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2017. szeptember – VII. évf. 5. szám

Tisztelt monorierdői
Lakosok!

Elmúlt a nyár, beköszöntött az ősz. Ám az esős, borús
napok ellenére sem maradunk tétlenek, mert Monorierdő
önkormányzatának és képviselő-testületének fontos,
hogy településünk zökkenőmentesen üzemeljen.

B

Kiállítással nyitják meg
a kulturális központot

izonyára Önök is látták, hogy a
Nefelejcs utcában elkészült a játszótér. Mire az újságot a kezükben tartják, lehet, hogy már megvannak a szükséges dokumentumok is,
melyeket a kivitelezőnek be kell nyújtania. Ám ha mégsem, akkor is már csak
rövid ideig kell várni arra, hogy a kis lurkók birtokba vegyék legújabb birodalmukat. Itt kérném tisztelettel a lakosságot arra, hogy fokozottan vigyázzanak
a futópályára, és a mellette lévő kis játszótérre.

Ezenkívül hamarosan használatba lehet
venni a kempingben lévő focipályát is. Bizonyára Önök is észrevették már, hogy a
4-es főút mellett a futballpályánál a Telekom szolgáltató felállított egy adótornyot,
amivel kényelmessé és gyorsabbá válik az
internet és a telefonszolgáltatás, melyek onorierdő nem rendelkezik saját művelődési házzal. A
lássuk be -,eddig hagytak némi kívánniképviselő-testület elkészíttette egy felépítendő új művalót maguk után. Arról nem is beszélve,
velődési központ terveit, ám mivel eddig nem írtak ki
hogy az előnyös szerződéskötésnek kö- országos pályázatot ilyen intézményre, eddig egyelőre még nem
szönhetően a szolgáltató ezért anyagi tá- tudtak pályázni. Ezért, hogy pótolják a településen a kulturális inmogatást nyújt az önkormányzatnak.
tézmény hiányát, úgy döntöttek, hogy felújítják a régi önkormányFolytatás a 2. oldalon zat épületét, a Béke köz 13. szám alatt. Folytatás a 2. oldalon
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Új helyen a könyvtár
Néhány évvel ezelőtt, az új polgármesteri hivatal felépültével
arról adtunk hírt, hogy ebben a tágas épületben várja olvasóit
a községi könyvtár. Az intézmény azóta szerves része lett a település kulturális életének. Író-olvasó találkozók, könyvtári foglalkozások fontos helyszíne lett, és szerencsére az egyre bővülő
olvasói igényeknek köszönhetően a közelmúltban már kicsinek bizonyult a helyiség. Ezért a képviselő-testület úgy döntött, hogy amint lehetőség nyílik rá, nagyobb helyre költözteti az intézményt.
A régi önkormányzat épületének felújításával és kulturális központtá alakításával immár tágasabb, kényelmesebb helyre költözhetett a könyvtár. Október 1-jétől tehát a községi könyvtár új
helyszínen, a Béke köz 13. szám alatt várja régi és új olvasóit. A teleház továbbra is az új polgármesteri hivatal épületében üzemel. A
könyvtár és a teleház nyitvatartása a korábbiakhoz képest némileg
módosult, az alábbiak szerint:

