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Tisztelt monorierdői Ismerje meg
Lakosok!
településünk
történetét!

Egy hosszú, de örvendetes időszak végéhez értünk, hiszen végre
elkészült, és átadták a napközi konyháját. Jelentős előrelépést
jelent ez a település számára, hiszen így most már az intézmény
egy valóban korszerű, modern eszközökkel felszerelt, küllemében
A Fekete István Általános Iskola egykori
is megújult konyhával és étkezőhelyiséggel rendelkezik.
diákja, Csóka Géza, 2016. december 3-án
ásik jóhír, hogy az elmúlt idő14 órakor mutatja be másfél évtizedes
szakban végezték az utak kákutatásának eredményét, és a Régi Újfalu
tyúzását, javítását. Lakossági
című kiadványát az iskola tornatermében.
bejelentés alapján, az utcák bejárásá-
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val megállapítottuk, hogy a szóban lévő
utcák egyes részei balesetveszélyesek.
Ezért az önkormányzat megjavíttatta a Barátság u. Coop-Nefelejcs u. közötti szakaszát, továbbá a Rózsa u. Szabadság u. – Barátság u. közötti szakaszát,
valamint az Ősz utcát. Az elmúlt időszakban több utat sikerült az önkormányzatNagyon fontos a lakosoknak, hogy
nak kijavíttatnia, mint ami az előirányzat- kulturált, kényelmes körülményeket teban szerepelt, még ha egyesek ezt nem remtsünk az állomáson. Naponta ezer
is nézik jó szemmel. Ezúton is kérek min- utas is megfordul a vonatmegállóban,
denkit, hogy ha már építő jellegű ötlet munkába, iskolába menet és vissza. Kinincs, akkor legalább ne gátolják a tele- emelt feladatomnak tekintem a körülmények javítását, ezért a fejlesztés érdepülés előrehaladását.
A Monorierdői Hírmondó előző szá- kében már többször is tárgyaltam a MÁV
mában tájékoztattam a lakosokat arról, illetékeseivel az esőbeálló, padok, állohogy miért kellett formailag különvá- más létesítése érdekében. Eddig még
lasztani a tornatermet az iskolától. Nos, csak ígéretet kaptam, de nem adom fel.
mára már teljes egészében elkészült a Folytatom a tárgyalásokat, hogy telepütornateremnek a felújítása. Kérek min- lésünk lakosai számára javítsuk az ingádenkit, hogy vigyázzunk, és használjuk zás, a vonattal való közlekedés körülmérendeltetésének megfelelően ezt a kö- nyeit.
zösségi terünket is.
Folytatás a 2. oldalon

Megújult
a konyha

Puskaropogás,
búcsú, hősök

2. oldal



Részben pályázati pénzből

M

onorierdő elődje, az oklevelekben Újfalu néven emlegetett „település” története több évszázadra nyúlik vissza. Első okleveles említése az 1300-as évek első
feléből való. Mindannyiunk örömére szolgál, hogy a lakosok
között vannak olyanok, akik önként vállalt feladatuknak érzik
Monorierdő helytörténetétnek alapos felkutatását. Közéjük tartozik Csóka Géza is, aki több mint egy évtizede próbálja feltárni
a település történelmének írott emlékeit.
Ennek a hosszú kutatásnak az eredményeként született meg
a Régi Újfalu című kiadványa, melyet most a nagyközönség
számára is szeretne bemutatni. A mű jelentősége azért is óriási, hiszen Monorierdőről egyelőre még nem jelent meg önálló
helytörténeti témájú könyv.
A településvezetés részéről már korábban megfogalmazott
igény, hogy múltunk megismerése, a közösségi összetartozás
tudatának ösztönzése érdekében jelenjenek meg publikációk helytörténeti témában. Az Oktatási, Kulturális és Ügyrendi
Bizottság ezért is kezdeményezte ebben az évben egy olyan
helytörténeti témát is magába foglaló könyv kiadását, mely a
Monorierdőről eddig felkutatott tudásanyagot gyűjti egybe.
Ennek a könyvnek lenne az egyik alappillére Csóka Géza Régi
Újfalu című kiadvány.

