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Tisztelt monorierdői Lakosok!

Eltelt a nyár, az iskolában becsengettek, a
jól megérdemelt pihenés után remélhetőleg
mindenki visszazökken a régi kerékvágásba.

A

hosszú nyári hónapokban sem
teltek tétlenül az önkormányzat
napjai. Pályázatokat nyújtottunk
be melyek eredménye, hogy tartalék listára került az út- és sportpályázatunk. Ezzel kapcsolatos friss hír, hogy jelezték az
önkormányzatnak: kezdjük beszerezni
az ezekhez szükséges engedélyeket. További örvendetes esemény, hogy az önkormányzat új játszótéri eszközöket, játékokat szerzett, melyek az ősz folyamán
kerülnek végleges helyükre.
Bizonyára látták, hogy az utak javítása is elkezdődött, méghozzá olyan utcákban történt meg a stabilizálás, amelyek eddig nem voltak pormentesítve.
A nyári esőzések annyira megrongálták

ezeket az utcákat, hogy több helyen elakadt a szemétszállító jármű, nagy krátereket hagyva maga után. Jelenleg a
következő utcák burkolatának helyreállítása történik: Farkas utca, Nyúl utcának a
Róka utca és a Harmat utca közötti szakasza, Nefelejcs utca vége, Futó utca egy
része, Szellő utcának a Harmat utca és a
Bokor utca közti szakasza, Bodza utca veszélyes része, Fecske utca egy része és a
Beton utca.
A napközi konyha részlege is felújításon esik át. A munkálatokhoz szükséges
összeg egy részét egy korábbi pályázaton nyertük. Mivel a kiírásban szereplő
befejezési határidő még messze van, a
képviselő-testület úgy döntött, a munkálatok a lehető legrövidebb idő készüljenek el, hogy a közétkeztetést ne kelljen
tovább külsős beszállító céggel ellátni. A
tisztelt lakosság megértését és türelmét
kérjük.
A tornaterem teljes felújítása is folyamatban van, mely a napokban készül el.
Nem csak a teljes parketta felújítása, felfestése, hanem a falak festése, és az ehhez tartozó alagsori mellékhelyiségek
felújítása is megtörtént.
Folytatás a 2. oldalon

Kifestették
az iskolát

Kultúra,
olvasás,
szabadidő

3. oldal


Tisztán, fehéren

Meghívó
Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1956-os
Forradalom és Szabadságharc
tiszteletére rendezett ünnepségre.
Időpont: 2016. október 23. 9:30, helyszín: Makkos Park
Program: - Himnusz
		
- Ünnepi beszédet mond Szente Béla,
Monorierdő Község polgármestere
		
-Ü
 nnepi műsor a Fekete István Általános
Iskola tanulóinak előadásában
		
-K
 oszorúzás
		
- S zózat
(Rossz idő esetén a program a tornateremben kerül megrendezésre)

Szervező: Monorierdő Község Önkormányzata

Hideg is, meleg is…
Ahogy az idei nyár szeszélyes időjárása időnkét
megtréfált bennünket, úgy településünknek
is volt része jóban, rosszban egyaránt.

A

nyárból mindannyian igyekszünk a verőfényes napsütés hangulatát megőrizni, ugyanakkor az igazság részeit képezik a sajnálatosabb események is, akárcsak
az idei nyárnak a hűvösebb-szelesebb napjai. Nézzük, milyen
események történtek településünkön az elmúlt időszakban!
Hogy rögtön egy pozitívummal kezdjük a beszámolót:
három helyi, és egy iskolai Balatoni tábort szerveztek idén
a monorierdői diákoknak. Az Önkormányzat a Fekete István
Általános Iskola tanulóinak az Erzsébet táborba való utaztatására 240.000 forintot biztosított. Mindegyik táborra nagy
volt az igény, rengeteg gyermek nyarát tették emlékezetesFolytatás a 2. oldalon
sé ezek az alkalmak.

