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Tisztelt Lakos!

Kinek végeérhetetlenül hosszúnak, kinek pedig
túl rövidnek tűnt az idei nyári forróság, mégis, az
ősz végérvényesen megérkezett. Becsöngettek az
iskolába, óvodába, és a polgármesteri hivatalban
is visszatér minden a régi kerékvágásba.

A

település intézményei hos�szabb-rövidebb időre bezárták
kapuikat. A nyári szünetet igyekeztünk arra felhasználni, hogy az ott
dolgozók pihentebben, az épületeken pedig kisebb-nagyobb karbantartásokat elvégezve, tisztán várhassák
szeptemberben a lakosokat. Ezúton
szeretném köszönteni azokat az iskolásokat és óvodásokat, akik szeptember elsején ismét (vagy először) elkezdik a tanévet. Kitartást és sok erőt
kívánok nekik a tanuláshoz, a testi-lelki fejlődéshez. Köszöntöm az őket tanító pedagógusokat is, akiknek kívánom, hogy hivatásuk gyakorlása során

Húszéves nyugdíjasok

maguk is minél több sikerélménnyel
gazdagodhassanak. Köszöntöm továbbá településünk idősebb korosztályát, akikkel hamarosan személyesen
is találkozhatunk az idősek napja rendezvényén.
A képviselő-testület az új ülésszakban
is arra törekszik, hogy a törvényeket betartva és a lakosok igényeit figyelembe
véve végezze munkáját. Elsődleges, törvényileg meghatározott feladatainkat
újult erővel folytatjuk, miközben keressük a fejlesztésekre, bővítésekre irányuló
lehetőségeket is. Ehhez kérném továbbra is az Ön támogatását!
Szente Béla polgármester

Bár nem célszerű, és nem is szándékunk az általánosítás, azt azért mégis
nyugodtan kijelenhetjük, hogy Monorierdő idős emberei rendkívül aktívak. Mi sem bizonyítja ezt jobban,
mint az, hogy településünkön két
nyugdíjasklub is működik, összesen
közel száz fős taglétszámmal. Ezek
az idős emberek egytől egyig úgy
döntöttek, hogy nyugdíjas napjai-

kat nem fogják magányba süllyedve, szomorkodva tölteni, hanem egy
közösséghez tartozva próbálják meg
élvezni felszabadult idejük minden
örömét.
Mindkét nyugdíjasklub nagykorú
már, hiszen nemrégiben ünnepelték
fennállásuk huszadik évfordulóját. Ebből az alkalomból az Őszirózsa Nyugdíjas Klub és a Monorierdői Szépkorú
Nyugdíjas Klub bemutatkozik a Hírmondó olvasóinak.

Keresik az
óvodabővítés
lehetőségeit

Játszva
tanultak
és alkottak

4. oldal



Interjú Győri Borbálával

MEGHÍVÓ
alapkőletételre
Szeretettel hívjuk és várjuk Önt családjával együtt a
2015. október 4-én, vasárnap 15 órakor kezdődő alapkőletételre, mely során ünnepélyes keretek között elhelyezzük a monorierdői református templom alapkövét.
Igét hirdet: Dr. Szabó István,
a Magyarországi Református Egyház püspöke.
Az alapkövet elhelyezi: Takaró András,
a Délpesti Református Egyházmegye esperese.
Cím: Monorierdő, Szabadság u.
és Akácfa u. kereszteződése.
Az ünnepséget követően
szeretetvendégséget tartunk.

5. oldal
Több tábor közül is választhattak fiataljaink

Húszéves
nyugdíjasok

6. oldal
Bemutatkoznak
a helyi nyugdíjasklubok
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Ismét érdeklődnek a kemping iránt
Egy Dániában élő, de hazatelepülni
szándékozó magyar személy befektetési szándékkal kereste meg Monorierdő önkormányzatát. A vállalkozót elsősorban a kemping és a melegvizes
kúttal rendelkező telek érdekli. Személyes találkozóra is sor került, mely során
Szente Béla polgármester tájékoztatta az érdeklődőt a területek adottsá-

gairól, a helyszíni bejárás során pedig
személyes benyomásokra is szert tett
a befektető.
A képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert a befektetővel való további tárgyalások folytatására. Amen�nyiben a szerződésre kerül sor, a képviselő-testület előzetesen tárgyalni
fogja az ügyet.

