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A szabályok betartása
mindenkinek kötelező
Az újság ehavi számából kiderül, hogy milyen sok pénzbe,
munkaórába és energiába kerül az, hogy településünket ne
pusztán szinten tartsuk, hanem – szűkös anyagi kereteinktől
függően – ha apró lépésekben is, de javítgassuk, szépítgessük.

A halottak napja margójára

M

indannyiunk érdeke ez, hi- men kívül hagyva tesznek kárt egész
szen mindenki jobban érzi közösségünknek. Súlyos gondot okoz
magát, ha esztétikus, tiszta, például az illegális szemétlerakás. Bár
kulturált környezetben élheti minden- nyomatékosan felhívtuk mindenki finapjait, tudhatja gyermekeit.
gyelmét arra, hogy lomtalanításkor téSajnos mégis sok problémát, bos�- vékészüléket, mosógépet, gumiabronszúságot és anyagi kárt okoznak te- csot és egyéb veszélyes hulladékot
lepülésünknek azok a lakosok, akik az elhelyezni tilos, ezeket mégis sokan kiegyüttélés legalapvetőbb szabályait hordták az utcára, várván az elszállításem tartják be, és a törvényeket figyel- sukat. 
Folytatás a 2. oldalon.

Az időseket
ünnepeltük

Érintetlenül

O

któber végén, november elején sokan ellátogatunk a
temetőbe. Ilyenkor néhány pillanat erejéig a körülöttünk elrohanó világ is kicsit mintha lelassulna, hiszen
halottainkon keresztül önnön létezésünkön is elmerengünk.
A mai hétköznapi ember nem szívesen gondol a halálra. Valahogy úgy vagyunk vele, hogy ez köszönöm szépen,
nem rám tartozik, ügye maradjon csak az orvorvostudomány hatáskörében. 
Folytatás a 2. oldalon.
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A szabályok betartása A halottak napja margójára
mindenkinek kötelező
Kedves Lakosok! A legnagyobb tisztelettel tájékoztatom önöket, hogy
a törvények és szabályok mindenkire vonatkoznak, ezek betartása pedig
mindenki számára kötelező. Aki nem
tartja be azokat, Monorierdőnek, otthonának, szomszédjának és saját magának okoz kárt, a településvezetés
feladata pedig az, hogy az előírt törvényeket betartassa a lakosokkal. Ezért a
település különböző pontjaira kamerák
elhelyezését tervezzük, melyek segítségével a rendőrség minden egyes szabálysértésnek vagy bűncselekménynek
a végére járhat. Vadkamerák is újra ki
lesznek helyezve, melyekkel a szemétlerakások és a fatolvajok ellen kívánunk
fellépni. Ezekkel a lépésekkel nem elrettenteni szeretnénk a tisztességes állampolgárt, hanem kiszűrni azokat, akik sok
anyagi kárt okoznak a településnek. Az
erre fordított összegnek máshol is lenne helye, mégis sajnos úgy tűnik, ez az
egyetlen módja annak, hogy megóvjuk
mindannyiunk közös anyagi és kulturális értékeit.
Szintén problémát jelent a kutyatartásra vonatkozó szabályok figyelmen

Pedig őseink, nagyszüleink, dédszüleink, akikhez ilyenkor ellátogatunk, a mindennapi élet részeként élték meg az élet elmúlását.
Biztos vagyok benne, hogy nagyapám, aki egy Erdély hegyei
közé rejtett kis falucskában élte le életét, 93 évesen félelem nélkül, teljesen megbékülve a halállal hagyta itt a földi létet. Abban a házban ravatalozták fel, melyet saját kezével épített ifjú
korában, ott, abban a szobában, ahol gyermekei születtek, ahol
életének minden egyes napján álomra hajtotta fejét. Talán a temetőnek – melynek földjében most fekszik –, girbe-görbe kopjafái a tanúk rá: minden bizonnyal ő az utolsó, akinek keserű orvosságok, rideg műszerek és éles szikék érintése nélkül sikerült
leélnie életét, megélnie halálát. Mert a változás szele, a mesterséges világ béklyói már a legelszigeteltebb emberlakta települést is visszavonhatatlanul megérinti.

