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Tisztelt monorierdői Lakosok!
Szeretettel köszöntöm önöket a Monorierdői Hírmondó májusi számában. Örömömre szolgál, hogy ismét településünk
gyarapodásáról, épüléséről-szépüléséről
számolhatok most be önöknek.

P

adka henger, aszfaltvágó, lapvibrátor, parketta csiszoló stb... A
2016-os költségvetésben
ezekre a gépekre pénzt különített el a képviselő-testület. Azért vásároltuk meg
ezeket az eszközöket, mert
támogatás hiányában így
tudjuk leghatékonyabban
építeni-szépíteni a településünket. Az önkormányzati dolgozók és a közmunkások a
megvásárolt gépek segítségével javítják az utakat. Az utcák
kiválasztása és javítási ütemezése a képviselők előzetes bejárása és döntése alapján történik.
Eddig a következő helyeken történtek útkarbantartási
munkálatok:
1. Rózsa utca és Nyárfa utca között. Bejelentés történt,
hogy elakadt a szemetes autó, ezért elsőként erre került
sor. 2. Sólyom utca Szabadság és Nyárfa utca közti szakasza. Ez is sürgető volt, mert lakossági bejelentések mellett
az Országos Mentőszolgálat is jelezte, hogy járhatatlan az
út. Most kezdődnek a munkálatok a Diófa utca azon szakaszán, ahol még soha sem végeztek ilyen jellegű karbantartást. Természetesen az úttest szegély megerősítése is folyamatosan zajlik.
Folytatás a 2. oldalon

Nyugdíjas
sikerek

Föld Napja

2. oldal


Irány a döntő

Falunapi
megmérettetések

3. oldal

6. oldal
Gondolkodó és alkotó fiataljaink

Ön miben a legjobb?
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Folytatás a címlapról

Tisztelt monorierdői Lakosok!
A
fedezetet biztosított a 2016-os költségvetésében erre a célra.
A 2016. áprilisi soros testületi ülésen
a következőről tájékoztattam a képviselőket: A focipálya kialakítása kapcsán
kiderült, a területről 30 db fát kellene
kivágni. Az árajánlatok alapján a költségvetésben biztosított 1 millió forint még
a földmunka költségét sem fedezi. Ezért
javaslatot tettem arra, hogy a kemping
tagjait, akik egész nap
kézműves foglalkozással kötötték le a gyerekeket. Köszönjük Jócsák Tímea SZK elnöknek, Vad
Ibolyának, Iszlai Mariannak és Iszlai Zoltánnak,
Balogh Etelkának, Tóth
Erzsébetnek. Köszönet
továbbá Nagy Dávid fotósnak, valamint Pappné
Haller Hajnalkának, aki a totót javította és
besegített a kézműves foglakozáson. Köszönet Szondi Jánosnak és a közmunkásoknak, Fótosné Weisz Erikának, hogy pihenőnapján vállalta a vállalkozók kifizetését,
valamint Nagy Jánosnak és Bosch Istvánnak, akik a háttérmunkát végezték: kipakolták a kellékeket és a nap végén visszapakolták. Nagy Jánosnak külön köszönjük
a korongokat, amelyeket a kézműves foglalkozásra készített, Mohácsi-Erdős Viktóriának, aki 10 órától 16 óráig megállás nélkül
festette a gyerekek arcát, a Monorierdői
Polgárőrségnek: Balogh Gábor elnöknek,
Némethi Lászlónak, Szerencsés Zoltánnak,
Bone Andrásnak, Jangyik Lászlónak, Tóth
Sándornak és Berényi László körzeti megbízottnak, akik egész nap vigyáztak a rendre. Köszönet a támogatóknak: a Melitta 100
Ft-os boltnak, a Tápiógyörgyei pékségnek,
a Szülői Közösségnek, Szente Bélának, Borbás Elvirának, Dzsupin Imrénének és Baloghné Dobó Hajnalkának.
Fotó: Nagy Dávid

képviselő-testület határozata
alapján megkötöttük a szerződést a kiválasztott pályázatíróval. A közeljövőben a következőkre adunk be a pályázatot: sportlétesítmény létrehozása, épületek
energetikai felújítása, utak karbantartása, javítása.
Elkezdődött az egészségház kivitelezése is, mely egyelőre még nem látványos, hiszen a munka a dokumentációk elkészítése és a közbeszerzés
fázisában van.
A sportolás, a tömeg- és szabadidősport feltételeinek biztosítása kiemelt
fontosságú feladat Monorierdőn. A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság februári ülésén döntött a játszótér és focipálya kialakításáról a Nefelejcs-Futó utca
találkozásánál lévő önkormányzati telken. A képviselő-testület 1 millió forint