Bővültek könyvtárunk lehetőségei
2015. január 1-jétől a monorierdői
könyvtár szakmai felügyeletét a Pest
Megyei Könyvtár látja el.
A felügyeleti szervtől érkezett szakemberek megvizsgálták a községi
könyvtárat, és minden feltételt megfelelőnek találtak ahhoz, hogy együttműködjenek településünkkel.
A monorierdői lakosok, könyvtárhasználók, diákok és kultúrakedvelő felnőttek is sok előnyét élvezhetik majd ennek
a változásnak. A Pest Megyei Könyvtár
negyedévente frissen megjelent könyveket fog szállítani Monorierdőre, és
anyagi támogatást nyújt ahhoz, hogy a
községi könyvtár kölcsönözhető folyóiratokat vásárolhasson. Éves szinten tíz –
a helyi könyvtár által igényelt – kortárs
író, költő leutazását biztosítják közönségtalálkozók megvalósításához. Szintén az
együttműködésnek köszönhető, hogy
a jelenlegi könyvállományt három folyóméternyi gyermekirodalommal egé-

Író-olvasó találkozó
Monorierdő fontos közösségi tere lett
a könyvtár, hiszen egyre többen látogatják és használják az intézmény nyújtotta lehetőségeket.
A községi könyvtárban nem csak
könyvek, folyóiratok helybeni olvasására, kölcsönzésére, internet- és
számítógéphasználatra, fénymásolásra
ill. nyomtatásra van lehetőség, hanem
különböző előadások, író-olvasó találkozók szervezését is magára vállalja.
Október 6-án délután Balázs Ágnes tart előadást a monorierdői Fekete
István Általános Iskolában, a könyvtár
szervezésében. Balázs Ágnes színésznő,
műsorvezető, zeneszerző, dalszövegíró,
író. Első könyve, az "Andersen, avagy a
mesék meséje", 2003-ban jelent meg.
Később megjelent mesekönyvei is –
Hetedhét háború a hangok földjén, A

2015.

Meghívó
Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepségre.
Időpont: 2015. október 23. 9:30
Helyszín: Makkos Park
Program: Himnusz
		
Ünnepi beszédet mond Szente Béla,
		
Monorierdő Község polgármestere
		
Ünnepi műsor a Fekete István
		
Általános Iskola tanulóinak előadásában
		
Koszorúzás
		
Szózat
(Rossz idő esetén a program a tornateremben
kerül megrendezésre)

szítették ki, valamint babzsákfoteleket,
fényképezőgépet és papírszínházat biztosítottak intézményünk számára. FonSzervező: Monorierdő Község Önkormányzata
tos szempont továbbá, hogy a lakosoknak számára a tagság ingyenes, és
jól működik a könyvtárközi kölkcsönzés
gyakorlata is.
Reméljük, hogy a közelmúltban indult örvendetes változásoknak köszön- Augusztus 20-án a tornateremben tartották a megemlékehetően egyre többen választják majd a zést. Monorierdő önkormányzata nevében Dr. Páczi Antal alpolkönyvtárat és az olvasást szabadidejük gármester mondott beszédet az ünneplő közönségnek.
hasznos eltöltéséhez.
– Hinnünk kell abban, hogy itt élő emberekként mi is tudunk
tenni valamit Monorierdő szebbé, jobbá tételéért. Számítunk
az Önök segítségére, tanácsaira, és arra, hogy a létrehozott közös értékeinket megóvjuk, a hagyományainkat megőrizzük és
Hétfő: 8:00–18:00
fejlesztjük – hangsúlyozta beszédében Dr. Páczi Antal. Ígérem,
Kedd: 8–16:30
hogy az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal igyekszik ÖnöSzerda: 8–16:30
ket jobban kiszolgálni, ügyes bajos dolgaikban segíteni. Arra kéCsütörtök: 8–16:30
rem Önöket, hogy az elkövetkező időszakban cselekedjünk köPéntek: 8–12:30
zösen Monorierdő erkölcsi és gazdasági felemelkedéséért olyan
Ebédszünet: 12:30–13:00
módon, hogy méltóak lehessünk Szent István örökségére – tetTelefon: 06-30/8644-507
te hozzá az alpolgármester.
Az ünnepi beszédet követően a pilisi pék Lengyel Zoltán által felajánlott kenyeret megáldotta Paszternák Tamás római
katolikus plébános, és Lénárt Tibor református lelkipásztor is
szólt a jelenlévőkhöz.