kívül hagyása. Monorierdőn jellemzően kertes házakban élnek a lakosok.
Természetes, hogy sokan kutyát tartanak házi kedvencként. Aki azonban
úgy dönt, hogy háziállatot tart, el kell
fogadnia és be kell tartania az állattartásra vonatkozó szabályokat. “Kutyásoknak és nemkutyásoknak” egyaránt
vannak jogaik és kötelességeik. A gazdiknak olyan élőhelyet kell kialakítaniuk kedvenceik számára, mely biztonságosan elkerített a település utcáitól,
köztereitől. Ha a kerítés nem megfelelő,
az állat kiszökik, és a járókelőket, gyermekeinket, időseinket megijeszhetik,
veszélyeztetik. Utcára, köztérre csak
pórázon, szájkosárral szabad kivinni a
kutyát. Ez is olyan szabály, mely mindenki számára kötelező, és megszegése komoly szankciókat, pénzbüntetést
von maga után.
Változások időszaka következett el,
melybe lakókörnyezetünk megóvá- – Ha egy falunak nincs temploma, hiányzik a lélek. Ha egy fasa is beletartozik. Ezért továbbra is vá- lunak nincs temetője, nincs gyökere. Nincs, ahol megállj, hogy
rom javaslataikat, észrevételeiket, hogy számot adj az életedről – mondta dr. Csáky Tibor esperes ponegyütt óvjuk, együtt örülhessünk tele- tosan négy évvel ezelőtt, Monorierdő temetőjének átadásán.
Pedig nem csak a fának fontos, hogy gyökere legyen. Erőt, bizpülésünk megszépülésének!
Szente Béla, polgármester tonságot ad nekünk is, ha tudjuk, hogy honnan jöttünk, és
hová tartunk.
Településünket csak akkor érezhetjük valóban az otthonunknak, ha nem csak házunk, de halottaink is itt vannak. Ezt tartotta szem előtt Monorierdő önkormányzata is, amikor az önállósodás után úgy határozott, hogy településünk saját temetőt
A gyerekek a só és a cukor felhasz- kapjon. Az üzemeltető SZIGÜ Temetkezés vállalta a ravatalozó
nálásának a csökkentésével nehezen berendezését és azt, hogy a településen folyamatosan, a nap
barátkoznak meg, többször minősítik 24 órájában rendelkezésre állnak az ügyek intézésére.
ehetetlennek az ételeket. Probléma– A Monorierdői Köztemetőben mód van hagyományos
ként jelenik meg az is, hogy a gyerekek koporsós és urnás temetések lebonyolítására. Emellett lehetőotthon nem reggeliznek, viszont az is- séget biztosítunk arra is, hogy a hamvakat szórásos eljárással
kolába már hatalmas kakaós csigákkal, helyezzék el a családok – tájékoztatta lapunkat dr. Gerencsér Baédes süteményekkel, csipszekkel, kó- lázs, a cég jogi képviselője.
lával, cukros üdítővel érkeznek. Nem
– Haláleset bekövetkezésekor a legcélszerűbb a családokcsak a közétkeztetők részéről fontos a nak egyből felvenni velünk a kapcsolatot – tette hozzá Gerentájékoztatás, a helyzeten nagyon so- csér Balázs. – Baloghné Dobó Hajnalka teljeskörűen segítséget
kat segítene, ha a szülők, nevelők fel- tud nyújtani mindenben, ami ahhoz kell, hogy a temetés a csavilágosítanák a gyerekeket az egészsé- lád igényei szerint történjen. Minden egyedi kérést igyekszünk
ges táplálkozás fontosságáról, illetve a teljesíteni.
túlzott só és cukorfogyasztás káros kö“A halál távoli gondolat csupán, még ha a közeledben érzed,
vetkezményeiről.
akkor is” vallja Fabio Geda olasz író. Tőlünk, modern emberektől
A rendelet alkalmazása csak úgy le- talán valóban távoli a halál gondolata, mégis megnyugtató az
het eredményes, ha a gyerekek elfo- a tudat, hogy elhunyt szeretteink drága emlékét otthonunkhoz
gadják az új ízeket és megeszik a ré- közel, a monorierdői temetőben gondozhatjuk.
szükre elkészített ételeket.
Baloghné Dobó Hajnalka: 06-30/986-1969 
Nagy Renáta