Újraélesztettek Monorierdőn

3. oldal

6. oldal
Torokszorító emlékezés ’56-ra

Életmenő technikákat tanultak
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Ajánlás

Alábbiakban a szerző felkérésére Szente
Béla polgármesternek és Borbás Elvira,
az OKÜB elnökének a Régi Újfalu című
kiadványhoz írott ajánlását idézzük.

Tisztelt Olvasó!
Monorierdő megújult konyhája

Tisztelt monorierdői
Lakosok!
Ideiglenes térfigyelő kamerát helyeztek el a település területén. Egyelőre
próbaüzemben teszteljük, a képviselő-testület ez után dönt arról, hogy terveztessen-e a jövőben térfigyelő kamerák telepítését. Ennek a kamerának az az
előnye, hogy nem kell fix pont a működéshez, bárhová telepíthető. Ezen kívül
wi-fi rendszeren működik, amit a lakosság is használhat.
A DIGI Kft a település szélessávú mobilhálózat fejlesztése érdekében új bázisállomás munkálatait végzi. A társaság
megküldte a tornyos állomás építésére
vonatkozó kérelmét, ajánlatát, és a bérleti szerződés tervezetét Monorierdő településvezetése számára. A képviselőtestület szeptemberi ülésén elfogadta a
DIGI Kft. ajánlatát.

Márton-nap
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját a 2016. november 11-én 16 órakor kezdődő Márton-napi lampionos felvonulásunkra. Gyülekező a Fekete István
Általános Iskola előtt.
Útvonal: Szabadság utca (iskola),
Tölgyfa utca, Csillag utca (óvoda), Hársfa utca, Gyöngyvirág utca, Rózsa utca,
Fürdő utca, Ősz utca (kápolna), Fürdő
utca, Szabadság utca, Tölgyfa utca (napközi). A felvonulás végén zsíros kenyérrel
és teával vendégelünk meg minden kedves
résztvevőt a napköziben. Szervező: Monorierdő Község Önkormányzata, Fekete
István Általános Iskola

2016.

10 év történelmi léptékkel mérve nem sok idő egy település életében. Nemrégiben ünnepeltük Monorierdő önállóságának egy évtizedes évfordulóját, és máris egy olyan örömteli eseménynek lehet részese, Ön, kedves Olvasó, mely sok,
nagymúltú településnek sem mindig adatik meg.
Tudjuk, hogy Monorierdő Monor településrészeként több
évszázados múltra tekint vissza, önálló helytörténeti mű
azonban még nem kerülhetett az olvasó elé. Szerencsére közösségünknek voltak, és ma is vannak olyan tagjai, akik önként
vállalt feladatuknak érzik felkutatni településünk írott és íratlan
múltját.
Csóka Géza is közéjük tartozik, aki saját szabadidejében, a helytörténet iránti elkötelezettségből, tudományos alapossággal kutatta a település múltját több, mint másfél évtizeden át. Ennek a
kutatásnak az eredményét tarthatja most kezében, kedves Olvasó, melyet szeretettel ajánlok minden Monorierdő iránt érdeklődőnek.
Kívánom, hogy ez a mű jelentsen bíztatást mindenki számára, aki kedvet és erőt érez magában ahhoz, hogy ő maga is
tegyen valamit Monorierdőért.