Feltöltekezve

4. oldal

5. oldal
A könyvtárban

4 tábor, rengeteg gyerek
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Folytatás a címlapról

Tisztelt monorierdői Lakosok!
A kellemetlen csúszásokért megértésüket kérjük! A fentiekből is látszik, hogy
egyes emberek véleményével ellentétben – melyeket közösségi oldalakon híresztelnek -, nem ültünk a babérjainkon.
Egyéb sajnálatos események is történtek az elmúlt időszakban. Ezek mindan�nyiunk békés együttélését hátráltatják,
ezért mindenképpen beszélni kell róluk. Arra kérem a azokat a lakosokat, akik
pletykák gerjesztésével vannak elfoglalva, többek között a képviselők és a polgármester magánéletével, hogy fejezzék
be ezt a magatartást, mert nem célravezető. Kultúrtársadalomban élünk és véleményem szerint nincs közünk egymás
magánéletéhez!
Vannak olyan lakosok, akik közterületre tesznek ki elhullott állati maradványokat. A településnek sok pénzbe kerül
ezek elszállíttatása. Az utóbbi napokban
például két sertéstetemet kellett az önkormányzatnak elszállíttatni, egyenként
70 000 Ft plusz áfa összegért többek között ezt is a kommunális adóra befizetett
összegből fedezzük.
Sajnálatos az is, hogy, bizonyos emberek mindenféle hangulatkeltéssel próbálkoznak a közösségi oldalakon, még egy
rendőrségi nyomozásról is beszámolnak.
Azonban ennek a nyomozásnak az eredményéről már nem számolnak be, nevezetesen arról a fontos tényről, hogy az önkormányzatot nem marasztalta el a rendőrség, Azonban a nyomozás eredményét csak
és megszüntették a nyomozást.
annak befejeztével mondhatjuk el a lakoA képviselő-testület is folyamatosan soknak. Ezért úgy vélem, hogy nem célvizsgáltatja a vélt szabálytalanságokat. ravezető, ha egy nyomozási folyamatról

tényszerűen adnak számot bizonyos személyek, ezzel megtévesztve a lakosokat.
Továbbá úgy gondolom, felelőtlenség bizonyos állampolgár(ok) részéről
az interneten a lakosságot arra buzdítani, hogy ne fizessenek adót. Megjegyzem, hogy ezek az emberek megtévesztik a lakosokat, mert pontosan ők azok,
akik elsőként fizetik be az adójukat. Ezzel
a felhívással csak ártanak, mert hasonlóan egyéb adófizetési kötelezettséghez,
a kommunális adó befizetésének mulasztása esetében is késedelmi pótlékot
kell fizetni. Fontos tehát, hogy a határidőket adózással kapcsolatban mindig
pontosan betartsuk, ellenkező esetben
ugyanis a szankciók nem váratnak sokáig magukra, és biztosan több fizetnivalóra számíthat, mintha időben eleget tett
volna kötelezettségeinek.
Az önkormányzat az adóból származó bevételét a településre fordítja. Annak
az embernek, aki azt állítja, hogy a bevételeket zsebre teszi bárki is, azt üzenem,
hogy téved, és valótlanságot állít. Megjegyzem mindenki magából indul ki…
Örömmel számolok be arról, hogy
Monorierdő önkormányzatának egy forint tartozása sincs, és hitele sem. Véleményem szerint ez a felelősségteljes
gazdálkodás példája.
Arra kérem a tisztelt monorierdői lakosokat, felnőtteket és diákokat egyaránt,
vigyázzunk értékeinkre, hogy tovább
szépülhessen a településünk! Továbbra
is várjuk javaslataikat, kérdéseiket.