Koday László festőművész

Kiállítással nyitják meg
a kulturális központot

Új játszótér

Apró lépésekkel ugyan, de mindig hogy ezeket se kelljen az önkormánypróbálunk valamit fejleszteni Monori- zatnak fizetnie.
erdőn, ellentétben a rosszhír terjesztők
Végül kérem engedjék meg, hogy a Az ingatlant úgy alakították ki, hogy alkalmas legyen kiállítások,
hangzatos szidalmaival.
közeledő idősek napja alkalmából egy rendezvények megtartására mindaddig, ameddig nem lesz új
Tisztelt Lakosok, higgyék el, az önkor- Márai Sándor idézettel köszöntsem tele- művelődési ház Monorierdőn. Az épületbe költözött a községi
mányzat nem szórja a település pénzét! pülésünk minden szépkorú lakóját:
könyvtár, melyen kívül egy kiállítóterem, és egy 30-40 főt befoSőt, ahol tudunk, saját magunk próbál„Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb gadó rendezvényterem került kialakításra.
juk könnyíteni a kiadásokat. Például az és emberibb, ha megtöltöd a hétközA kiállítótermet Koday László, magát monorierdőinek valló
önkormányzat kerítéséhez tartozó új napok percét a rendkívülivel, az em- festőművész kiállításával nyitják meg. A sors iróniája, hogy bár
gyalogoskaput és a térkövezést, vala- berivel, a jóindulatúval és az udvarias- a festőművész életének nagyrészét településünkön töltötte, edmint a falunaphoz szükséges áram ki- sal; tehát az ünneppel.” 
dig mégsem nyílt alkalom arra, hogy a nagyközönség helyben
építését saját magam ajánlottam fel,
Szente Béla, polgármester csodálhassa meg alkotásait. Miután Koday László egyedi, színpompás naív festményei a világ számos pontjára eljutottak,
most végre Monorierdőn is kiállítják műveit, melyre minden érA településvezetés már hosszú évek deklődőt szeretettel várnak.
óta keresi annak a lehetőségét, hogyan növelhetné az egészségügyi ellátás színvonalát Monorierdőn. Úgy tűnik,
megérett az idő arra, hogy konkrét lépéseket is tegyenek ennek megvalósítása
Monorierdő képviselő-testülete júliusi érdekében. A sikeres pályázat lehetőséülésén úgy határozott, hogy a település get nyújt az orvosi körzetek számának
részt kíván venni az egészségügyi alap- bővítésére
Író-olvasó találkozót rendeznek október 5-én Monorierdőn.
ellátást biztosító intézmények fejlesztéA képviselő-testület augusztusi ülé- A felújított, és kulturális központtá alakított régi önkormánysére kiírt pályázaton.
sén azt a döntést hozta, hogy a jelenlegi zati épületnek ez lesz az első rendezvénye, melyre szeretettel
A településvezetés egybehangzó egyetlen felnőtt-háziorvosi körzet mellé várják az irodalom, kultúra, könyvek iránt érdeklődőket. A 18
szavazással döntött arról, hogy a szük- egy újabb körzetet hoz létre. A település óra 30 perckor kezdődő találkozón Gróf Nádasdy Borbála lesz
séges 5 százalékos, mintegy 8 mil- lakosságszáma indokolja a második kör- a meghívott vendég.
lió 250 ezer forintos önrészt az önkor- zet működését, hiszen a jelenlegi ellátást
Gróf Nádasdy Borbála 1939-ben született Budapesten, a törmányzat saját forrásból biztosítja. A az állandó túlterheltség és zsúfoltság jel- ténelmi Nádasdy-család tagjaként. Írónő korábban balettmesképviselő-testület tagjai felkeresték lemzi.
ter, színésznő. Édesapja, gróf Nádasdy Pál (1910–1974) ariszPogácsás Tibor önkormányzati államEzen kívül mivel jelenleg Monorier- tokrata, édesanyja Augner Antonia Margit (1914–2006) polgári
titkárt, a térség önkormányzati képvi- dőn nincs fogorvosi ellátás, a képviselők családból származó táncosnő.
selőjét, és segítségét kérték a tervek egy fogorvosi körzet létrehozása mellett
Az írónő most Monorierdőre látogat. Ne hagyja ki a találkomegvalósításában.
zás lehetőségét!
is döntöttek.

Egészségházra
pályázunk

2017.

Gróf Nádasdy Borbála
író Monorierdőn
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Készülnek a finom, diétás ételek

A konyhán is
becsöngettek
Az új tanév megnyitásával
a település konyhájának
élete is felpezsdült.

A

Fekete István Általános Iskola közvetlen szomszédságában
működő konyha ugyanis fontos
szerepet tölt be településünk életében.
Azonkívül, hogy szolgáltatása Monorierdő felnőtt lakosai számára is elérhető,
számos diáknak jelenti a biztos, meleg
étkezés lehetőségét a teljes iskolai tanév során.
Balla Tiborné élelmezésvezető arról
tájékoztatott bennünket, hogy a konyha zavartalan működését – karbantartás,
eszközbeszerzés, javítások – Monorierdő
önkormányzata biztosítja. A konyha folyamatosan részt vesz az önkormányzati
rendezvényeken.

2017.