Gyermeknap
Óriáscsúszdás légvár, légvár, festék cent
rifúga, rodeo-bika, agyagozás-korongozás, ugrálóvár, lengőteke, horgászat, bohócműsor, lufihajtogatás, arcfestés, totó,
game-dance és aerobic bemutató, ezeken kívül többszáz gyerek és szülő – ez
volt a 2016-os gyermeknap Monorierdőn.
A gyereknap sikeréről a szervezőn, Monorierdő önkormányzatán kívül még nagyon sokan gondoskodtak. Köszönetet
kell mondani a konyha dolgozóinak: Balla Tiborné konyhavezetőnek, Hatvani Beátának, Szabó Beatrixnak, Kollár Jánosnénak,
Duhaj Györgynének, Tipszics Mariettának és
Sas Péternek. Ők egész nap zsíros kenyeret és a teát készítettek és kínálták. Minden vendég korlátlanul fogyaszthatott a
különös szívélyességgel kínált uzsonnából. Köszönetet illeti a Fekete István Általános Iskola Szülői Munkaközösségének

2016.

2

„Így tudjuk
leghatékonyabban építeniszépíteni településünket.”

területén legyen kialakítva a focipálya.
egy röplabdapálya és elhelyezve egy
pingpong asztal. A kempingben a régi
focipálya felújítására kerülne sor. Ez nem
csak költséghatékony, hanem mivel zárt
területen van, biztonsági szempontból is megfelelő. A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbiztonsági
Bizottság megtárgyalta a javaslatot, és
következő határozatot hozta: A focipálya a kemping területén lesz kialakítva.
A 2016-os költségvetésben erre a célra
elkülönített 1 millió forint felét a focipályára szánják, amennyiben ez az összeg
nem elegendő, a további költségeket a
Környezetvédelmi alapból fedezik.
Befejezésül szeretnék mindenkit sok
szeretettel meghívni a falunapra, melynek programjaihoz jó szórakozást kívánok!
Szente Béla, polgármester

Nyugdíjas sikerek
Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub 10 tagja
részt vett az Országos Nyugdíjas Ki Mit
Tud?-on.
Produkciójukat
– Ze
nével és tánccal határokon át címmel –, a csoport sajátmaga állította össze,
sőt, a fellépő ruhák is saját készítésűek. A műsorban nyolc nyelven énekeltek, minden dalhoz külön koreográfia tartozott - tájékoztatta lapunkat Dancsné Márti, aki klubvezetőként és résztvevőként is segíti a csoport munkáját. A nevezés és szervezés már
januárban elkezdődött, ezen kívül heti többszöri próba előzte
meg a versenyt. A zenét Petrik Balázs állította össze.
Az elődöntők megyeszékhelyenként zajlottak, ahol sokszáz versenyző küzdött meg egymással a középdöntőbe jutásért. A monorierdői nyugdíjasok a május 7-én megtartott középdöntőben
szerepeltek, ahol több mint negyven fellépő adta elő produkcióját. Az Őszirózsa Nyugdíjas Klub sikeres szereplésének köszönhetően továbbjutott a döntőbe, jelenleg is készülnek a folytatásra. A
csoport tíz táncosa között volt, aki egyéni produkcióval is indult a
megmérettetésen. Ő a középdöntőig jutott, saját verseit előadva.
– Ez egy szép, példaértékű összefogás volt – összegez a klubvezető, hiszen a helyi vállalkozók és az önkormányzat is segítette
a csoport fellépéseit. Monorierdő község önkormányzata nagyra értékeli az Őszirózsa Nyugdíjas Klub munkáját, és elismeri azt
a törekvést, hogy Monorierdő jóhírét viszik szerte az országban.
Ezért az önkormányzat
38 000 forint támogatást nyújtott a szolnoki elődöntőre, és
120 000 forintot a Harkányban megrendezett középdöntőre való
utazásra.
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Föld Napja
Április 22-én ünnepeltük a Föld
Napját, melyhez kapcsolódóan
idén is pályázatot és vetélkedőt
hirdetett meg Monorierdő
Község Önkormányzata.