Folytatás a címlapról

műanyagot égetett. Pedig mindenki
tudja, hogy a szelektív hulladékot, tehát a műanyagot és a zöld hulladékot
is elszállítják. Fölösleges dolog a környezetet szennyezni elégetésükkel, és
lehetetlenné tenni a szellőztetést a
nyári forróságban.
Hulladékügyben amúgy is van még
mit tanulnunk. Sokak számára még
mindig nem egyértelmű, hogy a település különböző pontjain, utcáin,
közterületein elhelyezett szemetesek
nem arra szolgálnak, hogy az összegyűlt háztartási hulladékot helyezzék
el benne. Sohasem késő megtanulni a
társas együttélés szabályait, melynek
talán legelőremutatóbb módja a pozitív példaadás.

Szente Béla, polgármester

Hideg is, meleg is…
Sok lakos örül annak, hogy köztereinket, intézményeink utcafrontját tavasszal és ősszel az önkormányzat virágokkal teszi színessé, barátságossá.
A növényeket azonban nem elég elültetni. Locsolni, ápolni is kell, amit az
önkormányzat szívesen magára is vállalna – ha lenne mit. Rengeteg virágpalántát eltulajdonítottak, helyüket a
pusztán maradt virágládák jelzik, “…
és a többi néma csend…” – Shakespeare-t idézve. Az önkormányzat nem

2016.

adta fel. A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság koordinálja ezt a munkát,
és jövőre újra próbálkoznak a virágültetéssel, bízva abban, hogy bizonyos
lakosok más módot találnak arra, hogy
kifejezzék a növények iránti ellenállhatatlan vonzódásukat.
Volt néhány igazán kánikulai, forró
éjszakánk, amikor szinte izzott körülöttünk a levegő. Sajnos szó szerint izzott,
mert néhány lakó az alvásproblémáját azzal ellensúlyozta, hogy hajnalban
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„Rengeteg virágpalántát eltulajdonítottak, helyüket
a pusztán maradt virágládák jelzik.”

szeptember

Önkormányzatának Lapja

Monorierdő Község

A településé marad a tornaterem

Meghívó

2017. január 1-jétől az állam lesz az ös�szes közoktatási intézmény fenntartója
és működtetője. Így – ahogy a többi településen is -, az általános iskola épülete
a Magyar Állam tulajdonába kerül.
Ezért Monorierdő képviselő-testülete
határozatot hozott arról, hogy az iskola
tornaterme külön helyrajzi számra kerüljön. Ezzel a döntéssel a tornaterem hivatalosan nem tartozik majd az iskolához,
így a tornaterem a község önkormányzatának tulajdonában maradhat.

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja Önt a 2016. október 2-án 14:00 órakor
tartandó Idősek Napjára
Helyszín: Fekete István Általános Iskola tornaterme
Program: Monorierdői Néptáncegyüttes műsora
Köszöntők: Szente Béla polgármester, Dr. Páczi Antal alpolgármester
Dallamok szárnyán: Tóth Éva és Leblanc Győző műsora
Szervező: Monorierdő Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete

Erre a döntésre azért volt szükség,
mert művelődési ház híján a Fekete István Általános Iskola tornaterme községünk egyetlen olyan beltéri közösségi
tere, mely különféle nagyobb rendezvények, bálok, sportesemények helyszínéül
szolgál. A diákok természetesen továbbra
is ugyanúgy használhatják a tornatermet,
mint eddig. Az önkormányzat elvégeztette a szükséges karbantartási munkálatokat. Az épületet belülről kifestették, és
felcsiszolták, újralakkozták a parkettát.

Még dolgoznak a napközi felújításán
A nyertes pályázatnak köszönhetően még folyamatban vannak a napköz épületében a munkálatok. A felújítások végeztével a megszépült épületet hamarosan átadják a nagyközönségnek.

Szeszesital fogyasztása tilos
A képviselő-testület júniusi ülésén rendeletet alkotott a közterületen történő szeszesital fogyasztással kapcsolatban. Az új
rendelet szerint tilos szeszesitalt fogyasztani közterületeken.
A rendelet megszegése bírságot von maga után.

