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Bő évtizedes álom válik valóra
Közel 160 millió forintot
nyertünk új egészségházra

M

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az egészségház építésének bejelentésével kíván minden
lakosnak boldog új esztendőt.

onorierdő életében nagy változás áll be a közeljövőben. A község ugyanis pályázaton nyert
óriásberuházás keretein belül láthat neki
a régóta áhított új egészségház megépítésének – tájékoztatta lapunkat Szente Béla
polgármester.
Nem akármilyen évnyitányt tudhat
magáénak Monorierdő. Gyakorlatilag a
község megszületésével egyidős a korszerű egészségház megépítésének terve,
mely most már végre – hosszú, várakozással és vágyakozással teli évek után –
megvalósulni látszik. A modern, minden igényt maximálisan kielégítő új orvosi rendelő megépüléséhez szükséges
pénzt pályázati úton sikerült elnyernie a

helyi önkormányzatnak, a polgármester,
Szente Béla, és a körülötte dolgozó képviselő-testület erőfeszítéseinek köszönhetően. A Monorról 2006-ban levált község életében hatalmas előrelépést, egy

új mérföldkövet jelöl ez a projekt, amely
várhatóan az elkövetkezendő esztendő,
tehát 2019 végére valósul meg.

Szociális
tűzifa

Mindenkinek
jutott…

Helyi rendezvények
a helyi
közösségekért

5. oldal

6. oldal



4. oldal
Közel 100 családnál
lett melegebb

… mert segíteni jó!

Folytatás a 2. oldalon

Kultúra, sport, szórakozás
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Miért vált egyre sürgetőbbé az új egészségház
megépítése?

Folytatás a címlapról

Bő évtizedes álom válik valóra
Hosszú út vezetett idáig
A településen első ízben 2006-ban alakult önkormányzati képviselő-testület.
Érdekes tény, hogy már az akkori testület által meghatározott gazdasági programban is szerepelt egy új egészségház
megépítésének igénye és terve. Ezek a
2006-os tervrajzok azonban túl merészek voltak a falu méretéhez képest.
Ezért 2014-ben egy átgondoltabb,
immáron reálisabb tervrajzot készíttetett a jelenleg is regnáló képviselő-testület, pályázati kiírás hiányában viszont
mindeddig nem történt semmilyen
előrelépés az ügyben. Ezért az önkormányzat korábban azt a lehetőséget
is felvetette, hogy hitelt vegyen fel az
építkezés megvalósításához. Azonban
a gigászi beruházás törlesztése megközelítőleg 20 évre terhelte volna le Monorierdőt, aminek súlyát – mint, ahogy
az akkor is jó döntésnek látszott, utólag
pedig már egyértelműen is megállapítható –, helyesen nem vette nyakába a
községvezetés.
Az orvosi rendelőintézet megépítésének vágya és egyre inkább feszélyező
szükségessége azonban további próbálkozásokra, megoldási lehetőségek
felkutatására ösztökélte az önkormányzatot. Bár a testület megszavazta, hogy

önerőből építsék meg a komplexumot,
a településvezetés továbbra is bízott
abban, hogy sikerül mégis pályázati
úton elnyerni a szükséges pénzösszeget. Ám ez az alternatíva is hamar megfeneklett, hiszen a vezetésnek be kellett
látnia, hogy saját forrásból nem lesz képes megvalósítani terveit.
Így vetődött fel aztán a testületben
egy vállalkozó megkeresésének a lehetősége. A vállalkozóval nemrégiben
meg is kezdődtek a konkrét tárgyalások a beruházásról. A tárgyalási folyamat valószínűsíthető eredményeképpen a község viszont megint abba a
megoldási lehetőségbe lett volna belekényszerítve, hogy kölcsönt vegyen fel
céljai eléréséhez – szintúgy hosszadalmas visszafizetési idővel. A képviselőtestület tagjai Pogácsás Tibor, helyi országgyűlési képviselőt is megkeresték,
és tájékoztatták a kilátástalannak tűnő
helyzetről.