A UPC Magyarország Kft hálozat
fejlesztést hajt végre Monorierdő területén, ami által gyorsabb lesz az internet, és a kábeltévé is jobb minőséget
tud majd szolgáltatni. A társaság tájékoztatása szerint 2018 nyaráig minden
településen be kell fejezniük az uniós
szabványoknak megfelelő beruházásokat, ezért új optikai hálozatot, valamint –
ahol szükséges –, ott új oszlopokat fognak létesíteni.
Szente Béla, Monorierdő polgármestere
Végezetül nemrég emlékeztünk meg
a mindenszentekről és a halottak napjáról. Köszönöm mindenkinek, aki ellátogatott és kegyelettel, tisztelettel, illőn
emlékezett monorierdői közösségünk Mi jelenthetne nagyobb örömet egy pedagógus számára,
elhunyt tagjaira, temetőnk síremlékeit mint amikor szeme előtt bontakozik ki tanítványának tudomávirággal és gyertyákkal díszítette.
nyos pályája?
Szente Béla, polgármester
Csóka Géza egy olyan nemes feladat mellett kötelezte el magát, mely nemcsak saját maga, de egy egész közösség számára jelenti a kulturális fejlődést. A Régi Újfalu ugyanis egy olyan
hiánypótló mű, mely valami újat jelent alkotója és Monorierdő
történetében, szellemi életében.
Monorierdő Község Önkormányzat
Monorierdő Község Önkormányzatának Oktatási, Kulturális
Képviselő-testülete döntött a természet- és Ügyrendi Bizottsága részéről többször megfogalmazódott
ben nyújtott szociális célú tűzifa támoga- az az igény, hogy a közösségtudat erősítése érdekében szülestásról. A támogatási feltételekről rendelet senek helytörténeti témájú publikációk, művek. Csóka Géza
alkotásával rendelkezett.
tudományos igényességgel és alapossággal megírt munkáSzociális tűzifa igényléséhez szük- ja tökéletesen megfelel ennek a gondolatnak, hiszen tudjuk,
séges nyomtatvány letölthető a www. hogy múltunk ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy a momonorierdo.hu oldalon, valamint sze- norierdői közösségnek jelene és jövője legyen. „A jelen sokkal
mélyesen kérhető ügyfélfogadási idő- tartozik a múltnak, s ha ezt a tartozást ki nem egyenlíti, a jövőben a Polgármesteri Hivatal ügyfélszol- től sem követelhet” – fogalmazza meg ezt a gondolatot Jókai
gálatán.
Anna.
Kérelmeket 2016. november 30. napjáEzúton is szeretném megköszönni Csóka Gézának, volt taig lehet benyújtani, a határidő jogvesztő. nítványomnak, hogy sokezer munkaórát szentelt életéből teA tüzifát 2017 februárjában szállítja ki az lepülésünk múltjának felkutatására. Ajánlom ezt a kiadványt
önkormányzat azon lakosoknak, akik ké- mindazoknak, akik a múltunk iránti tartozást e tudományos
relmezik és megfelelnek a rendeletben munka megismerésével szeretnék kiegyenlíteni.
előírt feltételeknek.
Borbás Elvira, OKÜB elnöke

Tisztelt Olvasó!

Ismét szociális tüzifa
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Nyolc éve volt a tragédia Idősek napja

Pontosan nyolc éve, 2008. október 6-án
történt Monorierdőn az a súlyos vonatbaleset, melyre bizonyára ma is sokan
emlékeznek olvasóink közül.
A szerencsétlenséget az okozta, hogy
egy intercity és egy személyvonat ös�szeütközött, egyik vagon szinte maga alá
gyűrve a másikat. A baleset során négy
ember életét veszítette, huszonhatan
pedig megsérültek.
Az eseményről, az áldozatokról Monorierdő önkormányzata minden évben
megemlékezik. Idén virágládákat helyeztek el a 2009-ben felállított, a tragédiának emléket állító kopjafa környékén.

Tüdőszűrés
Ismét tüdőszűrés volt Monorierdőn.
Többszáz lakos vette igénybe a kétnapos szolgáltatást. A lakosok örültek, hogy
helyben történt a vizsgálat. Jövőre is lesz
tüdőszűrés településünkön.