Ne vezessük az utcára!
Problémát jelent a településen, hogy sok ingatlantulajdonos
a csapadékvizet az utcára vezeti. Az önkormányzat köztisztaságról szóló 2006-os rendelete szerint minden ingatlantulajdonosnak magának kell gondoskodnia az akadálymentes csapadékvíz elvezetésről. Az ereszcsatornát tehát tilos kivezetni az
utcára, a víz elfolyását telken belül kell megoldani.

Kifestették az iskolát
A nyáriszünet a diákok számára pihenéssel telik, ám hagyományosan ez
az időszak az oktatási intézmények kisebb-nagyobb felújításának, tatarozásának ideje. A Fekete István Általános Iskola a KLIK-től anyagi támogatást kapott az
épület tantermeinek és folyosóinak festésére. Monoriedő községének önkormányzata munkások biztosításával járult
hozzá ahhoz, hogy a diákok szép, tiszta
épületben kezdhessék az új tanévet.
Jócsák Tímea, a Szülői Közösség elnöke, valamint Hanyecz Anita, intézményvezető az iskola valamennyi dolgozója és a
szülői szervezet nevében köszönetüket
fejezik ki az alábbi személyeknek a munkájukért, támogatásukért.
Szente Béla, Szondi János, Balogh Gábor,
Hadik Barkóczy András
Szuhi Balázs és Kálmán István, Bone
András és Bone Korina Julianna, Jócsák

2016.

Engelbert, Katona László és Katona-Barti Anikó, Barnáné Süket Tímea, Demkóné
Haller Anita, Nagy Dávid, Szebellédi Kevin,
Szabó Zsolt, Bágyi Róbert, Dzsupin Zoltán, Blaskó Zsuzsanna, Pappné Haller Hajnalka, Mogyorósi Márk, Mogyorósi Roland,
Mogyorósiné Micsu Magdolna és Mogyorósi Zoltán, Wörösmarthy Tivadar, Holstein
Mónika, Kiss Ibolya, Noszkáné Kelemen Elvira, Varga Zoltánné, Balla Tiborné, Udvari István, Rácz Zsolt, Vartikné Orbán Anita, Pergel Zsolt, iskolánk pedagógusai.
Bosch István, Nagy János, Czirbesz Tamás,
Ilonkáné Merket Judit, Geréd Erzsébet, Fehér
István, Rédei Ildikó Papírkutya sörző, Ács
Ferenc Zöldséges, Ibolya és László kisbolt.
Köszönik továbbá mindazoknak, akik a
szervezést facebook megosztásukkal segítették; valamint a Homoksori Kft-nek
szakértő segítségüket az alapanyagok kiválasztásához.  Jócsák Tímea, Hanyecz Anita
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Csak módjával füstölögjünk!
A településvezetés arra kéri a tisztelt lakosságot, hogy vegyék figyelembe a tűzgyújtásra vonatkozó helyi szabályokat. A képviselő-testület 2008-as rendelete szerint tűzgyújtásra csak szerdai napon 8-17 óráig, valamint vasárnap délelőtt 8-10-ig van lehetőség.
A rendelet be nem tartása bírságot von maga után, mely ráadásul nem az önkormányzat, hanem a katasztrófavédelem feladata.

Parlagfű nélkül egyszerűbb az élet
Magyarország jelenleg Európa parlagfűvel leginkább fertőzött országai közé tartozik. Becslések szerint hazánkban már
minden 5. ember szenved parlagfűvel kapcsolatos allergiás, ill.
asztmás megbetegedésben. A parlagfű térhódításával a betegszám is évről-évre növekszik, irtása és megelőzése mindannyiunk számára közös cél. A konyhakerti művelés visszaszorulásával a parlagfű is nagyobb esélyt kap az elszaporodásra.
Kérjük a lakosokat, hogy ne mulasszák el a rendszeres gyommentesítést, mert elmulasztása bírságot von maga után!

szeptember

Monorierdő Község

Önkormányzatának Lapja

Feltöltekezve

E

zért idén több, mint félmillió forinttal járult hozzá három helyi napközis, és egy balatoni tábor megvalósításához. 2016 nyara tehát számos táborozási lehetőséget,
szórakozást és utazást rejtett a monorierdői fiatalok számára.
Élményekből nem volt hiány, ezekből minden résztvevő feltöltekezhetett egész évre. Íme mindegyikről egy-egy beszámoló, néhány gondolat azoktól, akik a legkompetensebbek
a témában.