NYITVA TARTÁS
Teleház
Monorierdő,
Szabadság u 50/a
zárva
13:00-16:00
13:00-16:00**
13:00-16:00
9:00-12:00
zárva
zárva

Könyvtár
Monorierdő,
Béke köz 13.
9:00-18:00
9:00-12:00
9:00-12:00**
9:00-12:00
13:00-18:00
zárva*
zárva

A nyári szünet idejére a szociálisan
Hétfő
rászoruló gyerekeknek, összesen 31 főKedd
nek, napi egyszeri meleg ételt biztosíSzerda
tott az önkormányzat. A 2017-2018-as
Csütörtök
iskolai tanévben átlagosan napi 366
Péntek
Szombat
adag ételt készítenek az alábbiak szeVasárnap
rint: óvodás 165 fő, alsó tagozatos 122
fő, felső tagozatos 59 fő és időskorú ét- * Minden hónap első szombatján 9-16 óráig nyitva.
kező 20 fő.
** Minden hónap első szerdáján a Teleház
A diétás étkeztetés feltételei adottak. A
és a Könyvtár zárva tart 9-16 óráig.
konyha jelenleg az alábbi diétás étkezéseket biztosítja: tejmentes, laktózmentes,
gluténmentes, diabetesses, kalóriaszegény. Természetesen igény szerint a
többi diétát is biztosítani tudják. Ezt a
feladatot szakképzett diétás szakácsnő
2017. szeptember hónapban ismét tüdőszűrést tartanak
végzi, a diétás étlapokat pedig dieteti- Monorierdőn. A vizsgálatra a következő időpontokban
kus szakember készíti el.
várják a lakosságot: szeptember 20-21-én 8-18 óráig, vaA konyha jelenleg nyolc dolgozói lét- lamint szeptember 22-én 8-13 óráig. Helyszín: az önkorszámmal működik az alábbiak szerint: 1 mányzat épülete. A fájdalommentes vizsgálattal sok beélelmezésvezető, 1 diétás szakács, 2 sza- tegség megelőzhető!
kács, 1 raktáros és 3 konyhalány.

Tüdőszűrés
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Idén a kápolnában
ünnepeltek

Helyreigazítás

Idén is ünnepélyes keretek között, új kenyér megáldása előtt Lénárt Tibor
méltó módon és helyszínen ünne- református lelkész szólt a jelenlévőkhöz,
pelték meg Monorierdőn Augusztus majd Paszternák Tamás, katolikus plé20-át, Szent István király ünnepét. Az bánia kormányzó áldotta meg az új keeseményt a katolikus kápolnában ren- nyeret. A kenyeret a Laci pékség ajánlotdezték meg. Az alkalmat ünnepi szent- ta fel. A rendezvény végén a Katolikus
misével nyitották meg, majd Szente Béla Karitasz Monorierdői Csoportja jóvoltápolgármester mondta el gondolatait. Az ból adományosztásra is sor került.

Tud ön
újraéleszteni?

A szeretet dobókockája
Mint minden évben, idén nyáron is megrendezték
Monorierdőn a katolikus napközis tábort a gyermekek számára. Sándor Otiliát kértük meg arra, hogy
tájékoztassa a Hírmondó olvasóit a hét eseményeitől.

A

katolikus napközis tábort 2017.
július 31-augusztus 4. között
szerveztük meg Monorierdőn a
Szent József kápolnánál. A táborban közel 70 gyermek vett részt.
A gyermekek a tábor ideje alatt sok
színes programba kapcsolódhattak bele,
mint: kézműves foglalkozások, dráma
műhely, különböző közösségi játékok,
sorversenyek, számháború Idén a legkedveltebb az akadályverseny illetve a
vízibomba volt. A résztvevők nagyon jól
érezték magukat.
A tábor nagy segítség volt azoknak
a családoknak, akik nem tudták megoldani gyermekük felügyeletét. Ezen kívül
a hét lehetőséget adott a gyermekek

„Megtapasztalhatták a közösség erejét,
melyhez hozzájárultak a
mindennapi kiscsoportos
beszélgetések.”

gyakorlói a mindennapokban. Erre a kérdésre a nap végén kerestük a válaszokat
a jósággyűjtőnél, amikor egy nagy dobókocka oldalaira ragaszthattak kis téglákat
a táborozók. A gyermekek nagyon fogékonyak voltak a dobókocka mottóira, így
a nap végén feladatként csoportosan el
kellett játszaniuk egy mindennapi szituációt az egyik mondattal kapcsolatban.
Pl. „elsőként szeretek”, itt bemutatták, hogyan lehet elsőként szeretni, és szó nélkül
besegíteni az otthoni házimunkában.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Monorierdő önkormányzatának az
anyagi támogatásáért, a Karitasnak az
élelmiszer felajánlásokért és mindazoknak, akik a táborban segítettek.