Szent Istvánra emlékeztünk

A könyvtár nyitva tartása

Javítják az utakat
Október elején kezdődik az utak aszfaltozása, javítása. Az
első ütemben a Béke köz lesz leaszfaltozva, és stabilizálásra kerül a Szabadság utca, Fürdő utca, Nefelejcs utca széle.

Átvilágítás
tésztapacsni, Feladó: Fekete Szivárvány,
Lufi és Szamóca, Mesélő ABC, Lufi könyvek sorozat – hamar a fiatal olvasók
kedvenceivé váltak. A Lufi sorozatok kötetei ajánlott és kötelező olvasmányokká váltak az általános iskolákban az évek
során.
Balázs Ágnes könyveit bárki megismerheti, kikölcsönözheti a községi
könyvtárban.
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A közelmúltban bekövetkezett személyi változás miatt szükségessé vált az önkormányzat és intézményeinek pénzügyi átvilágítása. Monorierdő képviselő-testülete augusztus 14-i rendkívüli ülésén azt a határozatot hozta ezzel kapcsolatban, hogy
támogatja az önkormányzat és intézményeinek gazdasági és
pénzügyi átvilágítását a 2014–2015. évre. Megbízták Szente Béla
polgármestert, hogy kérjen be legalább három árajánlatot független könyvvizsgálóktól az átvilágítás elvégzésére.
Az átvilágítás befejezése után annak eredményéről tájékoztatjuk a lakosokat.

szeptember

Önkormányzatának Lapja

Monorierdő Község

Megtapasztalták a közösség erejét

Jézus nyomában a református ifjúsággal
Július első hetében ismét megrendeztük Monorierdőn a református napközis
gyermektábort, „Jézus nyomában” címmel.
Krisztus életének egy-egy epizódjáról beszéltünk a gyerekeknek öt napon
keresztül. Volt csillámtetkó-készítés, kézműves foglalkozások, sportversenyek,
dalverseny, akadályverseny. Voltunk a

Sipito Szabadidőparkban is lovas kocsival, ahol palacsintázás után számháborúztak a gyerekek..
Buszos kiránduláson is voltunk Pákozdon, ahol a történelmi emlékpark repülőgép szimulátorának kipróbálása és
egyéb kiállított érdekességek megtekintése után egy órahosszat tölthettünk a
Velencei-tavon egy sétahajó fedélzetén.
Emlékezetes nap volt ez mindenki számára, hiszen ezen a napon (július 8-án)
volt az a vihar, ami jelentős károkat okozott országszerte.
Köszönet illeti mindazokat, akik bármilyen módon segítettek megszervezni ezt a hetet! Köszönjük Monorierdő
Önkormányzatának a támogatást és azt,
hogy az iskola épületét a rendelkezésünkre bocsátotta!
A nyár azonban nem ért véget, július
21-25-ig az ifisek kis csapatával a Vasadi
Gyülekezet ifjúságával közösen a Börzsönyben lévő Perőcsényben voltunk
táborozni.