Most már van gyökerünk

Megújulás a közkonyhán
2015. szeptember 1-jétől hatályba
lépett a közétkeztetésre vonatkozó új
EMMI rendelet 37/2014 ( IV. 30 )
Monorierdő Község Önkormányzat
Konyháján is a rendelt előírásainak megfelelően készítik az ételeket. Ebből kifolyólag az elkészített ételek összetétele, íze, állaga eltér a megszokottól, mivel
csökkenteni kellett a cukor, a só és zsírfelhasználást, illetve bizonyos alapanyagokból (zöldség, tej, tejtermékek, tésztafélék, liszt, tojás) az eddigiektől eltérő
mennyiségeket kell felhasználni.
Naponta biztosítjuk a gyerekek részére a 0,3 liter tejet vagy ennek megfelelő
mennyiségű kalciumtartalmú tejterméket, két adag zöldséget vagy gyümölcsöt, ezekből legalább egy adagot nyers
formában, két adag gabona alapú élelmiszert, melyből egy adag teljes kiőrlésű.
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Mi történt a nyáron?
Az elmúlt időszakban sok lakos érdeklődött
képviselőtársaimtól és tőlem, hogy milyen
munkálatok történtek a nyáron településünkön.

E

Idén a rászorulók ismét igényelhetik a
szociális célú tűzifát. Háztartásonként
legfeljebb 5 m3 tüzifa biztosítható.
Az igényléseket a polgármesteri hivatalban erre a célra rendszeresített igénylőlapon lehet benyújtani. A kérelmező
köteles a feltüntetett igazolásokat, mellékleteket az igényléshez mellékelni. A kérelem benyújtását megelőző három hónap
jövedelmét kell igazolni. Egy fogyasztási egységnek kell tekinteni az azonos lakcímre bejelentett személyeket, függetlenül a lakcímen található háztartások

2015.

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
nevében tisztelettel meghívom Önt a 2015. november 26-án
(csütörtökön) 17:00 órakor tartandó közmeghallgatásra.
Helye: Fekete István Általános Iskola tornaterme.
Szente Béla, polgármester

zek a munkálatok sokszor nem an�- tása az alagsorban a szerszámok védelnyira szembetűnőek, mint amen�- me érdekében.
nyire zavaró lenne az, ha nem
7. Napi rutinszerű munkák: szemétvégeznénk el őket. Az alábbiakban rész- szedés, fűkaszálás, gallyazás (park, iskoletesen szeretném tájékoztatni a lakoso- la, napközi, orvosi rendelő, polgármeskat az elvégzett nyári munkálatokról, me- teri hivatal, posta, kemping, temető,
lyekre pénzt és munkát fordítottunk.
önkormányzati telkek, utak széle a tele1. Posta mögötti kert: fúrt kút ki- pülésközpontban...)
építése, hozzá villanyhálózat kiépítése,
8. Könyvtár: polcrendszer és asztali
megrongált villanyóra szekrény helyre- pult gyártása.
állítása, a konyhakert megrongált kerí9. Iskola: belső udvari fal lábazatásak
tésének helyreállítása.
vakolása, színre festése. Főbejárat aka2. Piac: elárusító asztalok legyártása, dálymentesítése. Udvar teljes terészelektív sziget kialakítása. A bérelt pia- nek glettelése. Igazgatói és tanári szoci asztalok visszaszállítása Ceglédre.
ba, mellékhelyiségek, valamint 12-es és
3. Makkos park:
12/a termek tisza locsolórendszer „Ezek a munkálatok sokszor
tasági festése. 17pótlása, javítása. nem annyira szembetűnőek,
es terem neon
A megrongált pa- mint amennyire zavaró lenne
lámpáinak
csedok cseréje, felújí- az, ha nem végeznénk el őket.”
réje ledes lámtása, teljes újralapatestekre. A kis
zúrozása. Aszfaltút és vízelnyelő terület tornaterem átalakítása, berendezése
közötti terület murvázása.
osztályteremmé. Tanári WC ajtóinak új4. Napközi: utcafronti kerítés teljes rafestése. Fiú mellékhelyiségben új leújjáépítése. Főbejárat akadálymente- folyórendszert alakítottak ki az újonnan
sítése. Konyha és a hozzátartozó ös�- vásárolt és felszerelt piszoárok számászes helyiség kifestése. Raktári tároló ra, valamint az érintett falszakasz újrapolcrendszerének javítása, újrafestése. csempézése. Udvari padok átfestése.
Ledes lámpatestek vásárlása.
Bitumen focipálya kapuinak rögzítése, a
5. Óvoda udvari játékainak javítása, mögötte lévő drótháló kijavítása, pótláteljes újrafestése, előírásnak megfelelő sa. A viharkárból származó kerítéssérüágytárolók elkészíttetése az összes cso- lés kijavítása. Tornaterem főbejáratának
portszobában, balesetveszélyes lám- előtér-ajtója, külső homlokzatának, lápatestek cseréje, hibás wc tartályok, bazatának felújítása.
csaptelepek cseréje
10. Útfelújítás: Bokor utca, Szabad6. Polgármesteri hivatal: kültéri sze- ság utca kátyúzása, utak széleinek javímeteskukák gyártása. Rácsos ajtó gyár- tása.
Szente Béla, polgármester