40, 50 vagy 60

Második alkalommal rendezik meg az Új- Már sokéves hagyomány, hogy idősek napján Szente Béla polraélesztés Világnapját, és az ezzel egybe- gármester a képviselő-testület nevében köszönti a Monorierkötött egészségnapot Monorierdőn. Ok- dőn élő negyven-, ötven és hatvanéves házassági évfordulótóber 16-án, hétfőn 11-16 óráig várják a jukat ünneplő párokat.
lakosságot a tornateremben. A tervezett
Kérjük, hogy amennyiben önök vagy családtagjai e kerek
programok között szerepelnek egészség- évfordulók valamelyikét ünnepli ebben az évben, jelentkezzeügyi szűrések és újraélesztés bemutató. A nek a következő számok egyikén: Borbás Elvira 06-30/625-4842
szervezők mindenkit szeretettel várnak.
vagy Dzsupin Imréné 06-30/625-9984.

Sok-sok játék és egy kis tanulás

számára testi-lelki fejlődésre egyaránt.
Megtapasztalhatták a közösség erejét,
melyhez hozzájárultak a mindennapi
kiscsoportos beszélgetések. Sokan, akik
évközben is katolikus közösségünkbe
járnak segítőként illetve résztvevőként is
jelen voltak a táborban.
Mint minden évben, most is választottunk egy témakört, amelyet a hét folyamán kifejtettünk a gyermekekkel közösen.
Most a szeretet dobókocka oldalait bontottuk ki, amelyek a következőek voltak:
kölcsönösen szeretjük egymást, szeretem
az ellenségem, eggyé válok a másikkal,
Jézust szeretem a másikban és mindenkit
szeretek. Célja, hogy segítséget adjon abban, hogyan lehetünk a szeretet követői,

A Monorierdői Hírmondó előző számában a falunapi
fellépők közül sajnálatos módon kimaradt az Őszirózsa
Nyugdíjas Klub. A hibáért elnézést kérünk!
A klub tagjai fergeteges műsorral kápráztatták el a
közönséget, akik vastapssal jutalmazták a felhőtlen hangulatot. A nyugdíjasok évek óta visszatérő, stabil szereplői a falunapi rendezvényeknek. Minden évben fáradságot nem ismerve készülnek és adják elő színvonalas
műsorukat. A fellépő ruhákra is mindig nagy hangsúlyt
fektetnek, nem volt ez másként idén se. A szervezők köszönik, hogy vállalták a fellépést, a 2018-as falunapon is
számítanak rájuk.

Hirdetés

Ovisoknak

• Tisztító kezelések
• Savas kezelések
• Feltöltő kezelések
• Gépi kezelések:
- ultrahang
- iontoforézis
- thermo vasaló
- thermo álarc
• Hatóanyagos masszázs
• Lávaköves masszázs
• Hagyományos kezelések

kedden és csütörtökön
16–16:30-ig az oviban.

Kozmetika

Felnőtteknek

kedden és csütörtökön
18-19-ig az iskolában.
Az árak nem változnak: gyerekeknek 3000Ft/hó,
felnőtt bérlet 4500 Ft/hó.

További információ: : Gabi kozmetika
Bejelentkezés: 06-29/419-166
Cím: Monorierdő, Nefelejcs u. 29.

Érd.: Pap Alexandra • Tel.: 06-30/821-8207

Hirdetés

Pacsirta állateledel bolt

Erdő-vill

Villanyszerelési szaküzlet
villanyszerelés,
kivitelezés,
forróvíztárolók
felszerelése,
javítása

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.

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

2017.