Augusztus 10-e és 14-e között rendezték meg a már hagyományossá vált katolikus napközis tábor Monorierdőn, a Szent
József kápolnánál.
A táborra idén is nagyon nagy volt az érdeklődés, hiszen
közel 70 gyermek vett részt rajta.
A gyermekek az öt nap során sok színes programba kapcsolódhattak be, mint például kézműves foglalkozások, dráma műhely, különböző közösségi játékok: sorversenyek,
számháború és a legkedveltebb, az akadályverseny – tájékoztatta lapunkat Sándor Otília, a tábor egyik szervezője.
A gyermekhét nagy segítségére volt mindazon családoknak, akik nem tudták megoldani gyermekük nyári
hétközbeni felügyeletét. De a felügyeleten túl a szervezők
célja volt az is, hogy a hét során a gyermekek lehetőséget kapjanak a testi-lelki fejlődésre. Megtapasztalhatták
a közösség erejét, melyhez hozzájárultak a mindennapi
kiscsoportos beszélgetések. Sokan azok a közül, akik évközben is a katolikus közösségbe járnak, (Pl. szerdánként
16:00-17:00) segítőként illetve résztvevőként is jelen voltak
a táborban.
– Mint minden évben, most is egy bibliai téma közé szerveződtek programjaink. Jézus és a tanítványok témáját körüljárva arra kerestük a választ, hogyan lehetünk a szeretet követői, gyakorlói a mindennapokban. Ezúton is szeretnénk
megköszönni Monorierdő Község Önkormányzatának a táborhoz adott anyagi támogatást, és minden segítőnek az áldozatos munkát – tette hozzá Sándor Otília.

Lénárt Tibor, segédlelkész
Hirdetés

lI diketóika

Erdő-vill

Villanyszerelési szaküzlet
Védőcsövek
Dobozok
Vezetékcsatornák
Kábelek
Vezetékek
Kismegszakítók
Izzók
Kontaktorok
Motorvédők

K ozm

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

Monorierdői köztemető
Baloghné Dobó Hajnalka

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

2015.

06-30-986-1969
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• Hagyományos
kezelések
• Ultrahang,
• Aha-kezelés
• Alkalmi smink
• Relaxáló
testmasszázs
• Sminktetoválás

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

Monorierdő Község

Önkormányzatának Lapja

Keresik az óvodabővítés lehetőségeit

			

Az új tanév kapcsán Győri
Borbálával, a Csicsergő
Óvoda intézményvezetőjével
készítettünk villáminterjút,
melyben múlt, jelen s jövő
egyaránt szóba került.

teljes összeg nem áll rendelkezésünkre. A hiányzó összeget ebben az évben szeretnénk összegyűjteni, hogy a
következő évet egy megújult udvarral
kezdhessük.

A

ugusztus 31-én zárult az elmúlt
óvodai év. Hogyan értékeli ezt
az időszakot?
– Tavaly egy nagyon eseménydús
évet mondhattunk magunk mögött.
A teljesség igénye nélkül, több mint
20 óvodai programunk volt. Ezekből több olyan esemény volt, melyet
az önkormányzattal együtt szerveztünk, de az iskolával és az Őszrózsa
Nyugdíjas Klubbal is sikerült közös
progrogramot megvalósítani. Az iskoláskorú gyermekeink nagy része el
is búcsúzott az óvodától, ők ma már
az iskola padjait koptatják.

– Hogyan vészelték át a gyerekek és
a kollégák az oviban a nyár meglehetősen hosszúra nyúlt hőségriadós idő- Győri Borbála, a Csiszakát?
csergő Óvoda intéz– Szerencsére a nyári hónapok- ményvezetője
ra sem maradtunk gyermekek nélkül.
Két csoportnyi gyermek járt hozzánk,
akiknek szülei igényelték az óvoda
nyitva tartását. Június elején, mint
minden évben, a két emeleti csoportunkat szüneteltetjük. Ha megoldható, a földszintre hozzuk a gyerekeket,
hiszen addigra ezekben a csoportokban – tetőtériek lévén – nagyon meleg lesz. Gyermekeink és dolgozóink
a forró nyári napokban sok – sok folyadékkal próbálták átvészelni a hőségriadós napokat. A kollégáknak
biztosítottunk védőitalt ebben az időszakban. A késő délelőtt folyamán árnyékban voltak, vagy előfordult az is,
hogy nem az óvoda udvaron, hanem
bent töltötték az időt a gyerekek.
– Történt-e nyáron valamilyen felújítás, karbantartás, nagyobb volumenű takarítás az ovi területén?
– Az óvodai zárást idén is, arra fordítottuk, hogy a lehetőségekhez képest minél több dolgot tudjunk fejleszteni, javítani. Erre minden évben
figyel a fenntartó. Kialakításra került –
minden csoportnak – a fektető táro-

2015.

