleven Park játszóház– Józsué küldetése volt az, hogy a
ban töltöttek.
népet bevezesse az Ígéret Földjére, s eh-

Bibliai honfoglaló

2018.
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hez az Úr nemcsak ígért, hanem adott
is erőt és bátorságot. A kánaáni határfolyón, a Jordánon hasonló csoda folytán
kelt át a nép száraz lábbal, mint 40 évvel
korábban Mózes vezetésével a Vöröstengeren – mesélt a hét irányadó történetéről Lénárt Tibor református lelkipásztor.
Közel 50 gyermek vett részt a táborban, akik nem nemcsak a zsidó nép történelme kapcsán ismerkedhettek meg
Isten szabadító szeretetével, hanem saját nemzetünk történelmében is. – Erre
nagyon jó szemléltetés volt a buszos kirándulásunk célpontja, a dinnyési Várpark, ahol a történelmi Magyarország
azon várainak embernagyságú makettjeit nézhettük meg, amelyeknek már a
romjait sem nagyon találhatjuk meg –
folytatta Lénárt Tibor. - Különösen melengető érzés volt az idén az, hogy mi is
honfoglalóként tarthattuk meg ezt a tábort, hiszen először szerveztük azt a saját gyülekezeti házunkban. A csoportfoglalkozásokra ugyan igénybe vettük
az iskola termeit, amit ezúton is köszönünk, de a délelőtti áhítatot, dicsőítést,
a délutáni játékos foglalkozások egy részét immár „otthon” bonyolíthattuk le.
Egy épülő, csonkatorony árnyékában
beszélhettünk arról az Istenről, aki ma is
erőt, bátorságot és sikert ad az embernek lehetetlennek tűnő feladatok elvégzésére, és egy olyan templom és gyülekezet építéséhez, amelynek álmát és
tervét sokan kételkedve fogadták – tette hozzá a lelkész.

Erről még nem maradt le!
„A nyáriszünet
10 hetéből ös�szesen három
hétre tehermentesítik a szülőket, minimális részvételi díj
befizetésével.”

Aki esetleg lemaradt az iskolai és a református napközis táborról, de most mégis kedvet kapott hozzá, az csatlakozhat
a katolikus egyház által szervezett gyermekhétre.
– A monorierdői katolikus hittanos
napközis tábort július 30. és augusztus 3.
között tartjuk a monorierdői Szent József
kápolnánál – mondta el kérdésünkre
Sándor Otilia, szervező. A tábor minden
napján egy-egy tanulságos történeten
keresztül hívják a gyerekeket a kölcsönös
szeretet gyakorlására sok-sok játék és
gyermekfoglalkozás keretében. A tábor
költsége egy hétre 4 500 Ft/fő. Jelentkezni lehet online a http://monorplebania.
hu/ oldalon, vagy papír formában.
– Mint minden évben, most is sok
szeretettel várjuk a gyermekeket a nagycsoportos óvodástól az iskolásig – tette
hozzá a szervező.

július
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Ismét élettel
teli a kemping
A jövő
Egy vállalkozó, aki Pest megyében több
helyen is éttermeket valamint szórakozóhelyet üzemeltet, azzal az ajánlattal kereste
meg a képviselő-testületet, hogy a monorierdői kempingben bővítené vállalkozását.
Tervei szerint magas színvonalú rendezvények, fesztiválok rendezésével állítaná helyre a kemping népszerűségét.
A későbbiek során a régi faházak felújításával, valamint szálláshelyek kialakításával növelné a látogatottságot. A
beruházás célja, hogy sátorhelyek kialakításával a hely alkalmas legyen a 80-as,
90-es években népszerű szabadidős tevékenység, a kempingezés számára, annak sajátos atmoszférájával együtt.
Az önkormányzattal kötött megállapodás szerint a vállalkozó ez év júliusától
kibérelte a területet – egyelőre év végéig, de előjoggal meghosszabbításra. Ez
a település számára nem csak azért előnyös, mert a bérleti díjból bevételre tesz
szert az önkormányzat, hanem azért is,
mert a terület rendben tartására ez időre nem kell pénzt fordítani.

Ez már a jelen!
A múlt és a jövő vázolva, most azonban nézzük meg azt is, milyen rendezvényekkel kezdi el új életét a monorierdői kemping!
A rövid távú tervek között könnyűzenei
koncertek, családi programok és szüreti

fesztivál szerepel. Szezonnyitásként július
21-én Pataky Attila, az EDDA frontembere
valamint retro party várja az érdeklődőket.
Augusztus 18-án modern elektronikus zenével tűzdelt est kerül megrendezésre,
ahol az éjszakai élet elismert lemezlovasait látják vendégül. (GoldSound, Manic
N) Augusztus 19-én igazi családi napot
terveznek. Egész napos programokkal,
este retro partyval készülnek a hazai zenei élet elismert mulatós sztárpárosának,
Jolly&Suzy-nak a fellépésére.
Szeptember közepén hagyományteremtő szüreti fesztivál várható, melyen kulturális programokkal, neves
borászatok képviseletével és egy hamisítatlan mulatós esttel kedveskednek a
vendégeknek. A tervek között szerepel
továbbá a téli hónapokban egy – a környékünkön egyedülálló – kürtöskalács
fesztivál is.
Bízunk
benne, hogy a mono
rierdei kemping
hamarosan ismét
népszerű kiránduló- és rendezvényhelyszínné válik. A
lakosok a programokon való részvétellel és a hely
jóhírének továbbadásával is hozzájárulhatnak a sikerhez, mely településünk javát
szolgálja.