Szociális célú tüzifa

Közmeghallgatás

Faültetés
Az Önkormányzat Képviselő-testülete faültetésre várja a lakosokat
Időpont: 2015. november 7-én 9 óra. Gyülekező az önkormányzat udvarán.

Hulladékszállítás
A szelektív hulladékgyűjtés szállítási időpontja:
Sárga zsákos: november 10., december 8.
Biológiailag lebomló (zöld zsákos): november 17.
Felhívjuk a kedves lakosok figyelmét, hogy decemberben
már nem szállítják a biológiailag lebomló hulladékot, ezért
novemberben minden ÖKOVÍZ jelzéssel ellátott zöld színű
zsákban kitett hulladékot elszállítanak. Zöld zsák a piacon
vásárolható nyitvatartási időben (szerda, szombat.)

Ingyenes kulturális
programsorozat a könyvtárban
2015. november: Jókai Mór és a romantikus regény.
2015. december: A Vasfüggöny története, 2. rész. Tájékoztatás a pontos időpontokról: 06-30/844-4507-es telefonszámon.

Az időseket ünnepeltük

Október 10-én a település idős lakóit ünnepelte Monorierdő.
Tiszteletükre a település képviselő-testülete a Fekete István Általános Iskola tornatermében ünnepi programot szervezett.
Szente Béla polgármester és a képviselő-testület tagjai virággal és ajándékkal köszöntötte a település azon házas
párait, akik 50 évvel ezelőtt kötötték össze életüket. Az önkormányzat szendviccsel, borral, üdítővel és kávéval vendégelte
számától. Az tekinthető támogatásra jo- meg a jelenlévőket. Az idősek napja bállal zárult, melyen Bera
gosult fogyasztási egységnek, ahol az egy Jóska zenélt a táncoló közönségnek.
főre eső jövedelem nem haladja meg
1. egyedül élők esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 315%-át, vagyis 89 775 Ft-ot
2. családban élők esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb ös�szegének 285 %-át, vagyis 81 225 Ft-ot
3. gyermekeket nevelők esetében a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 300 %-át, vagyis 81 225 Ft-ot.
A támogatás iránti igényeket 2015.
november 30. napjáig lehet benyújtani.
A határidő jogvesztő.
Az idősek világnapján 50 éves házasokat is köszöntöttek

3

november

Monorierdő Község

Önkormányzatának Lapja

Cél az ügyfélbarát hivatal kialakítása

2015 augusztusa óta
fontos személyi változások
történtek a monorierdői
polgármesteri hivatalban.

D

alapképzését, ahol 2007-ben szereztem
igazgatásszervezői, majd okleveles közigazgatási menedzseri diplomát. 2012ben kezdtem el a Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi
karát, ahol idén avattak doktorrá.