Közmeghallgatás
Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívom Önt a 2016. november
24-én (csütörtökön) 17:00 órakor tartandó közmeghallgatásra. Helye: Fekete
István Általános Iskola tornaterme. Témák: 1. Bemutatkozik Zahorecz Sándor
r.alezredes, Monor Rendőrkapitányság
vezetője 2. Monorierdő Község Önkormányzata 2016. évi gazdálkodása.
Szente Béla, polgármester

2016.

Az időseknek mindenkitől jár a tisztelet.
Mindenkitől, mert minden egyes kéz vagy
gondolat, érzés vagy érték, amely az idősektől származik, közös örökség.
A tőlük kapott sok munkáért, türelemért és szeretetért cserébe Monorierdő
önkormányzatának képviselő-testülete
egy vendéglátással egybekötött találkozóval és műsorral kedveskedett településünk szépkorú tagjainak. A tornateremben
megrendezett ünnepségen Szente Béla
köszöntötte a jelenlévőket. A Monorierdői
Aprók Néptánccsoport műsorát követően a magyar operett sztárjai, Leblancz Győző és Tóth Éva szórakoztatta a közönséget.
A jelenlévőket süteménnyel és borral vendégelték meg. Monorierdő önkormányzata idén is Idősek világapja alkalmából
köszöntötte a jubiláló házaspárokat.
A találkozót idén is a jó hangulat, a közösen eltöltött órák kellemes élménye
jellemezte. Reméljük, minden résztvevő
szívesen emlékszik vissza a rendezvényre, melyet a műsorvezető nem zárt le, hiszen jövőre mindenkit újra szívesen látnak
ugyanekkor, ugyanitt.

Puskaropogás,
búcsú, hősök

Tökéletes választásnak bizonyult a szervezők részéről, hogy az 1956-os forradalom
és szabadságharc hatvanadik évfordulóján
Kosteczki Zsuzsanna tanárnőt, Magdó Levente
tanár urat és Békési Ildikó tanítónőt kérték fel
az ünnepi műsor összeállítására, rendezésére.

Katalin-bál
A Fekete István Általános Iskola Szülői
Munkaközössége szeretettel meghívja Ön a
2016. november 12-én 20 órakor kezdődő
jótékonysági Katalin-báljára.
Jegyek felirathatóak elővételben 1500 Ftért az alábbi helyeken és személyeknél: Fekete István Általános Iskola, Jócsák Tímea
06-20-220-8214, Irénke fodrászat, Nemzeti dohánybolt (Hajni), 100-as bolt. Jegyek
a helyszínen korlátozott számban kaphatóak 2000 Ft-ért. Pártolójegy: 500 Ft.
Tombola fődíj: wellness hétvége Hajdúszoboszlón.
Helyszín: Fekete István Általános Iskola
tornaterme. Zenét a Tróger Band szolgáltatja. A bál teljes bevételével a Fekete István Általános Iskola tanulóit támogatja.

Élősövény a temető körül
Élősövénnyel határolják körül a temető
területét – döntött Monorierdő képviselő-testülete szeptemberi ülésén. A község tulajdonában lévő területet 100 darab sövény elültetésével határolják körül,
melyet a környezetvédelmi alapból finanszíroznak.
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nagyfokú intuícióval kiválasztott zenék, a korabeli
hang- és képanyag látványos felidézése, a géppuskaropogás, a szirénasivítás, a búcsújelenet, a földön
heverő hősi halottak, a kor fojtogató közhangulatát felidéző szövegek – látva az arcokat -, valóban torokszorító érzéseket csaltak elő a közönségből. A szereplő diákok – kicsik
és nagyok – mozgással, tánccal, énekkel és prózával, remek
átéléssel idézték fel az idén hatvanéves forradalmat és szabadságharcot.
A műsor előtt Szente Béla polgármester mondta el gondolatait. Hangsúlyozta: „1956 megmutatta, hogy a szovjet
válasz a szabadságra a gyilkosság, az elnyomás és a hazugság. A forradalom meggyújtotta sokakban a szabadság fáklyáit. Olyan lángot, mely a föld alá kényszerült, és ott tartotta
életben az ellenzéki mozgalmakat Európa összes diktatúrájában… Ez a láng inspirálta azokat, akik a szabadságért harcoltak a berlini fal 1989-es leomlásáig.”
Monorierdő önkormányzata ezúton is köszöni a Fekete
István Általános Iskola diákjainak, tanárainak hetek óta tartó
munkáját, és, hogy ilyen emlékezetes előadással ünnepelhettük meg az ’56-os eseményeket.
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Beszámoltak
Az október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésen a testület elfogadta a bizottságok,
valamint az oktatási intézmények 2016.
évi munkájáról szóló beszámolókat.