Szolárium,
műköröm, pedikűr

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

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

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

Professzionális teljes testvibrációs,
mozgásteráPiás alakformáló készülék

Tel./fax: 06-29/418-594
Nyitva tartás: hétköznap: 8–18 óráig, szombat: 8–13 óráig, vasárnap: zárva
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Védőcsövek
Dobozok
Vezetékcsatornák
Kábelek
Vezetékek
Kismegszakítók
Izzók
Kontaktorok
Motorvédők

Az

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

Meghívó
Monorierdő Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt a

2017. október 1-én 13:30 órakor
tartandó Idősek Napjára.
Helyszín:

Forgalmi rend változás

Figyeljük a korlátozó táblákat

Monorierdő területén néhány helyen forgalmi rend változás
történt: A Rózsa utcai orvosi rendelő előtti várakozásra 5 db
parkolóhely áll rendelkezésre az ott dolgozók, a mentő, illetve
mozgáskorlátozottak részére. A Gyöngyvirág utca–Rózsa utca
sarkán jobb oldalon tábla tiltja a megállást és a várakozást is, ( 5
percre sem!) ami a kereszteződésig tart. Az Autós csárda előtt
a Barátság utcán 40 m-ig megállni tilos.
Monorierdő területén szerdán 8 és 17 óra között, vasárnap
8-tól 10 óráig lehet égetni, kizárólag kerten belül. Aki nem a
kijelölt napokon, vagy a környezetet károsító anyagokat éget,
150 000 Ft-ig terjedő közigazgatási szankcióval sújtható.
Továbbá különös figyelmet kell fordítani az árkok tisztán tartására is. 
Petrovai Tamás, közterület-felügyelő
Hirdetés

Fekete István Általános Iskola tornaterme
Program
– Köszöntők: Szente Béla polgármester
Dr. Páczi Antal alpolgármester
– Jubiláló házaspárok köszöntése
– Ihos József (Kató néni) műsora
– „Szeressük egymást gyerekek….”
GREGUS ANIKÓ ÉS DOBROZEMSZKY
GÁBOR MŰSORA
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Köszönetnyilvánítás
A Pályi család köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik Pályi Pálné temetésén részt vettek, sírjára virágot
helyeztek.
Pályi család
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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
06-29/416-858, 06-30/974-1744
+F

Monorierdő, 4-es főút 43-as km

Nyitvatartás Már hÉT vÉgÉN Is: h–v: 6–19 óráig

Monorierdő, Barátság u. 102.

Figyelem!
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Kaphatók ill. rendelhetők
kiváló minőségű

30 N la
trapéz- és
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falazót kett cserepeslemezek
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Sód yéken legolcs ávaló
biobrikett, AKCIÓ többféle vastagságban,
körn apban, hozz lása
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n
színben és formában,
ár
július hóégű cement vás )
tőzegbrikett,
különböző bevonatú felülettel
m
/
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(fényes és matt poliészter, fényes és me esetén! (min.
német brikett,
matt gránit, matt alumínium).
Ne bízza másra az anyagbeszerzést!
lengyel szén!
Százezreket spórolhat, ha saját maga szerzi be építőanyagát!

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
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Kingstone vakolatok, Beton Epag térkövek

Koromtalanító, alágyújtós kapható!
Hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti
a megvásárolt tűzifa tömegét.
2017.

Építőanyagok gyári ár alatt!

Bizsuk, kozmetikai
cikkek, kiegészítők
299 Ft/db

Értékcsökkent zsákos termékek kiárusítása!
Lábazati vakolat, polisztirol- és pórusbeton ragasztó, gipszkartonragasztó

6

szeptember

2017.
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FABrIKeTT
10 kg-os
szeptember

Monorierdő Község

SAROK
ABC

Önkormányzatának Lapja

Új cím: Monorierdő,

Pacsirta u. 2.

H: 7-12-ig, K-P: 6-18-ig, Szo: 6-13-ig, adventi vasárnapokon: 7-12-ig

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

Pénteken
Helyi
és szombaton vágóhidakról
friss hal,
100%-ban magyar
pontyszelet. sertés-, marha-,

Nagyobb helyen, nagyobb választékkal várjuk!

Helyben feldolgozott
tőkehús, baromfihús,
magyar sertésés csirkehús

Kolbászhús,
szalonnafélék,
belek
kaphatók!

Friss zöldség, gyümölcs

Keresse naprakész
ajánlatainkat
a Facebookon!
: sarok-abc
monorierdő

Primőr áruk
Házi sajtok
Különleges fűszerek és pácok

4kilo es főú
mé t, 43
terk -as
ő

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

csirkehús.

Hétvégenként finom
disznótoros, kolbász,
húsok, szalonnafélék, természetes és
kolbászbelek kaphatók.

Válassza a minőséget és a tapasztalatot!