Először nem is
hittek a szemüknek
Végül az önkormányzat néhány hónappal ezelőtt értesítést kapott arról, hogy
kiírtak egészségház építéséről szóló pályázatot. A kiírás azért váratott magára

„Az új egészségház – a
2006-ban
megálmodott
településközpont tervrajzainak megfelelően – a
polgármesteri hivatal mellett létesül. A
dokumentum
szerint a későbbiekben az
anyagi lehetőségek függvényében egy
művelődési ház is épülne majd a területen.”

ilyen hosszú ideig, mivel Monorierdő –
Pest megyei község lévén – nem számít
hátrányos helyzetű településnek. Az eddig is minden követ megmozgató polgármester és képviselői számára a pályázati felhíváson keresztül végre lehetőség
nyílt a régóta megálmodott orvosi rendelő tervének realizálására. A már hos�szú ideje a fiókban porosodó pályázati
dokumentumokkal mindösszesen annyi
teendő volt ezután, hogy azt beküldjék
a pályázatot meghirdető fél részére.
Az elmúlt esztendő utolsó napjaiban érkezett meg a település részére az írásos tájékoztatás a Magyar
Álamkincstártól. A döntésértesítés szerint Monorierdő önkormányzata Monorierdő sikerrel pályázott az "Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást
nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című kiírásra.
Vagyis megnyerte az egészségház kivitelezéséről szóló felhívást. A polgármester és a képviselők első olvasásra talán
nem is hittek a szemüknek, amikor a pályázatról rendelkező levelet olvasták. Ez
a beruházás tényleg egy réges-rég húzódó, már-már örökös érvényűnek vélt
problémának jelenti a záró akkordját,
egyben megoldását. Biztosak vagyunk
benne, hogy az egész település egységesen örül a jó hírnek.

Monorierdő lakosai jelenleg egyetlen
orvosi körzetben kénytelenek összetömörülni, ezért – a község méretéből és lakosságszámából kifolyólag is –
erősen hiánypótló lenne egy második
rendelői körzet kialakítása. Ahogy azt
már korábban említettük, gyakorlatilag a község megalakulásával egyidős
az az igény, amely szerint modern orvosi rendelőintézet, azon belül is fogorvosi és védőnői helyiségek beruházásra lenne szükség.
Az eddigi fogorvosi ügyek intézésére a helyi pácienseknek Monorra kellett átmenniük, ha szakszerű ellátásban szerettek volna részesülni. A
mostani egészségház egy régi családi
házból került kialakításra, várói szűkösek, és a parkolási lehetőség is korlátozott.
Fontos hangsúlyozni azonban, hogy
a szerényebb körülmények ellenére,
a jelenleg is praktizáló házi- és gyermekorvos, valamint a védőnő mindig
igyekezett a lehető legtöbbet biztosítani a lakosok számára. Az intézmény
majdhogynem a maximális kapacitását túlteljesítve üzemel, hiszen minden korosztály: a gyerekek, a felnőttek
és az idősek számára is biztos járóbeteg-ellátást nyújt. Így lesz ez addig is,
amíg elkészül az új, pályázaton nyert
beruházás. Arról, hogy mi lesz a régi
egészségház épületének sorsa, miután megépült az új, arról a testület egy
későbbi ülésén határoz.

Komplex
egészségügyi ellátás
Mint említettük, a pályázaton megnyert beruházás lehetővé teszi a második rendelői körzet kialakítását a településen, így a közeljövőben nem
egy, hanem két háziorvos végzi majd
a járóbeteg-ellátást. Emellett egy fogorvosi, két gyermekorvosi, valamint két
védőnői rendelő is helyet kap az épületben. A szakirányultságú rendelőkre
kiterjedő bővítések pozitív hozadéka,
– túl azon, hogy a betegellátás bővül, korszerűsödik és fejlődik –, hogy új
munkahelyek is létrejönnek, amelyeket új orvosok leszerződtetésével lehet majd feltölteni.
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Nézzük
a számokat!
Az első felmérések alapján a teljes beruházás körülbelül 2019 őszére valósulhat meg. Az építési folyamatokat
megelőzően jelenleg 45 nap áll az önkormányzat rendelkezésére, hogy a
szükséges szerződéseket megkösse,
közbeszerzőt, projekt menedzsert és
műszaki ellenőrt keressen. A beruházó cég meghívásos alapon kerül majd
kiválasztásra. A községvezetés célja,
hogy minél jobb referenciával rendelkező beruházó céget és kivitelezőt sikerüljön megbíznia a feladattal. A papírmunkákat követően a polgármester
átadja a területet a kivitelezőnek, mely
után a szerződésben foglaltak alapján
kezdetét veheti az építkezés. A munkálatok nem fogják zavarni a lakosok
mindennapjait.
Az új egészségház – a 2006-ban
megálmodott településközpont tervrajzainak megfelelően – a polgármesteri hivatal mellett létesül. A dokumentum szerint a későbbiekben az
anyagi lehetőségek függvényében
egy művelődési ház is épülne majd a
területen.
Az egészségház-beruházás teljes
költségvetése 156 millió 750 ezer forintra rúg, ebből az összegből 5%-ot
az önkormányzat önerőből fedez. Az
önerő az önkormányzat rendelkezésére áll.