Településfejlesztés,
pénzügy, közbiztonság

zó megszervezéséről, melyet sikeresen
megvalósítottak. A feladatok elvégzéséhez a bizottság javaslata alapján a képviselő-testület 600 000 Ft támogatást állapított meg a polgárőrség számára.
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Közbiztonsági Bizottság tagjai: Balogh Gábor
elnök, Fehér István, Nagy Lászlóné, Baloghné Dobó Hajnalka, Kecskeméti Ferenc.

Segítségnyújtás
és környezetvédelem

Pénzügyi, Településfejleszési és KözbizA Szociális és Környezetvédelmi Bizotttonsági Bizottság egyik legfontosabb
feladata az önkormányzat és intézmé- „Célja Monoság beszámolójából kiderül, hogy a települési támogatások megítélésénél minnyei eves költségvetésének és zárszám- rierdő faáladásának ellenőrzése és véleményezése. lományának
den esetben elsődleges szempont volt,
hogy a Monorierdőn élő hátrányos helyA bizottság minden esetben vélegyarapítása, a
zetű családok terheit enyhítsék, és táményezte a feladatkörét érintő rendetelepülés közlet tervezeteket és határozati javaslatomogassák a rászorulókat.
Mintegy közel 200 esetben támogatkat, vagyis minden olyan előterjesztést területeinek
ták a településen élőket. 98 esetben szovéleményezett, amely érintette a folyó virágosítása,
ciális tüzifával, 73 esetben rendkívüli
évi költségvetést. Megtárgyalta az ár és parkosítása.”
támogatással, 8 esetben gyermekétkeztérítési díjak megállapítására vonatkozó
tetéssel, 1 esetben szociális temetéssel,
előterjesztéseket, illetve az önkormánymíg egy alkalommal jövedelempótló
zat által elvégeztetni kívánt munkálatokra beérkezett árajánlatokat.
A településfejlesztési feladatokkal
kapcsolatban rendszeres, heti bejárások
folytak a napközi konyha felújításával
kapcsolatban, melynek műszaki átadása
október közepén megtörtént. Év eleje
óta folyamatosan folyik az utak állapotának felmérése, a veszélyes fák számszerűsítése, valamint egyéb önkormányzati
tulajdoni területek állagának, állapotának felmérése.
A közbiztonság kapcsán elmondható, hogy a polgárőrség rendszeresen
együttműködik a rendőrséggel. Ennek
kapcsán a bizottság elfogadta a polgárőrség és a rendőrség beszámolóját, ille- A temető mögötti erdő telepítését
tőleg határozat született egy tagtobor- és a sövényültetést az SZKB elnöke koordinálja

támogatással segítettek a támogatást
kérő lakosokon.
Az SZKB figyelemmel kíséri a község
környezet-egészségügyi helyzetének
alakulását, és együttműködik a helyi intézményekkel a környezet védelme érdekében. Célja Monorierdő faállományának
gyarapítása, a település közterületeinek
virágosítása, parkosítása. Ennek érdekében a bizottság a következő területek fásítását, virágosítását koordinálta:
– COOP 12 db fa
– Régi Önkormányzat mögötti terület 30 db gyümölcsfa
– Iskola 10 db gyümölcsfa			
– Virágosítás 1000 db (Park, Önkormányzat, Nyáregyházi buszforduló,
Coop, orvosi rendelő, kopjafa stb.)
– Rózsa u, Óvoda, Iskola 10 db fa
– Temető 100 db tuja			
– A MÁV állomásnál az emlékhely körül és Coop előtt virágládák elhelyezése
– Rózsa utcában lévő parkoló rendbetétele
A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság tagjai: Dzsupin Imréné elnök, Borbás Elvira és Szemők Józsefné.