R

endkívül fontos, hogy helyi szinten is legyenek olyan alkalmak, lehetőségek, melyek gondolkodásra,
önálló kutatómunkára és alkotásra ösztönzik a diákokat. A Föld Napjához kapcsolódóan irodalmi és képzőművészeti
területen alkothattak a gyerekek – óvodások, iskolások egyaránt – a táplálkozás és
az éghajlat témakörében. Két olyan témakörről van szó, melyről szerencsére sokat
beszélnek manapság a médiában, és az
iskolai tananyagba is bekerült.
Nem elég azonban felületes és elméleti tudást adni ezekről a – mindannyiunk
életét meghatározó – dolgokról. A cél az,
hogy ezt a tudásanyagot minden gyerek
valóban magáévá tegye, a problémát sajátjának érezze, és alkalmazni is tudja gyakorlati életében.
Ennek egyik első fontos lépése, hogy
tapasztalatait összegyűjti, megfogalmazza, látható és hallható formába önti. Nagyszerű alkalom volt erre ez a pályázat és vetélkedő. Biztos vagyok benne, hogy a
részt vevő – tehát gondolkodó és alkotó –
gyerekek felnőttként is tudatosan, környezetünket tiszteletben tartva élik majd életüket. Sőt, az ő példájuk a körülöttük lévő
emberekre is hatással lesz.
Az előzetesen leadott pályamunkákat
szakmai zsűri értékelte. Az eredményhirdetésre a polgármesteri hivatal dísztermében került sor ünnepélyes keretek között. A zsűri értékelését követően Szente
Béla polgármester adta át az okleveleket
és az ajándékokat a díjazottaknak.
A pályamunkákról összességében elmondható, hogy rendkívül felkészült és

Önszerveződő
közösségek támogatása
A képviselő-testület az önszerveződő
szervezetek munkáját elismerve, tevékenységük támogatására 1 millió forintot
állapított meg, mely pályázati rendszerben került kiosztásra. A megállapított támogatást meghatározott célra használható fel.

2016.