ló, javították a kültéri lépcsőinket, és
az udvari játékaink is renoválásra kerültek. Idénre már minden csoportunkban lecseréltük a fém lábú ágyainkat könnyebb, helytakarékosabb
műanyag fektetőkre. A zárás utolsó
hetében a dadusnénik, takarítónk és
a konyhásunk is arra törekedett, hogy
az évet egy nagyobb volumenű takarítással fejezzék be, készülvén az új
nevelési évre.
– Mik a tervek a 2015-16-os tanévre?
– A 2015/2016-os nevelési évben is
szeretnénk az állandó programjainkat
megtartani – Márton nap, kézműves
délutánok, mikulás, farsang, sportnap,
gyermeknap, anyák napja, bábszínházi előadások, kirándulások -, de új
programokra is készülünk, melyekről
többet nem árulhatok el. Remélem,
jövőre azok sikeréről is beszámolhatok. Nagyobb volumenű dolgot is tervezünk: ebben a tanévben nagyon
szeretnénk a szülői szervezet, az óvodát segítő alapítvány, a fenntartó és a
segíteni akaró, tudó emberek, vállalkozások segítségével az óvoda első
játszóudvarát befüvesíteni. Erre már a
fent említett szervezetek, emberek elkezdték a gyűjtést, de sajnos még a
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– Keresik-e a lehetőségeket egy esetleges óvodabővítésre?
– A fenntartónk ennek az évnek a
tavaszán elindult egy óvodabővítési pályázaton, amelyen sajnos tartaléklistára kerültünk. Az ősz folyamán
még lehet esély, hogy erről a listáról
átkerülünk a nyertesekére. Az óvodabővítés indokolt lenne, hiszen 2010ben a fenntartó az Alapító okiratunkba ugyan beleírta a megemelt
felvehető gyermeklétszámot, ami azt
jelenti, hogy a törvényi maximumon
felül még 20%-kal, a 25 fős csoportokban 30 gyermeket fogadunk. Ez a
2015/2016-os nevelési évtől annyival
bonyolódik, hogy kötelesek vagyunk
felvenni minden olyan gyermeket, aki
a három éves kort betöltötte. Ez a kor
eddig öt év volt. Sajnos mindez hos�szútávon sem a gyermekeknek, sem
a dolgozóknak nem jó, hiszen a csoportok nem alkalmasak ennyi gyermek mindennapos fogadására, a napi
óvodai élet zavartalan működésére (kötetlen játék, mozgás, alvás stb.)
A pályázaton való induláskor a tervezőkkel felvették a kapcsolatot, lehetőség lenne a bővítésre és az udvarunk
területe is csak minimálisan csökkenne. Terveztek két új csoportszobát,
mosdókkal, öltözőkkel, tornaszobával
és nevelői szobával.
– Ha mégsem lenne lehetőség a közeljövőben bővítésre, hogyan tudják
biztosítani a gyerekek elhelyezését,
törvényileg előírt helyszükségletét?
– Képviselő-testületi
határozat
született arról, ha az óvodába felvehető gyermeklétszám, ha meghaladja a maximum maximumát (178 fő),
akkor a mostani tornaszobából lehet
kialakítani egy szükség csoportszobát. A jelenleg felvett gyermeklétszámunk (2015.09.04-i adat) 176 gyermek,
melyből egy gyermekünk Sajátos Nevelési Igényű, ezért 2 főnek számít.
Egyszóval nagyon pengeélen táncolunk, de mi kihívásnak tekintjük ezt a
fajta táncot.
Nagy Renáta

szeptember
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Monorierdő Község

Megszépült az általános iskola udvara

Játszva tanultak és alkottak

A Fekete István Általános Iskolát a
2015/2016-os tanévben 260 gyermek látogatja. Az oktató-nevelő munka 14 osztályban és 5 napközis csoportban folyik.
Az iskola tantestületét 24 pedagógus
alkotja, ebből 3 vezető beosztású alkalmazott. Az intézményvezető helyettes
személyében változás következett be az
új tanévben: az alsós intézményvezetői
helyettesi feladatokat Matz Róbert látja el.
Két új kollégával bővült a tantestület. Kovács Emília tanárnő az informatika és technika tantárgyakat fogja tanítani, egyben
a 6. B osztályfőnöke, valamint Wachtler
György, aki testnevelést tanít – tudtuk
meg Hanyecz Anita igazgatótól.
– Iskolánk belső udvara a nyári szünetben megszépült. Néhány tanterem új fes-