Hirdetés

rierdőn
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Új száz mellett!
a Coop

széplaki

Monorierdő,
Monorierdő,
Barátság u. 12.
Nyitatartás:
H–P: 8–17, Szo: 8–12

PARK MARKET
... ami a mindennapokhoz kell!
lakástextil • műanyag • konyhai apró cikk
papír-írószer • játék • ajándék • kávé • édesség
szezonális termékek
2018.
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Kategóriák:

Az ország távoli
pontjairól is jönnek

5 KM-ES TÁVON:
Gyermek lány/fiú kategória: 6-10 év
Ifjúsági II lány/fiúI kategória: 11-14 év
Felnőtt női/férfi kategória:15-39
Senior I női/férfi kategória: 40-54
Senior II női/férfi kategória: 55+

Igazgatási szünet a hivatalban

FÉLMARATONI TÁVON:
Felnőtt női/férfikategória:18-39
Senior I női /férfi kategória: 40-54
Senior II női/férfi kategória: 55+

A Polgármesteri Hivatal nyári közigazgatási szünetet tart 2018.
07. 23-tól 2018. 08. 07-ig. Az önkormányzat ez idő alatt csak anyakönyvi feladatokat lát el. Minden más ügyfélfogadási ügyintézés
szünetel. Az önkormányzat köszöni a lakosok megértését.
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Hirdetés

Régóta dédelgetett álom válik valóra Monorierdőn,
legalábbis a Monorierdei Szabadidősport Egyesület
tagjai számára. Július 29-én, vasárnap rendezik meg
az I. Monorierdei Félmaraton és 5 km-es futóversenyt.

„A félmaraton
rajtja 9 órakor
lesz, a szintidő 3 óra.”

A

Önkormányzatának Lapja

Monorierdő Község

z útvonalat úgy alakítjuk ki, hogy számmal érkeztek online előnevezések a
megmutassuk a résztvevőknek a versenyre. Számunkra is meglepő, hogy
környék legszebb részeit – mond- nem csak helyből vagy a környékről, de az
ta el Blaskó Zsuzsanna szervező. – Már szép ország legkülönbözőbb pontjairól érkez-

Pacsirta állateledel bolt

nek futók, hogy megméressék magukat
az első monorierdei félmaratonon – tette
hozzá a szervező.
A 21 km-es távon 14 év fölöttiek indulhatnak, míg az 5 km-es táv alsó korhatára 6
év. A félmaraton rajtja 9 órakor lesz, a szintidő 3 óra. Az 5 km-es táv indulására 9 óra 15
perckor kerül sor, ennek szintideje 50 perc.
A versenyközpont a Fekete István Általános
Iskola lesz. A rajtszám átvételére a verseny
napján a helyszínen 7:30-tól 8:30-ig lesz lehetőség. Online előnevezés július.15-ig lehetséges a www.korido.hu oldalon.

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

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.

MUNKALEHETŐSÉGEK
ALSÓNÉMEDIN

Magó tüzép

Villanyszerelési szaküzlet
villanyszerelés,
kivitelezés,
forróvíztárolók
felszerelése,
javítása

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

06-29/416-858, 06-30/974-1744
Tűzifa, kalodás fa,
biobrikett,
tőzegbrikett,
német brikett,
lengyel szén!

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

KOMISSIÓZÓ

2 műszak (DE, DU) Br.: 216 000 Ft/hó
+ műszakpótlék + teljesítménybónusz

TARGONCÁS

2 műszak (DE, DU) Br.: 241 000 Ft/ hó
+ műszakpótlék + teljesítménybónusz

július

trapéz- és
cserepeslemezek
kedvező áron

többféle vastagságban,
színben és formában,
különböző bevonatú felülettel
(fényes és matt poliészter, fényes és
matt gránit, matt alumínium).

30 N+F tégla
már 358 Ft-tól!

Kingstone vakolatok, Beton Epag térkövek

budapest@maw.hu
+36-20/421-0616

6

Kaphatók ill. rendelhetők
kiváló minőségű

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

Állandó éjszaka (H–P 16:30–01:30)
Br.: 235 000 Ft/ hó
+cafeteria + jelenlétibónusz
+ teljesítménybónusz

2018.

Figyelem!

Koromtalanító, alágyújtós kapható!

RAKODÓ, SZORTÍROZÓ

INGYENES CÉGES
BUSZJÁRATOK!

Monorierdő, 4-es főút 43-as km

2018.

Építőanyagok gyári ár alatt!
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EGÉSZ HÉTEN 6-tól 20-ig NYITVA!

Monorierdő, Barátság u. 102.

Min Vegyes on
r
denáro
n a legjobb á

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

ta
Havon ló
ju
megú iók!
akc