Monorierdő község önkormányzata lehetőségeihez
képest igyekszik támogatni azokat a programokat,
melyek segítenek megoldani a szülők számára a
gyermekek nyári elhelyezésének problémáját.

Magocskák
A katolikus napközis tábor 2016.
július 25-29. között rendez tük
meg Monorierdőn, a Szent József
kápolnánál. A táborban közel 80
gyermek vett rész t.
A gyermekek a tábor ideje alatt sok színes programba kapcsolódhattak bele, pl.
kézműves foglalkozások, különböző közösségi játékok: sportversenyek és számháború. Csütörtökön Gombára szerveztünk egy kirándulást ahol, közelebb
kerülhettek a gyerekek a természethez.
A monorierdői táborban Jézus példabeszédeivel ismerkedtünk („Ti vagytok a
föld sója „ Mt.5,13). Egész héten figyeltek
a gyerekek arra, hogy „ízessé tegyék” környezetüket figyelmességgel, szolgálattal.

Sok szép tapasztalatot mondtak el arról,
hogy hogyan sikerült megvalósítani ezeket a táborban. A magvető történetén keresztül (Mt.13,1-9) meghívtuk a gyerekeket
arra, hogy jó földbe hullott magocskák legyenek. Ezekben a napokban nagy segítséget jelentett a fiatalok jelenléte, akik
példát mutattak a kisebbeknek szolgálatkészségükkel. Segítségére volt a tábor
azoknak a családoknak, akik nem tudták
megoldani gyermekük felügyeletét.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a
Monorierdői Önkormányzatnak az ehhez adott anyagi támogatást, és köszönjük a Monorierdői Családsegítő Szolgálatnak a felajánlott gyümölcsöt.
Sándor Otilia

Hirdetés

Monorierdő,
Tölgyfa u. 63.
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06-29/419-241
06-20/946-2183

Kutya- és macskatápok
Húsok, tészták, rizs
Ápolási és felszerelési cikkek
Erdő-vill
villanyszerelés,
kivitelezés,
forróvíztárolók
felszerelése,
javítása

Angoltábor az iskolában
A nyári szünet első hete a több éves hagyománynak megfelelően az angol és
kézműves táborral kezdődött. Idén is
szép számmal jelentkeztek diákjaink, velük együtt táboroztak a leendő első osztályosok is. Az angol foglalkozásokon
játékos formában mélyítették el a tanév során szerzett tudásukat. A közös ze-

zösségbe kovácsolásáról is. Először furcsa talán megérteni azt, hogy aki jön segíteni pl. a gyerekek étkeztetésében, az
nem nekünk segít „külsősként”, hanem
munkájával részévé válik a szolgálók közösségének, ő maga is a gyülekezet tagjává lesz. Ilyen módon válhat valóra a
gyülekezet növekedése, ahogy Pál is írja:
„minden egyes rész saját adottságának
megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.” (Ef 4,16)
Jó volt látni azt, ahogyan a felnőttek
„belenőnek” a szolgálatba, „rákapnak”
az ízére annak, hogy mennyi áldás és
öröm van a gyermekek közt Isten ügyében szolgálni. A gyerekcsoport vezetésében új munkatársakat köszönthettünk, a
„konyhafronton” is sok új testvérünk próbálhatta ki magát, és az ifisek között is
voltak „újoncok”. Nem utolsó sorban a 42
jelentkező gyermek között is 18-an voltak olyanok, akik először vettek részt táborunkban. Öröm és hála, hogy mindegyikük úgy tért haza, hogy jövőre is
jönni szeretne.
Nehéz lenne felsorolni a hálára indító élményeket, s talán nem is kell. Aki
ott volt, az tudja, átélte, aki pedig nem,
az jövőre részt vehet benne. Köszönjük a
résztvevőknek, a segítőknek, a támoganélésnek, éneklésnek mindig nagy sikere van, így volt ez idén is. A kézműves
foglalkozásokon serényen dolgoztak, alkottak a gyerekek, de a sport is minden
nap jelen volt a tábor életében. Sorversenyeken, labdajátékokban mérhették
össze ügyességüket, erejüket. Kirándulni is voltunk a budapesti Elevenparkban,
így ez a nap az önfeledt játékról, szórakozásról szólt. Fáradságtól kimerülten