Összefogás az óvoda új udvaráért

igényes alkotások születtek mind irodalmi, mind képzőművészeti kategóriában.
Mindegyik pályamű mögött ott van az A Csicsergő Óvoda dolgozói és szülői közössége retro bulit
a nagyon fontos tárgyi tudás, mely elen- rendezett április 9-én. 510 210 Ft gyűlt össze, melyet az intézgedhetetlen ahhoz, hogy egészségesen mény udvarának fejlesztésére fordítunk.
és környezettudatosan éljünk.
Köszönjük az önkormányzatnak és a Fekete István Általános
A művek tanúsága szerint a pályázók Iskolának, hogy segítettek a megvalósításban. A helyi vállalkopontosan tisztában vannak az egészsé- zók és magánszemélyek tombolafelajánlásaikkal támogatták a
ges táplálkozás alapszabályaival. Tudják, rendezvényt, melyet ezúton is köszönünk.
mely ételek egészségesek, és melyek betegítenek meg bennünket. A klímaváltozás témakörének is sokan utánanéztek,
bár tudjuk, hogy ez a kutatók számára is
nehezebb kérdés.
Fődíj felajánlások: Barcsai János és családja, Csicsergő Óvoda
Jó lenne, ha a gyerekek a leírt és ábrá- SZK, MiniAutós, Romhányi Ferenc (Tutti Foto Kft.),
zolt gondolatokat valóban meg tudnák
Szente Béla.
élni, hogy egészséges és a természetet
szerető, óvó felnőtt váljon belőlük.
Ajándék felajánlások:
4-es vegyeskereskedés, Agreement Plusz Kft-Italdiszkont,
Föld Napja pályázatok díjazottjai:
Agreement Plusz Kft-Műszaki Kereskedés, Almásy László és
párja, Állomás Pékség, Angel Nails & szolárium, Auto- car
Irodalom:
parts Kft, Autós Csárda, Balogh Imre és családja, Barcsai
1. Dzsupin Dávid 7.b
Bolt, Bearling Csapágyház, Bágyi Csenge és családja, Békési2. Csilló Andrea 6.b
Huszár Kft, Bíró Miklós, Biróné Várkonyi Dóra, Bodó Sán3. Jámbor Gergő 7.b
dorné – Zsuzsi bolt, Borbás Elvira, Bus Nóra, Buzási TíKÜLÖNDÍJ: Jámbor Réka 5.a,
mea, Csiló és Társa Kft. – Tanya Csárda, Daniels Liliana,
Vartik Fanni 5.a – Felkészítő: File Irén
Darók Marietta, Delfin csoportos szülők, Demkóné Haller
Képzőművészeti pályázat:
Anita és családja, Dobosné Varga Anikó, Dr. Mezei Csilla,
Óvodások:
Dr. Páczi Antal, Dzsupin Imréné és családja, Dzsupin Zol1. Pádár Richárd, Süni csoport
tán , Family Market, Farantai Bence – Zumba oktató, Fehér
2. László Márk, Maci csoport
Duna Plusz Kft, Fekete István,Ált. Isk. SZK, Felnőtt és gyermek ruhakuckó, Gaálné Czinkos Judit, Gál György és neje,
3. Piroch Flóra, Delfin csoport
Gál Melinda, Goods Market – Szabó László, Gyöngyi ViAlsó tagozat:
rágbolt, Győri Borbála, Halacska csoportos szülők, Halk Me1. Recsnyik Panna Lea 1.b
litta Bt, Hortobágyi Family Könyvelő, Horváth Béla- Ked2. Szuhi András Károly 4.a
vencek boltja, Id. Vörös László, Ifj Bujdos János, Ifj Vörös
3. Pergel Hanna Léna 2.a
László és családja, Ifj. Barcsai János és családja, IRIS PatiKÜLÖNDÍJ: Kontrás Alexandra 3.a
ka, Juhász Sírkő, Kalteneckerné Bulyáki Barbra és családFelső tagozat:
ja, Karsainé Polgár Irén, Katica csoportos szülők, Kecskemé1. Fehér Kata 8.b és Almási Viktória 8.b
ti Ferencné – Dohánybolt, KER-BOR Kft., Koczó-Ker Kft,
2. Nagy Natali 5.a
Kucsera István – Zsuzsi Bisztró, Kustyán Attila és családja, Laci- Pékség, Lendér Miklós és családja, Lesti család, Lu3. Boros Anita 7.b
dányi Tüzép, Maci csoportos szülők, Magó Tüzép, Marinka
KÜLÖNDÍJ: Lukács Noémi 6.b
Réka, Méhész Ildikó – Kozmetika, Mohácsi Lara, Murárik
Környezetvédelmi vetélkedő 5-8. évfolyam
János, Nefelejcs Trafik, Nyeste Ivett, Orbán Tamás, Őszi Ró1. Szatmári Sára 5.a
zsa nyugdíjas Klub, Pankotai József és családja, Pap Ale2. Jámbor Gergő 7.b
xandra, Papírkutya, Pillangó csoportos szülők, Pleja Kft,
3. Szabados Krisztián 8.a
Polgár Istvánné-PANDA Divatáru,Polgár István, Polgár
Felkészítő: Fényes Bata Anna
Róbert és családja, Salamon Andrea, Sipito-Park Kft, Süni

Támogatók:

A megítélt támogatások és céljuk:
Szépkorú Nyugdíjas Klub: 150 000 Ft
kirándulásra, színházlátogatásra. Őszirózsa Nyugdíjas Kör: 150 000 Ft múzeumlátogatásra, gyógyfürdő belépés finanszírozása, Monorierdőért Polgárőr
Egyesület: 600 000 Ft közrend fenntartása érdekében öltözékek, telefonok,
autójavítás könyvelés, pályázatírás,
egyéb működési költségek finanszírozása.
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csoportos szülők, Széplaki Andrea, Szeráj, Téglás Sándor és
családja, Tipszics Marietta, Tóth János – Hentes, Tóth Piroska, Tóth Tünde és családja, Török Botond és Zalán, ÚjfaluFerr Kft, WAND-BAU 2001 Kft. – "Pacsirta" Állateledel,
WAND-BAU 2001 Kft. – Villamossági Szaküzlet, Zöldség Gyümölcs Bolt – Gyöngyvirág utca, Zsemberi Pál, Zsíros Sándor.
Köszönjük továbbá Pádár Erika,Tóth Orsolya, Kiss Brigitta, Salamon Andrea, Lesti László, Vörös László, Udvari Norbert, Udvari Zoltán és Zsemberi Pál lelkes munkáját, valamint
minden dolgozónak és szülőnek a segítséget.
Gál Melinda – SZK elnök
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Büszkeségeink
A község képviselő-testülete áprilisi soros ülésén
úgy döntött, hogy Monorierdő Díszpolgára
címet adományoz Andrássi Győzőnének, Timkó
Józsefet pedig Monorierdőért Díjjal tünteti ki.

Andrássi Győzőné

Ízek és szívek
A Monorierdő Díszpolgára címmel
kitüntetett Andrássi Győzőné csak a leg
nagyobbakra jellemző szerénységgel
fogadja újságírói látogatásunkat.

„Szinte a semmiből kellett
előteremteni a
szükséges tárgyi eszközöket.”

Pedig beszélgetésünk közben egy
olyan ízig-vérig pedagógust ismerhettem meg, akinek szakmai nagyságánál
már csak embersége nagyobb. Személyiségéből áradó természetes alázata
mintha tudomást sem venne arról, mekkora szolgálatot tett ő településünknek,
diákok és tanárok generációinak.
Nem volt nehéz, természetesnek tűnt
minden, hiszen szívvel-lélekkel tettem a
dolgom – mondja szerényen nevetve a
88. életévében lévő Éva néni, amikor arról faggatom, milyen érzésekkel vágott
neki a reá bízott feladatnak. Merthogy
nem kisebb munkának látott neki, amikor családjával Monorierdőre költözött,
mint a napközi megszervezése, kialakítása, a szervezett intézményi étkezés beindítása, és a délutáni foglalkozások megszervezése a diákok számára.
A szintén pedagógus férjével korábban sok helyen megfordultak az ország
különböző eldugott vidékein, hiszen
mint értelmiségiek, osztályidegennek
számítottak. Éva néni friss tanítói oklevelével Hajdú-Bihar megyébe került, ahol
tanyasi iskolában szerezte első tapasztalatait. Később – már férjével együtt –
a Komádi gyermekvárosában tanított,
majd Berettyóújfaluba kerültek. Itt született első két gyermekük is. Végül 1965ben kaptak lehetőséget arra, hogy a főváros közelében telepedjenek le, így
kerültek Monorierdőre.
Községünk akkor kezdett benépesülni, ám „alvó település” lévén a szülők
többsége Pestre járt dolgozni, így igen

Hivatása: tanító
Ritka manapság elégedett emberekkel találkozni. Timkó József – beszélgetésünk közben úgy éreztem –, megtalálta
helyét és feladatát a világban. Nem csak
megtalálta, el is végezte – legjobb tudása szerint.
– Hogyan fogadta, a hírt, hogy pedagógiai munkásságáért Ön kapta a Monorierdőért Díjat?
– Meglepett, de nagyon örültem
neki, annál is inkább, mert Monorierdő
történetében először ítélnek oda valakinek ilyen elismerést.