Illúzió
helyett valóság
A monorierdői községvezetésnek – infrastrukturális tekintetben – a község
fennállásának alighanem legnagyobb
horderejű beruházását sikerül tető alá
hoznia. A projekt megvalósulásával a
teljes lakosság egészségügyi ellátása
válik könnyebbé, gördülékenyebbé a
településen.
Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy
az új egészségház felépítése időbe telik, ezért az emberek türelmére továbbra is nagy szükség lesz. Jó hír viszont,
hogy az egészségház immáron nem
csak egy ködös illúzió a lakosok számára, hanem maga a valóságot jelenti. Mint ahogy egy finoman elkészített
étel legtöbbször mellőzött, mégis legfontosabb hozzávalója nem más, mint
a türelem.
Vincze Álmos és Vincze Mátyás
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Segítségnyújtás,
otthonában
A házi segítségnyújtás célja, hogy a településen élő rászorulók
önálló életvitelének fenntartását lakóhelyükön, saját lakásukban segítse. A lakosok szükségleteinek megfelelően, egyenlő eséllyel hozzáférhető szolgáltatást nyújt a legszükségesebb
elemi életfeltételek biztosítása érdekében – tájékoztatta lapunkat dr. Mezei Csilla, jegyző.
A házi segítségnyújtás keretében biztosítják az alapvető
gondozási feladatok elvégzését. Ide tartozik például a meleg
étel biztosítása, a bevásárlás, öltöztetés, az orvoshoz kísérés,
a gyógyszerkiváltás, valamint a hivatalos ügyek intézésében
való segítség.
A házi segítségnyújtást Monorierdő Község Önkormányzatánál lehet igényelni. A szükséges nyomtatványok letölthetők
az önkormányzat honlapjáról, illetőleg beszerezhetők a polgármesteri hivatalnál, vagy a családsegítő szolgáltnál.
A házi segítségnyújtás, illetve az étkeztetés igénybevétele térítés köteles.
– egyszeri étkeztetés (ebéd) 600 Ft / adag
– egyszeri étkeztetés (kiszállítással) 700 Ft / adag
– házi segítségnyújtás 200 Ft / óra
A személyes gondoskodást nyújtó ellátások esetén a szociálisan rászorult igénybe vevő esetén személyi térítési díj állapítható meg a havi rendszeres jövedelem arányában, melynek
összege:
Jövedelem (Ft)

28 501
32 201
35 901
39 601
43 301
47 001
50 701
54 401
58 401
61 801

28 500
32 200
35 900
39 600
43 300
47 000
50 700
54 400
58 400
61 800

Ebéd

0 Ft / adag
60 Ft / adag
120 Ft / adag
180 Ft / adag
240 Ft / adag
300Ft / adag
360 Ft / adag
420 Ft / adag
480 Ft / adag
540 Ft / adag
600 Ft / adag

Ebéd
Házi
kiszállítással segítségnyújtás

100 Ft / adag
160 Ft / adag
220 Ft / adag
280 Ft / adag
340 Ft / adag
400Ft / adag
460 Ft / adag
520 Ft / adag
580 Ft / adag
640 Ft / adag
700 Ft / adag

0 Ft/ óra
20 Ft / óra
40 Ft / óra
60 Ft / óra
80 Ft / óra
100 Ft / óra
120 Ft / óra
140 Ft / óra
160 Ft / óra
180 Ft / óra
200 Ft / óra
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Örömforrás és stresszlevezetés

Szociális tűzifa
Közel száz monorierdői család telét könnyítette meg idén is
a szociális célú tűzifa, melyet ingyen kaptak a település rászoruló lakosai.
A szociális célú tűzifára az önkormányzatnak minden jogosult után pályáznia kellett az államnál. A sikeres pályázat nyomán a település tűzifát kapott az államtól, melyet az önkormányzat dolgozói ki is szállítottak a lakosoknak. Idén összesen
108 család nyújtotta be kérelmét, közülük mintegy 89 család
meg is kapta a 15 mázsa tüzelőt. Ez a mennyiség nagyjából
egy hónapra elég egy átlagos nagyságú ház fűtéséhez.