A nyári szünet első hete a több éves hagyománynak megfelelően az angol és kézműves táborral kezdődött meg a Fekete István általános iskolában.
Idén is szép számmal jelentkeztek diákjaink, akikkel együtt
táboroztak a fővárosból és környékbeli településekről érkezett
gyerekek is. Az angol foglalkozásokon játékos formában mélyítették el a tanév során szerzett tudásukat. A közös zenélésnek,
éneklésnek mindig nagy sikere van, így volt ez idén is. A kézműves foglalkozásokon szívesen alkottak a gyerekek, és a sport is
minden nap jelen volt a tábor életében: sportversenyeken, labdajátékokban mérhették össze ügyességüket, erejüket. Ahogy
minden évben, idén is elmentünk egy nagyobb kirándulásra,
amely nagyon jól sikerült, hiszen a budapesti Elevenparkban eltöltött nap az önfeledt játékról szólt minden résztvevő számára.
A fáradtságtól kimerülten érkeztünk haza, de ez sem vette kedvünket a másnapi monori uszodai látogatástól. Mindenki újult erővel csapott a
hullámokba, élvezte az utolsó együtt töltött órákat.
Köszönjük Monorierdő
Önkormányzatának az anyagi támogatást. Külön köszönet minden pedagógus
kollégámnak önzetlen munkájáért.
Jövő nyáron újra együtt,
veletek!
Szervezők

tést, új függönyöket kapott, és a mosdók
is kifestésre kerültek Monorierdő Község
Önkormányzata által. Egy osztálynyi tanulói padot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Monori Tankerülete biztosított. Az adományoknak és az anyagi
támogatásoknak köszönhetően, melyeket az iskola kapott, tantermeink egy részét számítógépekkel is sikerült felszerelnünk – tette hozzá az igazgatónő.
Az intézmény vezetősége köszönetet
mond a szülői közösségnek az anyagi segítségért, és minden szülőnek, aki bármilyen módon támogatta iskolánkat. Köszönik továbbá az intézmény működtetőjének,
Monorierdő Község Önkormányzatának,
hogy biztosítja az iskolában folyó oktatónevelő munkához szükséges feltételeket.

Iskolai programok az új tanévben
Ebben a tanévben is meghirdetjük az
úszásoktatást fakultatívan minden évfolyamon. Emellett az úszás kötelező lesz a 3. 5.
és 6. Évfolyamon. Az idei tanévben is szervezünk közös programokat az óvodával. Iskolai programjaink között szerepel többek

között az iskolai fényképezkedés, projekt
hetek, sportnapok, faültetés, karácsonyi
ünnepség, farsangi mulatságok stb. Lesznek felzárkóztató foglalkozások, versenyekre való felkészítés és szakkörök, a gyerekek
érdeklődésének megfelelően. Hanyecz Anita

Hirdetés

Monorierdő,
Tölgyfa u. 63.

ENCEK
KEDVoltja

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

Üdvözlöm ebben a formában jók lessznek a
hírdetések, annyi változtatást kérek hogy a pacsirta hirdetéséből a napos csirke rendelés szöveget
töröljük! Az alábbi szöveget kellene beirni (PB
gázpalackok cseréje - Utánfutó kölcsönzés)

Pacsirta állateledel bolt

-tápok

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

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

Dolfi, Mixi, Aro és Berci száraz kutyatápok

190 Ft/kg-os áron kaphatók

Kutya-, macskaeledel
Száraz tápok,
konzervek

a készlet erejéig.

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

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

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

2015.
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Telefon:
06-29/419-241
06-20/946-2183
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Monorierdő Község

Az öröm hordozói
A Szépkorú Nyugdíjas Klubba jelenleg
mintegy 51 fő tartozik, tagjaink és 45 és
90 év között vannak. Összejöveteleinket
minden hónap második hétvégéjén tartjuk. A helyszín leginkább az önkormányzat által biztosított napköziotthon helyisége, de sok alkalommal megtartottuk
a klubnapot a település különböző vendéglátó egységeiben is. A 20. évfordulót
a Sipító Pihenőparkban ünnepeltük.
Saját szervezésű rendezvényeink többek között a 15 éves évforduló megünneplése 14 társklub részvételével, nőnapról, anyák napjáról, költészet napjáról

Szépkorú Nyugdíjas Klub

Köszöntjük az időseket!