Timkó József
2016.

nagy szükség volt a napközire. A feltételek azonban igencsak szerények voltak,
szinte a semmiből kellett előteremteni a
szükséges tárgyi eszközöket. A régi iskola épülete két teremből állt, ebben kellett
kialakítani a tanuló- és az étkezőhelyiséget. Megkeresték Oláh Istvánt, a monori
gimnázium igazgatóját, aki segített kiselejtezett bútorokat és konyhai eszközöket szerezni. – Talán még most is használják azokat az evőeszközöket, melyeket
akkor kaptunk – nevet Éva néni, amikor
mindezt feleleveníti.
Végül sikerült a napközit úgy megszervezni, hogy több mint 20 gyermek
étkezése és délutáni tanulása volt biztosítva. A napközi beindításának évében elsőtől nyolcadikig mindenki egy
helyen tanult Éva néni irányítása alatt.
„...de emellett (Éva néni) élelmezésvezető, adminisztrátor is volt, és ki tudja
még mi mindent kellett elvégeznie. A
tanulók ebédjét decemberig lovas kocsi hozta Monorról, amikorra is befejeződött a konyha építése” – olvasható a
Monorierdő történetét összefoglaló, Fekete István Általános iskola által kiadott
évkönyvben.
Második évtől olyannyira megnőtt az
igény a délutáni irányított foglalkozás és
felügyelet iránt, hogy az alsósok és felsősök már külön-külön csoportban tanultak, egyenként mintegy húsz fős létszámmal. Az étkeztetés mindennapos
rutinjában és a papírmunkák elvégzésében három alkalmazott segédkezett.
Folytatás a következő számban.
la volt, ennek megfelelő infrastruktúrával. Akkoriban a település is néhány utcából állot, kevés lakossal, így diákjaink
egy része is a környékbeli tanyavilágból érkezett. Én azonban örültem, hogy
dolgozhattam, hiszen szüksége volt a
családomnak az én fizetésemre. Érdekes,
hogy éppen a kezdetleges körülmények miatt bérem a legmagasabb pedagógus fizetési kategóriába tartozott.
A település pedig vonattal jól megközelíthető volt, nem jelentett problémát az
ingázás sem. Olyannyira, hogy én még
tizenkét évig bejáró voltam, és csak ezután költöztünk családommal Monorierdőre.

– Milyen érzés volt pestlőrinciként 18-19 – Családjával nem volt nehéz elfogadtatévesen egy tanyasi iskolában kezdeni a ni a főváros után a vidéki életet?
pedagógusi pályát?
– Feleségem valóban nehezen vette
– Semmiféle negatív érzésem nem rá magát a költözésre, de miután Monovolt ezzel kapcsolatban. Monorierdőn rierdőn megüresedett a pedagóguslaakkoriban tényleg tanyasi jellegű isko- kás, itt jobb lakáskörülményeket tudtunk
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biztosítani a gyermekeink számára. Aztán az első itt töltött év végül meggyőzte őt is. Az itt tapasztalt csend, nyugalom
megszerettette vele a vidéki életformát,
annak ellenére, hogy így ő lett bejáró, és
mivel két műszakban dolgozott, sokszor
nem volt egyszerű a korán kelés. Gyermekeink is itt cseperedtek, ide jártak iskolába, innen tanultak tovább.
– Mennyire befolyásolták a körülmények
a monorierdői diákokat a pályaválasztásban, a továbbtanulásban? Nem voltak
hátrányban?

„A gyerekek
több kilométert is gyalogoltak naponta,
hogy eljussanak az iskolába, ami bizony télen, a
20-30 cm-es
hóban nem
volt könnyű.”

– Kezdetben összevont osztályokban tanítottunk, kb. 18-24 fős létszámmal. Ez kihívást jelentett számomra, hiszen a tanítóképzőn nem tanították,
hogyan kell csoportmunkában, egyszerre több évfolyamban dolgozni.
De nagyon hamar beletanultam, hiszen a gyerekek, a szülők és a munkatársak is nagyon elfogadóak voltak. És
a körülmények? Olajos padló, vaskályha, mindössze két tanterem, parányi
nevelőszoba, hosszú, zöld padok, ahogyan csak a régi fényképeken látni. A
gyerekek több kilométert is gyalogol-

tak naponta, hogy eljussanak az iskolába, ami bizony télen, a 20-30 cm-es
hóban nem volt könnyű. Mégis, a diákok megtanultak írni, olvasni, számolni, minden évben színjátszást szerveztünk nekik, megünnepeltük a hivatalos
ünnepeket, a nevelők pedig rendkívül
gyermekszeretőek voltak. A zöme persze – ahogy akkoriban ez általános volt
– valamilyen szakmát választottak, de a
monori gimnázium is szívesen fogadta diákjainkat, és sokan közülük mérnökök, értelmiségiek lettek.
Folytatás a következő számban.