Az

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 a Monorierdő önkormányzatának anyagi támogatását. Külön köszönet minden pedagógus kollégámnak
önzetlen munkájáért. Jövő nyáron újra
együtt, veletek! Greksa Lászlóné, alsós mkv.

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.

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

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

a készlet erejéig.

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 9.00–19.00
Szombat, vasárnap: 8.00–18.00

Professzionális teljes testvibrációs,
mozgásteráPiás alakformáló készülék

szeptember

„Idén is szép
számmal jelentkeztek diákjaink, velük
együtt táboroztak a leendő első
osztályosok is.”

Pacsirta állateledel bolt

An
di

Szolárium,
műköröm, pedikűr

AKCIÓS száraz kutyatápok
190 Ft/kg-os áron kaphatók

4

tóknak, Monorierdő Önkormányzatának
a minden évben nyújtott anyagi támogatását, és a helyszín biztosítását…, de
leginkább az Úrnak köszönjük, aki köztünk, velünk és általunk volt jelen ezen
a héten is! 
Lénárt Tibor

Hirdetés

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

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

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

2016.

Hősökkel találkozunk a mozivásznon,
a történelemkönyv lapjain vagy képregényekben, a hétköznapokban viszont
ritkán. Hogy mi magunk is hősökké lehetnénk, az még kevésbé fordul meg
a gondolatainkban. Pedig az idén erről
szólt a református napközis tábor. A fönti cím értelmében egy igazi – tehát nem
kitalált – hősről, Ábrahámról tanítottuk
a gyermekeket. Ábrahámot a Biblia a
hithősök közé sorolja, s a gyermekeket
igyekeztünk rávezetni, hogy ők maguk
is hősökké válhatnak, ha hitben rábízzák
magukat Istenre és az Ő ígéretére. Egy
4000 éves történeten át szólt hozzánk Isten szava tehát, s mutatta meg, miben áll
hősnek lenni: hinni a láthatatlanban, bízni Istenben, s megtenni azt, amihez általában nincs az embernek bátorsága:
kilépni a mindennapi élet komfortzónájából, és Istennek engedelmes életet élni.
Idén egy kicsit más volt a gyerekhét,
mint eddig. Gyülekezetünk épülésével
egy új korszakba lépett ez a missziói ág
is, hiszen már teljes egészében le tudtuk
fedni a szervezési-szolgálati feladatokat a
Monorierdői Gyülekezethez tartozó testvérekkel. Mert ez a hét nemcsak a gyerekek tanításáról, a kézműves foglalkozásokról vagy a kirándulásról szól, hanem
a felnőttek és fiatalok munkálkodó kö-

an
iób
úd
St

Védőcsövek
Dobozok
Vezetékcsatornák
Kábelek
Vezetékek
Kismegszakítók
Izzók
Kontaktorok
Motorvédők

Egy igazi hős

-tápok

Villanyszerelési szaküzlet

Önkormányzatának Lapja

Monorierdő Község

2016.