r. Mezei Csilla személyében új jegyző került a polgármesteri hivatal – Melyek a jegyző legfontosabb feladatai?
élére. Most közelebbről is megis– Az elmúlt években a jegyzői feladamerhetik őt a lakosok.
tok rendkívül sokat változtak. Míg korábban a jegyző elsősorban hatósági feladatokat látott el, mára a munka súlypontja a
gazdálkodásra tevődött át. A jegyző leg– Kérem, mutatkozzon be röviden az olva- fontosabb feladatai a gazdálkodási feladatok, a döntés-előkészítési és végrehajsóknak!
– Egy Hajdú-Bihar megyei kis faluból, tási feladatok, a törvényesség biztosítása,
Tiszagyulaházáról jöttem Budapestre im- a polgármesteri hivatal irányítása valamár 8 éve. A „köz szolgálata” nálunk szin- mint az ügyfélbarát hivatal kialakítása.
te családi hagyománynak számít, hiszen
szüleim is ebben a szellemben dolgoz- – Milyen előnye van annak, hogy korábban
tak nyugdíjazásukig. 1995-ben kezdtem is a település önkormányzatnál dolgozott?
– Mivel korábban is megfordultam
el a tanulmányaimat a Tessedik Sámuel
Főiskolán, ahol Vállalati pénzügy szakos több települési önkormányzatnál, így nem
közgazdász diplomát szereztem. Hos�- jelent újdonságot számomra az önkorszú kihagyás után 2004-ben ültem is- mányzatokra vonatkozó szabályrendszer.
mét az iskolapadba, és kezdtem el a bu- Tisztában vagyok a legfontosabb törvédapesti Corvinus Egyetem közigazgatási nyek előírásaival, korábban is folyamatos

Dr. Mezei Csilla, jegyző

kapcsolatot tartottam a képviselő-testület,
illetve a különböző bizottságok tagjaival.

„A képviselőtestület döntésének köszönhetően a
gazdálkodás
területén jövő
év január elejétől át tudunk állni egy
új gazdálkodási rendszerre,
amely lényegesen átláthatóbb és hatékonyabb, mint
a korábbi.”

– Éreznek-e a lakosok valamit abból, hogy
jegyzőváltás volt? Vezet-e be újításokat?
– Remélem, a lakosság semmiféle hátrányát nem érzi annak, hogy a jegyzői pozícióban személyváltozás következett be.
Az újításokkal kapcsolatban most csak egy
tényezőt tudok említeni. A képviselő-testület döntésének köszönhetően a gazdálkodás területén jövő év január elejétől át
tudunk állni egy új gazdálkodási rendszerre, amely lényegesen átláthatóbb és hatékonyabb, mint a korábbi. Bár ez az újítás a
település lakóit közvetlenül nem érinti, de
véleményem szerint az átlátható gazdálkodás mindennek az alapja, e nélkül komolyabb változás és újítás a későbbiekben
sem lenne elképzelhető. Úgy gondolom,
hogy a legfontosabb feladat az önkormányzat és az intézmények működésének
átvilágítása. Jelen pillanatban is folyik egy
független könyvszakértő vizsgálata. Annyi
biztos, hogy minden rendeletet, szabályzatot felül kell vizsgálni, és aktualizálni kell
a jogszabályoknak megfelelően.

Hirdetés

Monorierdő,
Tölgyfa u. 63.
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Szolárium,
műköröm, pedikűr
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Széplaki Andrea
Monorierdő, Nyárfa u. 11.
06-20/446-0401

Mo

Erdő-vill

-tápok

Villanyszerelési szaküzlet

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

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

Dolfi, Mixi, Aro és Berci száraz kutyatápok

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

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

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

2015.

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

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

Professzionális teljes testvibrációs,
mozgásteráPiás alakformáló készülék

Védőcsövek
Dobozok
Vezetékcsatornák
Kábelek
Vezetékek
Kismegszakítók
Izzók
Kontaktorok
Motorvédők

b
d
norier

ő

Az

4

november

Önkormányzatának Lapja

Monorierdő Község

Elhelyezték az alapkövet
Október 4-én Monorierdőn Dr. Szabó
István püspök és Takaró András esperes
közösen helyezte el a település első
református templomának alapkövét.

A

monorierdői gyülekezet sok évtizedes álma vált valóra azzal,
hogy a református templom
építése most már karnyújtásnyi távolságba került. A Monorról átjáró lelkész
az istentiszteleteket a múlt század elején még családi házakban tartotta. Később az iskolások által használt napközi-ebédlő, az utóbbi évtizedben pedig
a katolikus kápolna szolgál a vasárnapi
alkalmak helyszínéül.
Amikor Vladár István, jelenlegi lelkipásztor az ezredforduló elején a településen kezdett szolgálni, Lénárt Tibor
segédlelkésszel együtt minden lehetséges utat felkutatott annak érdekében,
hogy az addig csupán vágyálomként
emlegetett református templom valóban meg is épülhessen. Téglajegyeket
bocsátottak ki, jótékonysági koncerteket szerveztek, adakozókat kerestek és

„Monorierdőn így kötötték össze a
múltat a jelennel és a jövővel,
hogy a krisztusi alapra
nemes életek
épülhessenek.”