Hirdetés

Pacsirta állateledel bolt
Monorierdő, Nyárfa u. 17. Pacsirta–Nyárfa u. sarok

Fagyasztott termékek
ckok
Sertés-, baromfi-, nyúltápok
· PB gázpala
je
VITAFORT takarmány
cseré
Szemestakarmányok
· Utánfutó
igény szerint darálva is
kölcsönzés
Kutya-, macskaeledel
Száraz tápok, konzervek
Bábolnai napos- és előnevelt csirkék előjegyezhetők.

Ingyenes házhoz szállítás 10 000 Ft,
illetve 100 kg feletti rendelés esetén Monorierdőn!
Tel./fax: 06-29/418-594
Nyitva tartás: hétköznap: 8–18 óráig, szombat: 8–13 óráig, vasárnap: zárva

2016.
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Falunapi megmérettetések

Monorierdői pincepörkölt

Monorierdő tortája

Idén először, hagyományteremtő szándékkal hívják monorierdői
pincepörkölt elkészítésére a főzni szerető csapatokat. Az étel attól
válik igazi helyi különlegességgé, hogy monorierdői szárazhegyi
borral készül. A versenyzők a helyszínen egységcsomagot kapnak, melyben 4 személyre számítva minden hozzávaló és a recept is rendelkezésre áll. A receptet azonban mindenki saját ízlésének megfelelően, egyéni fűszerezéssel készítheti el. Ha valaki
több személyre szeretne főzni, a többlet hozzávalókat egyénileg
biztosíthatja. A zsűri idén is díjazza a legszebben tálalt ételt.

Süsse meg ön Monorierdő legfinomabb
és legszebb tortáját! A szervezők a versenyzőknek egységcsomagot biztosítanak,
mely június 21-24-ig vehető át a könyvtárban. Kérjük, a tortákat a Falunap rendezvény
Monorierdő Község Önkormányzatá- helyszínén 13 óráig adják át a szervezőknek! Úgy érzi, ön a település legerősebb férfija vagy nője? Most
nak képviselő-testülete megszervezi a
bebizonyíthatja erejét és rátermettségét egy falunapi szkan
„Tiszta udvar – Rendes ház” „Szép környederbajnokság keretében. Az egész nap zajló verseny legjobbjai
zet – Jó közérzet” környezetszépítő vera színpadon megrendezendő döntő keretében mérhetik össze
senyt. Nevezési határidő: 2016. június 10.
erejüket.
A nevezést személyesen a Polgármeste- A versenyen indulóknak fajtánként 0,5
ri Hivatalban lehet leadni, illetve postán a liter verseny pálinkát kell eljuttatni a
A versenyekkel kapcsolatosan bővebb információ és jelent2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A címZsűri számára. Egy nevező tetszőleges
kezés a következő elérhetőségeken: Dzsupin Imréné 06-30re megküldeni. Nevezési lap kapható a számú pálinkával indulhat. Kérjük, az ita625-9984 Borbás Elvira 06-30-625-4842 e-mail: elvira.
Polgármesteri Hivatalban, illetve az Ön- lokat a Falunapon 13 óráig adják át a szerborbas@gmail.com
kormányzat honlapjáról letölthető.
vezőknek!

Környezetszépítés,
kertészkedés

Szkanderbajnokság

Pálinkafőző verseny

Hirdetés

Az

Monorierdő,
Tölgyfa u. 63.

ő

b
d
Mo
Norier

Szolárium,
műköröm, pedikűr

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

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

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

Professzionális teljes testvibrációs,
mozgásteráPiás alakformáló készülék

Erdő-vill

-tápok

Villanyszerelési szaküzlet

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

Védőcsövek
Dobozok
Vezetékcsatornák
Kábelek
Vezetékek
Kismegszakítók
Izzók
Kontaktorok
Motorvédők

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

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

2016.
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villanyszerelés,
kivitelezés,
forróvíztárolók
felszerelése,
javítása

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.
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Épülés és gyarapodás