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

Önkormányzatának Lapja

Nyári gyerekek a Balaton parton
Immáron harmadik alkalommal pályázott sikeresen iskolánk
az Erzsébet táborban való részvételre. Idén azonban dupla sikernek örülhettek tanulóink és szüleik, ugyanis két csoporttal,
egy alsó évfolyamos és egy felső évfolyamos turnussal utazhattunk el Zánkára, összesen 59 tanulóval. Az új helyszín új
izgalmakat tartogatott a már rutinos táborozóknak és kísérőiknek is. Ezúton köszönjük Monorierdő Község Önkormányzatának anyagi támogatását, melynek segítségével, autóbusszal
utazhattak tanulóink a táborba.
Az alsó évfolyamosok július 31. és augusztus 5. között élvezhették a Balaton hullámait Virágos Péter, Nagy Zoltánné,
Rosta Lászlóné és Lénárt Gábor kísérők vigyázó gondoskodása mellett. A felső évfolyamos tanulók a következő turnussal
2016. augusztus 7. és 12. között Korbely Réka, Lehoczky Judit és
Szlifka Andrea kísérő pedagógusok felügyeletével táboroztak.
Programokból és jókedvből idén sem volt hiány. A vízi vetélkedőn és tábori olimpián túl közlekedési bemutatón, táborismereti vetélkedőn, sárkányhajózáson és vízibiciklizésen
is részt vettek a táborozó gyerekek. Szerencsére az időjárás is
kedvezett nekünk, így az igazi kikapcsolódást a balatoni lubickolás jelenthette. A szervezők idén is kitettek magukért,
számos érdekes bemutatóval, koncerttel és táncházzal készültek. A gyerekek kedvence a virtuális szemüveg és a közös
evezés volt.
Az alsós tanulók hazafelé tartva a Tihanyi Apátságból intettek búcsút a Balatonnak, hogy a hét élményeitől az út hátralevő részében elnyomja őket az álom.
Lehoczky Judit

Kultúra,
olvasás,
szabadidő
A Monorierdői Községi Könyv
tár és Teleház arra törekszik,
hogy a kultúrát, az oktatást és
a szabadidős tevékenységeket
helyezze előtérbe – derül ki
az intézményvezető beszá
molójából, melyet a képviselőtestület számára nyújtott be.

A

z intézmény elsősorban a könyvtári feladatokat látja el, kiegészítve író-olvasó találkozókkal, előadásokkal, kiállításokkal. A lebonyolított
programok színvonalasak, a lakosok szívesen látogatják. Tudatosult az embe-

rekben a rendezvények ideje, helye, és
állandósága.
A Községi Könyvtár szolgáltatásai, felszereltsége, használata az országos szintet eléri. Az intézmény szorosan együttműködik az Oktatási és Kulturális és
Ügyrendi Bizottsággal, programjait közösen hajtja végre. A teleház számítógépes hozzáférést és internetezési lehetőséget biztosít a lakosság részére.
Ezen kívül egyéb eszközök (pl.: fénymásolás, szkennelés, információszolgáltatás) igénybevételére is lehetőség nyílik.
A könyvtár tavaly új bútorzatot kapott,
a helyiség kulturált és kiválóan alkalmas helyszíne az olvasni vágyó embereknek. Külön helyet kapott a gyermek
és a felnőtt szépirodalom, a felnőtt szakirodalom, a kézikönyvtár, a helytörténeti
gyűjtemény és a nyelvkönyvek. A papírszínház is nagy népszerűségnek örvend,
újdonságnak számít a fiatalok körében.
A beiratkozás és a könyvtár használata,
eszközök használata mindenki számára
díjmentes.
Az intézmény naprakész információkkal elérhető a Pest Megyei Könyvtár
honlapján: www.kistelepulesek.pmk.hu/
monorierdo valamint a www.facebook.
com/monorierdő teleház oldalon.

Hirdetés

Önkormányzatának Lapja

Monorierdő Község

Ismét tüdőszűrés
Szeptember 23-án pénteken és 26-án hétfőn tüdőszűrést tartanak az önkormányzat épületének tanácstermében. A szűrővizsgálaton mindkét napon 8-18 óráig lehet részt venni, mely
mindenki számára ajánlott. Az előző években is nagyon sokan éltek a lehetőséggel, hiszen a tüdőszűrés alkalmas különféle betegségek időbeni felismerésére. A vizsgálat fájdalommentes. A szervezők kérik, hogy TB kártyát, személyigazolványt és
az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást vigyék magukkal.