gyűjtéseket kezdeményeztek. Monorierdő önkormányzata jóvoltából telekcserével építkezésre alkalmas területhez
jutottak. A Magyar Református Egyház
Zsinata eszmei, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma pedig anyagi támogatással járult hozzá a tervek megvalósításához.
Persze az emberi erőlködés mit sem
érne, ha ügyét nem kísérné az Úr áldása.
A mintegy kétszáz fő befogadására alkalmas épületegyüttes – templom, gyülekezeti ház, iroda, tetőtéri lelkészlakás – tervei már készen állnak, a prezsbitérium a
napokban dönt a kivitelezők ajánlatairól.
Hamarosan a konkrét munkálatok is elkezdődnek, és a tervek szerint első ütemben jövő év májusára szerkezetkész állapotba kerülhet a gyülekezeti ház és a
lelkészi iroda. Vladár István reméli, hogy
egy-két éven belül, ha a csupasz falak között is, de mégiscsak a sajátjukban folytathatják a lelki építkezést.
Az ünnepélyes alapkőletételen Szente Béla polgármester beszédében hangsúlyozta, hogy a templomépítéssel egyben hidat is építünk, mely össze kell,

Köszönet a segítségért!
A Monorierdői Református Gyülekezet köszöni mindazoknak a cégeknek
és magánszemélyeknek a segítségét,
akik anyagilag, természetbeni felajánlásaikkal és munkájukkal támogatták az
alapkőletétel ünnepségének és az utána
tartott szeretetvendégségnek a megszervezését. Reménységünk, hogy egy-egy
ilyen közös együttmunkálkodás és áldozathozatal nemcsak a reformátusok,
hanem egész Monorierdő összetartozását segíti és erősíti. Kívánjuk ennek áldásával Isten segítségét minden Kedves
Támogatónk életére és szolgálatára!
hogy kösse az embereket egymással.
Pogácsás Tibor államtitkár pedig azt kívánta, hogy a templom építményként is
közelebb hozza az itt élőket egymáshoz.
A majdani úrasztala alatt elhelyezett
alapkő annak a réges-régi templomnak
egyik darabja, mely a település elődjének tekintett Újfaluban állhatott. Monorierdőn így kötötték össze a múltat
a jelennel és a jövővel, hogy a krisztusi
alapra nemes életek épülhessenek.

Hirdetés

2015.

5

november

Monorierdő Község

Önkormányzatának Lapja

„Megfogyva bár, de törve
nem…” – 55 éves találkozó

„… Én iskolám, köszönöm most neked” – hangzott el Ady Endre gyönyörű
verse a Monorierdei Fekete István Általános Iskolában 2015. szeptember 26-án.
Ezt így is gondolták, akik 55 évvel ezelőtt vettek búcsút még a régi iskolától.

M

indannyian – három eltávozott
társunk kivételével – örömmel
vártuk a találkozót. Az új iskolában gyülekeztünk, megnéztük a tablót, amely az iskola történetében a legelső. Örültünk, hogy nem kallódott el, s jó
állapotban van még most is.
Köszöntöttük egymást, a megjelent hozzátartozókat; megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel Timkó József
tanító urat. Egy perces néma felállással adóztunk az elhunytaknak. Az iskola 4-es számú termében gyülekeztünk,
ahová a tablón kívül a 2006-ban megje- tánk során megtekintettük a forfa részét
lent évkönyvet is odakészítették. Egy-egy az iskolának.
példányt az iskola történetét író Timkó
A találkozó ezután a Tanya csárdáJózsef tanító úr adott át nekünk. Rövid sé- ban folytatódott, ahol ebéd közben és

Az osztálynévsor:
Antal Mária, Bán György, Gál
György, Gál Pál (1946-2008),
Jávorszki Károly, Karsai András, Kertesi Klára, Koday László, Lukács Piroska, Magócsi Lajos, Magócsi Tibor, Maigut József, Pálinkás János
(1946-1999), Szabó Júlia, Szalai János
(1946-1994).
után mindenki elmondta, hogy mi
történt vele az elmúlt fél évszázad
alatt. Előkerültek
a fényképek, régi
történetek. Megelevenedtek a diákcsínyek. Őszinte
szeretet, megbecsülés és figyelem
– ez volt jellemző
társainkra.
Bár az idő aznap nem volt a legszebb,
a legfontosabb az volt számunkra, hogy
„Megfogyva bár, de törve nem…” találkoztunk egymással 55 év múlva. Maigut József

Hirdetés

Nyitva:
H–P: 6.00–18.00, Szo, Vas: 7.00–13.00

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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Monorierdői Hírmondó

Hirdetés

Vállaljuk
esküvők,
családi napok,
csapatépítő
tréningek,
pusztaolimpiák,
disznótoros,
babazsúr,
iskolai és
edzőtáborok
illetve egyéb
események
teljes körű
lebonyolítását.