Közérdekű információk

Háziorvosi rendelő: 29/419-107
Amint arról az előző lapszámban beszámoltunk, elkészült
a református gyülekezeti ház pincéje és alapja. Hivatalos át- Gyermekorvosi rendelő: 29/419-544
Orvosi ügyelet (Pilis): 29/496- 011
adására 2016. április 8-án került sor Most azonban egy kis
Polgárőrség: (20-tól 8 óráig)
szünet következik, melynek nagyon is örömteli okai vannak!
06-30/ 268-03-42
Tavaly novemberben még úgy kezdtük el az építkezést, Monorierdő Községi
hogy csak az eddig elkészült állapotig volt meg az anya- Polgármesteri Hivatal
gi fedezetünk. Aztán Isten meghallgatott bennünket: Kor- 2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A
Telefon: 29/419-103, 619-380
mányzati támogatásból 100 millió forintot kaptunk, és ezen
kívül az EMMI pályázatán is megítéltek nekünk 14 millió fo- Fax: 29/619-390
E-mail: merdo.hivatal@monornet.hu
rintot, így most már biztosan fölépülhet nemcsak a gyüleke- Ügyfélfogadási rendje: hétfő: 13-18-ig,
zeti ház, hanem a parókia és a templom is. A támogatások
szerda: 8-12-ig és 13-16.30-ig.
adminisztrációja, a kivitelező cég munka-átütemezése, a kiviteli tervek teljes készültsége időigényes feladat. Addig pihen a telek, de reményeink szerint nyár vége felé folytatód- Hirdetés
hat az építkezés.
y!
a l!
nciáv edvezmén
a
r
Köszönet illeti Balog Zoltán miniszter urat és egyházunk
a
G
k
d í ja s
vezetőit e mostani anyagi támogatásért. Ezúton szeretnénk
n y uG
Vállalunk
köszönetünket kifejezni Szente Béla polgármester úrnak és
tetőfedő, bádogos,
Monorierdő Önkormányzatának is az éveken keresztül nyújácsmunkákat,
tott segítségért. Mindazokra hálával gondolunk, akik eddig
azonnali kisebb tető- és kéményjavításokat, beázásokat és kúpkenést.
is segítették bármilyen formában építkezésünket. TermészeTovábbá lapos tetők szigetelését.
tesen továbbra is szükséges az anyagi támogatás azok részéről, akiket erre indít Isten Lelke, gyarapítanunk kell a meglévő forrásokat. A belsőépítészeti munkák saját erőből kell,
hogy megvalósuljanak, s ehhez szükség van adományokra.
Isten adjon mindnyájunknak örömöt abban, hogy részesei
lehetünk annak a csodának, amit közöttünk művel!
Hívjon bizalommal!
Lénárt Tibor

06-20/216-8338
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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

Hirdetés

SAROK
ABC

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
Friss zöldség, gyümölcs

Paleo
termékekkel,
barnacukorral
bővült kínálatunk!

Primőr áruk
Házi sajtok
Különleges fűszerek és pácok
2016.

Erzsébet-utalvánnyal, Magyar
Posta kártyával, bankkártyával is fizethet.
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Válassza
házi készítésű
termékeinket: kolbászok, sonkák, szalámik!
De kóstolja meg grill
Ne
húsainkat és grill
pepecseljen a
kolbászainkat
pácolással, adja
is!
le igényét nálunk
pácolásra!

Keresse naprakész ajánlatainkat a Facebookon!

: sarok-abc monorierdő

Válassza a minőséget és a tapasztalatot!
június
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nyitvatartás:
H–P: 6–19, szo, Vas: 6–14

Min Vegyes on
r
denáro
á
b
b
o
j
n a leg

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 terméKeK:
Hid egtátől!
franciasaláta, kaszinótojás, sonkatekercs.
Köszönöm ABC
ndelhe
e
r
CuKrászAti terméKeK:
partner
franciakrémes, tiramisu, somlói, gesztenyepüré stb.
Bővebb információ a
JégKrémeK: pálcikás, családi, diabetikus
www.koszonomabc.hu
(Cukor-, glutén- és laktózérzékenyeknek is.).
oldalon

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

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

Tű z i f

Figyelem!
Kaphatóak 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).
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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!