Pap Alexandra aerobic-oktató nevét so- láttuk a csapatunkban. Akkor ez engem
kan ismerik már településünkön. Három nagyon bántott, és úgy éreztem, nem
éve oktat Monorierdőn, ahol mára már igazságos, hisz ha esélyt sem adnak neki,
óvodás, iskolás és felnőtt csoportot is vezet. nem tud változtatni az alakján. – mondPap Alexandra tizenéves korában talál- ta el Pap Alexandra, aki ezek után azzal az
kozott olyan esettel, hogy egy gyereket elhatározással kezdte pályafutását, hogy
megaláztak. – Az edzőm kicsúfolt egy na- egyenlően fog bánni minden gyerekkel.
gyon hajlékony, jó mozgású, tíz év körüA 15 éve pályán lévő oktató a tánc öröli kislányt, aki túlsúlyos volt: "Nézz magad- me mellett hangsúlyt fektet arra is, hogy
ra, nem veszed észre, hogy nem idevaló az óráira járó gyerekek önbizalma jó irányvagy?" A lány sírva rohant el, és többé nem ba fejlődhessen. A gyerekedzéseken óráról órára építik fel a koreográfiát, amit időközönként fellépéseken mutatnak be. Az
edzések és a fellépések sok gyereknek segítenek legyőzni a szerepléssel járó lámpalázat. Tanítványai közül került már ki
olyan, aki az ő példáját követve szintén
tánctanár lett.
Az aerobik a felnőttek számára szintén kikapcsolódást nyújt, ezen felül pedig segít az egészség megőrzésében és
a stressz megfelelő levezetésében. A felnőtt edzések négy részből állnak: bemelegítés, táncos kardio, erősítés, és a végén
a nyújtás. Az órákon 3-tól 99 éves korig
bárki részt vehet, folyamatosan várják az
új tagok jelentkezését.
Konda Nikolett
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Mindenkinek jutott ruha is, étel is
Bár a karácsony már véget ért, sokak számára
január is az adakozás jegyében telt. Immár
hetedik éve szervezi meg az Egészségügyi
Szociális és Környezetvédelmi Bizottság
a jótékonysági ruhaosztást Monorierdőn,
melyet idén ételosztással is kiegészítettek.

M

int tudjuk, településünkön rengeteg olyan család él, akiknek
a téli hónapok különösen nagy
megpróbáltatást jelentenek. A meleg
ruha, egy tányérnyi forró leves és egy kis
emberi odafigyelés számukra sok esetben magát az életet jelentheti. Különösen szívmelengető érzés ez, ha a segítség
a közvetlen környezetéből jön, azoktól az
emberektől, akik a hétköznapok során is
körülveszik, akikkel egy településen él. De
legalább ennyire jó érzés a segítőknek is,
hogy adományaik biztosan azokhoz jut
el, akiknek szánták.
A jótékonysági ruhaosztásra január
13-án került sor. A ruhaneműket és ki-

„Szomorú tény,
hogy évről-évre
több a rászoruló, ám azt mégiscsak jó látni,
hogy mindezzel együtt a segíteni akaró
jószándékú emberek száma is
egyre nagyobb.”

egészítőket, textileket, gyermekjátékokat hozni és vinni is lehetett. A Katolikus
Karitász monorierdői csoportja tartós
élelmiszer-adományokat osztott, a Téglás családnak köszönhetően pedig meleg halászlével vendégelték meg a lakosokat. Borbás Viktor családgondozó
az idős, beteg lakosoknak házhoz szállította az élelmiszer-adományokat. Idén

több, mint 200 emberen segített a jótékonysági akció.
Szomorú tény, hogy évről-évre több
a rászoruló, ám azt mégiscsak jó látni,
hogy mindezzel együtt a segíteni akaró
jószándékú emberek száma is egyre nagyobb. Köszönet a segítőknek és támogatóknak, hogy hozzájárultak az évindító
jótékonysági nap sikeréhez!

Hirdetés

TUNK!
T
O
T
I
Y
MEGN

Pacsirta állateledel bolt

Monorierdő,
Monorierdő,
Barátság u. 12.

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.

Nyitatartás:
H–P: 8–17, Szo: 8–12

PARK MARKET
... ami a mindennapokhoz kell!

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

háztartási vegyiáru • műanyag • konyhai apró cikk
papír-írószer • játék • ajándék • kozmetikumok
kávé • édesség • szezonális termékek

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

Erdő-vill

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

Villanyszerelési szaküzlet
Védőcsövek
Dobozok
Vezetékcsatornák
Kábelek
Vezetékek
Kismegszakítók
Izzók
Kontaktorok
Motorvédők

villanyszerelés,
kivitelezés,
forróvíztárolók
felszerelése,
javítása

Kozmetika

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

További információ: : Gabi kozmetika
Bejelentkezés: 06-29/419-166
Cím: Monorierdő, Nefelejcs u. 29.