Kultúraszervezés,
oktatás-nevelés
Az Oktatási Kulturális és Ügyrendi Bizottság beszámolójából megtudhattuk, hogy
a bizottság előkészítő, véleményező, javaslattevő, szervező feladatokat lát el. Munkájuk során nagy hangsúlyt fektetnek:
– Az oktatási, nevelési intézmények tevékenységének figyelemmel kísérésére
– Az SNI-s tanulók érdekeinek képviseletére
– A Könyvtári Szolgáltató Hely tevékenységének figyelemmel kísérésére,
munkájának segítésére

Hirdetés

Az

Pacsirta állateledel bolt

An
di

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.

an
iób
úd
St

Szolárium,
műköröm, pedikűr

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

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

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

Professzionális teljes testvibrációs,
mozgásteráPiás alakformáló készülék

2016.

Tel./fax: 06-29/418-594
Nyitva tartás: hétköznap: 8–18 óráig, szombat: 8–13 óráig, vasárnap: zárva
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– Előadások, rendezvények megszervezésére, koordinálására,lebonyolítására
– A Monorierdői Hírmondó szerkesztőjével való kapcsolattartásra, munkájának segítésére, tájékoztatására
– Monorierdő történetét feldolgozó
könyv előkészítésére
– Kulturális, közművelődési témájú
pályázatok figyelése
Mivel Monorierdő település egyelőre
nem rendelkezik művelődési házzal, az
Oktatási Kulturális és Ügyrendi Bizottság
munkája magába foglalja azokat a kultúraszervező tevékenységeket, melyek hagyományosan a művelődési intézmények feladatkörébe tartoznak.
A bizottság munkája során ebben
az évben is kiemelt feladatának tekintette az önkormányzati rendezvények minél színvonalasabb megvalósítását az előkészítéstől a szervezésen
át egészen a megvalósításig. Egy-egy
rendezvény előkészítése több napot,
sokszor több hetet vett igénybe. A bizottság fontosnak tartja a kulturális
rendezvényeket, mert ezek olyan fórumokat teremtenek a helyieknek, melyeken szorosabbá válhatnak a társadalmi kapcsolatok.

„Az óvodások
részt vettek a
községi rendezvényeken,
mint fellépők,
nagy sikert
aratva előadásukkal. Ilyen
volt a karácsony, a március 15, falunap,
gyermeknap.

A tagok között hatékony munkakapcsolat alakult ki, ezért számos olyan
rendezvényt és kulturális programot
sikerült lebonyolítani, melyek – a visszajelzések alapján – a lakosok megelégedését váltották ki. A bizottság munkája
során olyan hagyományokat, olyan alapokat teremtett, melyekre lehet építkezni a jövőben is.
Az Oktatási Kulturális és Ügyrendi Bizottság tagjai: Borbás Elvira elnök,
Dzsupin Imréné, Dr. Pácziné Félix Anna.

Óvoda, iskola
A 2015-16-os tanévben összesen 173
gyermek vett rész az óvodai nevelésben,
összesen hat csoportban. Kilenc gyermek
beilleszkedési, tanulási, magatartási problémával küzd, ők a szakvélemény alapján
egyéni fejlesztésben részesültek a csoportjukból kiemelve, illetve az óvónők is
különleges figyelemmel segítették fejlődésüket. Az óvoda teljes nyitvatartása tizenkét óra. Hat órától tizennyolc óráig fogadják a gyermekeket, melyre igény van
a szülők részéről. Mind a hat csoportban
két-két óvodapedagógus foglalkozott a