Önkormányzatának Lapja

való megemlékezés, közös kirándulások,
strandolások, főzések, nótaestek, koncertlátogatások. Más nyugdíjas szervezetekkel is jó kapcsolatot ápolunk, augusztus
20-án például a Nyáregyházi Nyugdíjas
Klub meghívásának tettünk eleget.
A Monorierdői Szépkorú Nyugdíjas Klub
célja a nyugdíjasok életminőségének javítása, érdekeiknek sokoldalú képviselete a
közösségben rejlő erő felhasználásával. Érdemi kapcsolatot tartunk és együttműködünk az önkormányzattal és a nyugdíjas
klubok vezető szerveivel, egyesületekkel.
Vidám, tevékeny közösségünk bárkit
szívesen befogad, aki szabadidejét tartalmasan szeretné eltölteni, vagy egyszerűen csak egy kis beszélgetésre vágyik.
Együtt a problémákra is kön�nyebb megoldást
találni, ezért mindnyájan arra törekszünk, hogy minden együtt töltött
óra a békesség és
öröm hordozója
legyen.
Száll Jánosné elnök

Településünkre is jellemző, hogy egyre
több időskorú él közöttünk. Viszonylag
nagy a 65 év felettiek aránya, 4555 lakosból mintegy 655-en időskorúnak számítanak.
A településvezetés fontosnak tartja,
hogy kifejezze az irántuk érzett tiszteletet. A képviselő-testület lehetőségeihez
képest támogatja a helyi önszerveződő
időseket tömörítő szervezeteket, az Őszirózsa és a Szépkorú Nyugdíjas Klubot.
A településvezetés nem csak az idősek

napját ünnepli meg minden évben, de
a születésnapjukon a polgármester személyesen köszönti a 90, 95 és 100 éveseket. Egy új kezdeményezésnek köszönhetően a tavalyi évtől megünneplik
a Monorierdőn élő 40 és 50 éves házasokat is. Ezúton kérjük, hogy azok a házaspárok, akik idén ünneplik ezeket az
évfordulókat, a következő telefonszámok valamelyikén jelezzék, mert idősek napján az önkormányzat szeretné
felköszönteni őket: Borbás Elviránál a 0630/625-4842 vagy Dzsupin Imrénénél a
06-30/625-9984-es elérhetőségen.

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 utca 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
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Együtt könnyebb
és vidámabb az élet
Az Őszirózsa Nyugdíjas Klubnak jelenleg 40-45 fő a taglétszáma. Legidősebb tagunk 88, legfiatalabb pedig 53 éves.
Összejöveteleinket havonta tartjuk, de ha meghívást kapunk
valahova, gyakrabban találkozunk egymással. Négy éve alakult
énekkarunk, mellyel rendszeresen részt veszünk a település, a
kistérség, illetve országos rendezvényeken is. Jó kapcsolatban
vagyunk a környékbeli klubokkal, műsorokkal szórakoztatjuk
és támogatjuk egymást.
Saját szervezésű rendezvényeink is vannak, melyekbe igyekszünk bevonni a fiatalabb korosztályt, akár pártolótagként is.
Rendezvényeinket helyi vállalkozók és magánszemélyek is támogatják, akiknek segítsége nagyon sokat jelent számunkra.
Rengeteg közös élményünk, vicces történetünk van, melyek
összekötnek bennünket. Kiemelném az éves szőlő kötözést,
szüretelést, az énekkar szerepléseit, a nyári kerti partikat, a kirándulásokat, tavaszköszöntő bálunkat. Ha a társaság és a
programok tetszenek, bárkit szívesen fogadunk. Összejöveteleinkre településünk vezetőit is hívjuk.
Rövid távú terveink között szerepel novemberben egy idősek ismerkedési estje.
Sok a magányos ember, ezért szeretnénk őket megtalálni
és bevonni a klub életbe. Hosszú távon egy saját kis klubhelyiséget szeretnénk, ahol még több programot szervezhetnénk
ennek a korosztálynak.
Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub legfőbb célkitűzése az idős korosztály összefogása, egymásra figyelés, egymás segítése. Hiszen a közösség ereje mindenre kihat, testi és lelki bajokra egyaránt.
Dancsné Márti klubvezető