E-mail: erdovillamossag@gmail.com
Tel./fax: 06-29/418-594 • Monorierdő, Nyárfa u. 17.
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Helyi rendezvények
a helyi közösségért
Monorierdő község önkormányzata kiemelt fontosságúnak tartja, hogy helyi szervezésű rendezvényekkel
gazdagítsa a település kulturális és társadalmi életet.

M

Február:	Téltemetés (további részletek a Hírmondóban)
Március:	Megemlékezés az 1848-49-es
forradalom és szabadságharcról.
		
Kiállítás
Április:	Föld Napja
		Képzőművészeti pályázat és kiállítás
Május:	Gyermeknap a környezetvédelem jegyében,
Tánc és Sport Napja, Monorierdő Díszpolgára, Monorierdőért Díj adományozása, Kihívás Napja
Június:	Falunap
Augusztus:	Államalapítás és Szent István király ünnepe
Szeptember:	Te Szedd! mozgalom, Egészségügyi
Felvilágosító Program
Október:	Idősek Napja, Október 23-i megemlékezés,
Egészségnap, Kiállítás
November:	Márton-napi felvonulás, Faültetés
December:	Karácsonyi ünnepség

Döntést hoztak
másodfokon is
Az egészségház-beruházással kapcsolatos jóhír mellett sajnos egy kevésbé örömteli döntésről is tájékoztatnunk kell az
olvasókat.
A Monor és Monorierdő között zajló több, mint tíz éve tartó
vízközmű beruházási perben a másodfokú bíróság is döntést hozott. Ennek értelmében Monorierdő elveszítette a pert. Településünknek január végéig ki kell egyenlítenie a bíróság által megítélt
több, mint tízmillió forintot, mely összeget Monor városnak ítéltek. Az önkormányzat eleget tesz törvényi kötelességének.
Hirdetés

évtizedet, elmondható, hogy változatos, minden korosztályt mozgósító, színvonalas települési rendezvények váltak
a lakosok mindennapjainak részévé. A
szervezők szerint ez szerencsére a résztvevők számának folyamatos növekedésében is megmutatkozik.

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, péntek: 8-11-ig.

Monorierdői Hírmondó

Az A
ndi
Szolárium,
műköröm, pedikűr
Stú
Széplaki Andrea
d
Monorierdő, Nyárfa u. 11.

n
ba
ió

int minden évben, idén is az
esztendő ös�szes hónapjára jut legalább egy olyan program,
mely segíti a lakosokat
abban, hogy otthonukból kimozdulva, egymással találkozva, beszélgetve,
kapcsolataikat szorosabbra fűzve, valódi közössé- A néptánc: kultúra, mozgás, szórakozás
gekben élhessék mindenmatosan fejlődő rendezvénystruktúrát,
napjaikat.
Miért fontos ez? Településünk önál- mely alappillére lehet a helyi közössélósodása után gyakorlatilag nulláról kel- gi élet szerveződésének. Folyamatában
lett felépíteni egy olyan stabil, ám folya- tekintve és kissé értékelve is az elmúlt

Ezek közül válogathatunk 2018-ban

Önkormányzatának Lapja

Monorierdő Község

06-20/446-0401

Professzionális teljes testvibrációs,
mozgásteráPiás alakformáló készülék

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: Cím: 2200 Monor,
Kossuth L. u. 71/A.. 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.
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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

Nyitvatartás: H–P: 6–19-ig, Szo, V: 6–16

Monorierdő, Barátság u. 102.

Min Vegyes on
r
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n a legjobb á

Rétes csárda mellett
06-31/780-7197

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

06-29/416-858, 06-30/974-1744
Köszönöm ABC partner
Bővebb információ a
www.koszonomabc.hu oldalon

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

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

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).

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

Kingstone vakolatok, Beton Epag térkövek

Koromtalanító, alágyújtós kapható!

se
erősít nimmu ét!
zer
rends
2018.

Monorierdő, 4-es főút 43-as km

FABrIKeTT

Hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti
a megvásárolt tűzifa tömegét.

10 kg-os
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Építőanyagok gyári ár alatt!
Értékcsökkent zsákos termékek kiárusítása!
Lábazati vakolat, polisztirol- és pórusbeton ragasztó, gipszkartonragasztó
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Monorierdő Község

SAROK
ABC

Önkormányzatának Lapja

Új cím: Monorierdő,

Pacsirta u. 2.

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

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.

4kilo es főú
mé t, 43
terk -as
ő

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

AKCIÓS HÚSVÁSÁR!

Sertés comb, lapocka,
tarja, csontos tarja, oldalas,
dagadó: 1099 Ft/kg
Csontos rövid karaj
1159 Ft/kg
Amíg a készlet tart!

Válassza a minőséget és a tapasztalatot!