gyermekekkel, minden csoportban egy
dajka segíti a pedagógusok munkáját. Az
óvodások részt vettek a községi rendezvényeken, mint fellépők, nagy sikert aratva előadásukkal. Ilyen volt a karácsony, a
március 15, falunap, gyermeknap.
A Fekete István általános Iskolában
a 2015/2016-os tanévben 254 diák tanult, 132 fiú, 122 lány. A tanévre tervezett tevékenységek, versenyek, műsorok
megvalósításához sok szervezőmunka,
lelkesedés, kitartás és kollegális támogatás-összmunka kellett. Az éves munkaterv és az intézkedési tervek a tanév
rendjéhez és az iskola alapdokumentumaihoz igazodva hiánytalanul megvalósultak. Mindezek gyakorlati megvalósítása a munkaközösségek, pedagógusok,
fejlesztő pedagógusok bevonásával történt. A szakmai munkát a tehetséggondozás, felzárkóztatás, fejlesztés jellemzi.
A tanév során a tanulóknak kirándulásokat, színházlátogatásokat, egészségfejlesztő rekreációs programokat, természettudományos délutánt, szellemi és
sport vetélkedőket, futóversenyt szerveztek. Az iskola tanulói állandó résztvevői a
községi rendezvényeknek, ahol színvonalas előadásokkal színesítik a programokat.

Hirdetés

Erdő-vill

Monorierdő,
Tölgyfa u. 63.

Villanyszerelési szaküzlet
villanyszerelés,
kivitelezés,
forróvíztárolók
felszerelése,
javítása

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

ENCEK
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Védőcsövek
Dobozok
Vezetékcsatornák
Kábelek
Vezetékek
Kismegszakítók
Izzók
Kontaktorok
Motorvédők

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

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

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

-tápok

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

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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Újraélesztettek Monorierdőn
Újraélesztési gyorstalpaló
Tennivalók címszavakban:
1.Gyors és szakszerű segélyhívás (OMSZ.: Tel.: 104)
2. Alapszintű elsősegély-nyújtási technikák ismerete és alkalmazása
3. Korai defibrillálás akár laikus által
A mellkas nyomása, a fej hátra hajtása és szájból orrba történő levegőfújás 30:2 arányban megmentheti az életünket, vagy éppen
életmentővé tehet minket. A mellkas percenként kb. százszori erős,
5-6 cm mélyre történő ütemes benyomásával, szájból szájba történő lélegeztetés nélkül is lehetséges életben tartani a bajbajutottat
addig, amíg megérkeznek a mentők.
dr. Páczi Antal

Nem, szerencsére nem
élesben kellett bevetni
az újraélesztés technikáit,
mindössze szimulációs
gyakorlaton sajátíthatták el
az érdeklődő lakosok ezt az
egyszerű, ám szükség esetén
életmentő segítségnyújtást.

A

hirtelen szívhalál nagyon gyakori
hazánkban. Az esetek többségében mire kiérnek a mentők, már
késő, pedig tehetnénk ellene, ha tisztában lennénk az újraélesztés szabályaival, és mernénk is alkalmazni azokat. Ma
Magyarországon évente mintegy 25 percenként, azaz huszonötezer ember esik
a hirtelen szívhalál áldozatául. Az esetek
90%-ában felkészületlenségünk és félel-

münk miatt meg sem próbálunk segíteni, pedig rengeteg életet mi magunk is
megmenthetnénk.
Október 16-a az Újraélesztés Nemzetközi Napja. Országos szinten negyedik éve szerveznek a lakosság számára
programokat ebben témában, melyhez
idén Monorierdő is csatlakozott. – Balogh Gábor, a Monorierdői Polgárőrség
vezetője és felesége kért fel engem egy
előadás megtartására – tájékoztatta lapunkat dr. Páczi Antal háziorvost. – Körülbelül 40 érdeklődő vett részt az előadáson, közülük többen a gyakorlatban
is kipróbálták az újraélesztés technikáját, melyhez az AMBU babát az OMSZ
monori szervezete biztosította. Az újraélesztést lehet jól végezni és lehet hibásan, de a legnagyobb hiba, amit el tudunk követni, ha nem teszünk semmit,
mert félünk, mert esetleg nem vagyunk
tisztában a tennivalókkal. Ezért fontos,
hogy nem csak ezen a napon ismerkedjünk az újraélesztéssel, hanem máskor is
tanuljunk, ismételjünk – hangsúlyozta dr.
Páczi Antal.