Márton-napi felvonulás

300 fő befogadására alkalmas
sátor, 100 fős konferenciaterem,
szálláslehetőség.

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a 2015. november 11-én
inden a Vendé
ben is mfelvonulásunkra.
16:00-kor kezdődő
gről sz
, ahol 2015-lampionos
elyMárton-napi
h
y
ól!
g
E
Gyülekező: a Fekete István Általános Iskola előtt
Útvonal: Szabadság utca ( iskola), Tölgyfa utca, Csillag utca( óvoda),
Sipito Pihenőpark
Hársfa utca, Gyöngyvirág utca, Rózsa utca, Fürdő utca, Ősz utca( ká2721 Pilis, Vogyiszka dűlő 4.
polna), Fürdő utca, Szabadság utca, Tölgyfa utca (napközi)
A lessznek
felvonulás végén
zsíros kenyérrel és teával vendégelünk meg minden
Üdvözlöm ebben a formában jók
a
Információ:
kedves
résztvevőt
a napköziben.
Telefon: 06-30/849-3478
vagy 06-30/849-3649
hírdetések,
annyi változtatást kérek
hogy
a pacsirRecepció: 06-30/849-3467
(8-16 óráig)a napos csirke rendelés
Szervező:szöveget
Monorierdő Község Önkormányzata, Fekete István Általános
ta hirdetéséből
E-mail: info@sipito.hu
• Web:
töröljük!
Azwww.sipito.hu
alábbi szöveget kellene
Iskolabeirni (PB
: Sipito Pihenőpark-Official
page/hivatalos
oldal
gázpalackok
cseréje - Utánfutó
kölcsönzés)

Bérelhető műfüves fociilletve teniszpálya.

Pacsirta állateledel bolt

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

Monorierdői köztemető
Baloghné Dobó Hajnalka

06-30-986-1969

2015.

Alapító laptulajdonos: Monorierdő Község
Önkormányzata. Kiadja: Régió Lapkiadó Kft.
Cím: 2200 Monor, Táncsics M. u. 38. Szerkesztő:
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Kutya-, macskaeledel
Száraz tápok,
konzervek

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
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• Hagyományos
kezelések
• Ultrahang,
• Aha-kezelés
• Alkalmi smink
• Relaxáló
testmasszázs
• Sminktetoválás

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

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

Tűzifa:
2500 Ft/q-tól
Lignit:
1188 Ft/q

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

Ó
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Ft/db-tó

Hitelesített
hídmérlegen
ellenőrizheti
a megvásárolt
tűzifa tömegét.

Biobrikett, tőzegbrikett,
német brikett,
lengyel szén!

már

229

Kingstone vakolatok, Beton Epag térkövek

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

Koromtalanító, alágyújtós kapható!

Új társasházi lakás 1db eladó Monoron!

Fatüzelésű kemencében sült pizzák

La
Cosa
Nostra Pizzéria
Rendelés felvétel 11 órától:

+36-20/418-2408

Utolsó rendelés felvétel zárás előtt egy órával

Szállítási díj:
Monorierdő: INGYENES
Pilis, F. Nyáregyháza, Monor: 200 Ft
Nyáregyháza, Csévharaszt,
Vasad, Péteri, Gomba: 300 Ft
Káva, Dánszentmiklós,
Újlengyel, Üllő: 400 Ft
Gyömrő, Vecsés, Albertirsa,
Bénye: 500 Ft

30 főig kisebb
rendezvények számára
biztosítunk ideális
helyszínt.

Nyitva tartás:

Hétfő: ZÁRVA
Kedd – Szerda – Csütörtök: 12:00–23:00, Péntek – Szombat: 12:00–24:00
Vasárnap: 12:00–23:00

Monorierdő

Szabadság u. 13.
www.facebook.com/lacosapizzeria