Őszirózsa Nyugdíjas Klub tánckara

Meghívó

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.
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Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt a 2015.
október 10-én tartandó Idősek Napjára.
Helyszín: Fekete István Általános Iskola tornaterme
Program
14:30 – Köszöntők: Szente Béla polgármester
Dr. Páczi Antal alpolgármester
15:00 – Straub Dezső műsora, Bál
Szervező: Monorierdő Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete

szeptember

Önkormányzatának Lapja

Monorierdő Község

burkolók, kivitelezők figyelem!

Az

Szolárium,
műköröm, pedikűr

an
iób
úd
St

Elfekvő raktárkészletből 2 mm vastag
homogén pvc-padlók és linóleumok
svéd TARKETT és DLW német burkolatok
gyári tekercsben
a nagykerár 50%-ért
eladók. Kb. 1000 m2.

An
di

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

Professzionális teljes testvibrációs,
mozgásteráPiás alakformáló készülék

Tel.: 06-30/467-7216

Nyitva tartás:
H–P: 6.00–19.00, Szo, Vas: 7.00–14.00

Min Vegyes on
r
denáro
n a legjobb á

Monorierdő, Barátság u. 102.
(Rétes csárda mellett)
06-30/399-7573 Erzsébet utalvány,

Szép-kártya és bankkártya elfogadó hely

Élelmiszer, vegyi áru • Zöldség-gyümölcs • Vödrös
savanyúság • Friss pékáru • Felvágottak • Mirelit
áru (hús, zöldség, pizza) • Tejtermékek • Italáru
(üdítők és alkoholos termékek) • Újságok
Kiemelt ajánlatunk:
Herbária teafüvek, egészségügyi
és esztétikai talpbetétek kaphatók.
2015.
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Köszönöm ABC partner

Bővebb információ a
www.koszonomabc.hu oldalon
szeptember

Monorierdő Község

Önkormányzatának Lapja

Új cím: Monorierdő,

SAROK
ABC

Pacsirta u. 2.
4kilo es főú
mé t, 43
terk -as
ő

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

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

Nagyobb helyen, nagyobb válaszékkal várjuk!

Október 10-től

húsvásár!

vag y
145 Ft/l,

1e3gész5kartFont/l
Lotti,
j
magyar tel
1,5%, 1

Helyben feldolgozott
tőkehús, baromfihús,
magyar sertésés csirkehús

ett
1150 hely

10Ft/9kg9

Friss zöldség, gyümölcs

ko r

a,
Sertéstarj
csontos

vörösbor,
Gyémánt (félédes)
fehérbor
0,75 l

Primőr áruk

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

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

Akác tűzifa:
2800 Ft/q-tól
Lignit:
1188 Ft/q

Biobrikett, tőzegbrikett,
német brikett,
lengyel szén!
Koromtalanító, alágyújtós kapható!
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a,
Véres hurkrka
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Az akciós árak 2015. 10. 10-ig érvényesek.

Zárás előtt egy órával kenyér és péksütemény féláron,
hús és felvágottak kedvezménnyel!

Rendkívüli térkő
és egyéb betontermék akció,
5–25% kedvezménnyel!

Hitelesített
hídmérlegen
ellenőrizheti
a megvásárolt
tűzifa tömegét.

Egyéb tűzifa is kapható!
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Házi sült
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Házi sajtok
Különleges fűszerek

vásárlása

Akciós meglepetéseinket
keresse üzletünkben!
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Kingstone vakolatok, Beton Epag térkövek

Építőanyagok gyári ár alatt!
Lábazati vakolat -15%!
Értékcsökkent zsákos termékek kiárusítása!
Aljzatkiegyenlítő, polisztirol- és pórusbeton ragasztó,
gipszkartonragasztó

Új társasházi lakás 1db eladó Monoron!