Hirdetés

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

Monorierdő, Barátság u. 102.

Min Vegyes on
r
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Rétes csárda mellett
06-31/780-7197

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

Köszönöm ABC partner
Bővebb információ a
www.koszonomabc.hu oldalon

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

HidegkonyHai,
cukrászati
termékek

Hid egtátől!
r ende lhe

2016.

Bizsuk, kozmetikai
cikkek, kiegészítők
299 Ft/db
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Bursa Hungarica
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. Ez
egy többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás, a megyei önkormányzatok által
nyújtott támogatás, és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat
területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik

Közérdekű információk

Impresszum

Háziorvosi rendelő: 29/419-107
Gyermekorvosi rendelő: 29/419-544
Orvosi ügyelet (Pilis): 29/496- 011
Polgárőrség: (20-tól 8 óráig)
06-30/ 268-03-42
Monorierdő Községi
Polgármesteri Hivatal
2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A
Telefon: 29/419-103, 619-380
Fax: 29/619-390
E-mail: merdo.hivatal@monornet.hu
Ügyfélfogadási rendje: hétfő: 13-18-ig,
szerda: 8-12-ig és 13-16.30-ig.

Monorierdői Hírmondó

– felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, Hirdetés
mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterl!
!
ciáva dvezmény
n
a
képzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőr
G a ja s k e
dí
oktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat
n y uG
– a 2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
– vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási
intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény
keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és
szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
További részletek a www.monorierdo.hu/hirek oldalon.

Vállalunk
tetőfedő, bádogos,
ácsmunkákat,

azonnali kisebb tető- és kéményjavításokat, beázásokat és kúpkenést.
Továbbá lapos tetők szigetelését.

Hívjon bizalommal!

06-20/216-8338

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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• DERMAROLLERes
kezelés
• Tini arckezelés
• SMINKTETOVÁLÁS
• Férfi kozmetika
• SMINK KÉSZÍTÉS
• CELLULIT és FRISSÍTŐ MASSZÁZS

Monorierdő,
Rózsa u.18.
Telefon:
70/313-7103
: Ildikó
Kozmetika
4es főút

Hirdetés

Magó tüzép

Monorierdő, 4-es főút 43-as km
Figyelem!

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

Tűzifa,
biobrikett,
tőzegbrikett,
német brikett,
lengyel szén!

Kaphatók ill. rendelhetők
kiváló minőségű

trapéz- és
cserepeslemezek
kedvező áron

többféle vastagságban,
színben és formában,
a kö
apban,
sa
különböző bevonatú felülettel november hóncement vásá3rlá
(fényes és matt poliészter, fényes mennyiségű! (min. 2,5q/m )
esetén
és matt gránit, matt alumínium).

Kingstone vakolatok, Beton Epag térkövek

Koromtalanító, alágyújtós kapható!
Hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti
a megvásárolt tűzifa tömegét.

s ároann
ó
i
c
k
a
k
Sódernryeéken legolcsóhbobzzávaló

Építőanyagok gyári ár alatt!
Értékcsökkent zsákos termékek kiárusítása!

Lábazati vakolat, polisztirol- és pórusbeton ragasztó, gipszkartonragasztó

Új társasházi lakás 1db eladó Monoron!
2016.
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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

Kolbászhús,
szalonnafélék,
belek
kaphatók!

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

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

Keresse naprakész ajánlatainkat a Facebookon!

: sarok-abc monorierdő

Válassza a minőséget és a tapasztalatot!