Évfordulós házasok köszöntése
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Településünk önkormányzata idén is köszönteni szeretné a 40
Hirdetés
és 50 éves házaspárokat.
Ezúton kérjük, hogy azok a házaspárok, akik idén ünneplik
l!
!
ciáva dvezmény
n
a
a 40. vagy 50. házassági évfordulójukat, a következő telefonr
G a ja s k e
dí
számok valamelyikén jelezzék: Borbás Elviránál a 06-30/625n y uG
Vállalunk
4842 vagy Dzsupin Imrénénél a 06-30/625-9984-es elérhetőtetőfedő, bádogos,
ségen. Hagyományainkhoz híven Idősek Napján Szente Béla,
ácsmunkákat,
Monorierdő polgármestere szeretné felköszönteni az ünneazonnali kisebb tető- és kéményjavításokat, beázásokat és kúpkenést.
pelteket.
Továbbá lapos tetők szigetelését.

Gratulálunk!
Sztahó Sándornét 90. születésnapja alkalmából köszöntötte
Szente Béla polgármester. Jó egészséget, sok boldogságot kívánunk!

Hívjon bizalommal!

06-20/216-8338

lI diketóika

K ozm

• 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

Nyitvatartás:
H–P: 6–19, Szo, Vas: 6–14

Min Vegyes on
r
denáro
n a legjobb á

Monorierdő, Barátság u. 102.
(Rétes csárda mellett)
06-30/399-7573 Erzsébet utalvány, Erzsébet kártya,
bankkártya, Szép- kártya és K&H Szép-kártya elfogadóhely

Élelmiszer, vegyi áru • Zöldség-gyümölcs • Vödrös savanyúság • Friss
pékáru • Felvágottak • Mirelit áru (hús, zöldség, pizza) • Tejtermékek
Italáru (üdítők és alkoholos termékek) • Újságok

HidegkonyHai,
cukrászati termékek
Jégkrémek

Fenyőkéreg
2016.
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2016.
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Hid eg tátől!
rendelhe

Köszönöm ABC
partner

Bővebb információ a
www.koszonomabc.hu
oldalon
szeptember

Monorierdő Község

SAROK
ABC

Önkormányzatának Lapja

Új cím: Monorierdő,

Pacsirta u. 2.

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

4kilo es főú
mé t, 43
terk -as
ő

Nagyobb helyen, nagyobb választékkal várjuk!

Helyben feldolgozott
tőkehús, baromfihús,
magyar sertésés csirkehús

Paleo
termékekkel,
barnacukorral
bővült kínálatunk!

Friss zöldség, gyümölcs
Primőr áruk
Házi sajtok
Különleges fűszerek és pácok

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

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

Tűzifa,
biobrikett,
tőzegbrikett,
német brikett,
lengyel szén!
Koromtalanító, alágyújtós kapható!
Hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti
a megvásárolt tűzifa tömegét.

Keresse naprakész ajánlatainkat a Facebookon!

: sarok-abc monorierdő

Válassza a minőséget és a tapasztalatot!

Monorierdő, 4-es főút 43-as km
Figyelem!
Kaphatók ill. rendelhetők
kiváló minőségű

trapéz- és
cserepeslemezek
kedvező áron

s ároann
ó
i
c
k
a
k
Sódernryeéken legolcsóobzbzávaló

többféle vastagságban,
színben és formában,
a kö
ban, h
a
különböző bevonatú felülettel október hónacpement vásá3rlás
(fényes és matt poliészter, fényes mennyiségű(min. 2,5q/m )
esetén!
és matt gránit, matt alumínium).

Kingstone vakolatok, Beton Epag térkövek

Építőanyagok gyári ár alatt!
Értékcsökkent zsákos termékek kiárusítása!

Lábazati vakolat, polisztirol- és pórusbeton ragasztó, gipszkartonragasztó

Új társasházi lakás 1db eladó Monoron!

