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Tisztelt monorierdői Lakosok!

Ismét eltelt a nyár. Ha nem is túl látványos, de
annál hasznosabb felújításokat végeztünk, végeztettünk településünkön, közintézményeinkben.

A

Keretbe zárt
történelem

nyár folyamán a Csicsergő Óvodának konyhájába új gáztűzhely
készüléket illetve új hűtőszekrényt vettünk. Zárak felújítása, cseréje is
megtörtént. Ezen kívül a napközi étkezőjét és a konyháját újíttattuk fel. Festés,
mázolás valamint radiátorok cseréje is
történt. A konyhában elektromos javítások, sütő felújítás és egy új gázzsámoly
beszerzése és beüzemelése történt.
Ezen kívül a fűtést is korszerűsíttettük. A
régi elavult keringető szivattyút és csöveket cserélték ki, valamint az elektromos átkötést a konyha, kazánházban.
Az iskola tornatermében is történtek felújítások. Például a helyiség par-

kettája kapott a tavalyi lakkozásra egy
új lakkréteget, és néhány felfestés is
megtörtént. Az alagsor világítását is
régi önkormányzati épület galériahelyiséggé alakított
teljesen korszerűsíttettük. A folyóson
armatúrákat, az öltözőkben a világítátermeiben régi dokumentumok, korabeli fotók segítsokat cseréltük, a tanári öltözőben és
ségével követhetjük nyomon történelmünket. Az időirodában világítás és elektromos kiépí- utazás a régmúlttól egészen a jelenünkig tart, meg-megállva
tés történt. Az iskola udvarán egy új a településsé válás legfontosabb állomásain. Nem csak dédvízaknát is kialakítottunk, ezzel párhu- esetleg ükszüleinket fedezhetjük fel a fotókon, de rácsodálkozzamosan egy új víz nyomvonal is kiala- hatunk egy-egy ismerős épület, utca vagy településrész régkításra került.
múlt arcára is.
Folytatás a 2. oldalon
Folytatás a 3. oldalon

Téli rezsicsökkentés

Újra Ökoiskolánk van

3. oldal



Október 15-ig lehet pályázni

Az utak javítása lapzártánk
idején is folyik

Monorierdő településtörténetét
ismerheti meg a nagyközönség
a most nyíló fényképkiállításon.

A

Meghívó

4. oldal

4. oldal
Környezettudatos nevelés

Szalai Gáborné Krisztina
festőművész kiállítása

Monorierdő Község

Önkormányzatának Lapja

Önkormányzatának Lapja

Monorierdő Község

Folytatás a címlapról

Tisztelt monorierdői Lakosok!
Lehet, hogy ezek az elvégzett munká- ajánlatok alapján a Hajnáczinvest KFT-t
latok elsőre nem szembetűnők, de min- nevezi meg kivitelezőként. A településdenképpen elengedhetetlenek a folya- vezetés forgalomlassító gerendák elhematos üzemeltetésekhez.
lyezéséről is döntött, így a Monorierdő
belterületét 40 km/h sebességű területté nyilvánítja.
A munkálatok miatti kellemetlenségekért megértésüket és türelmüket
A településvezetés 2018. április 16-án kérjük! A várakozás meghozza a gyürendkívüli ülés keretében döntést ho- mölcsét, ha sokkal komfortosabb és bizzott, melynek értelmében Monorierdő tonságosabb közlekedést tudunk biztorészt vesz a belterületi utak felújítására sítani Monorierdőn.
kiírt pályázaton.
PM ONKORMUT 2018 Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatási Tájékoztatni szeretnénk önöket a Futó és
céllal kiírtak egy pályázatot Pest megye a Nefelejcs utca sarkán épülő játszótér
területére. Olyan útszakaszokra lehe- kivitelezésének jelenlegi állásáról.
tett pályázni, melyek érvényes tervvel
A 2017-es költségvetésébe az Önkorés engedéllyel rendelkeznek. Monori- mányzat betervezte egy játszótér megerdőnek nem igazán voltak ilyen utak valósítását a fent említett területen.
a birtokában, tehát ezeket először be Előtte még kialakíttatott egy futópályát
kellet szerezni. Ezután ismét ülésezett az erdőben, mely része lehetne egy játa képviselő-testület, és döntést hozott szótérnek, pihenő parknak. A bekért árarról, hogy a pályázaton a Rózsa utca, a ajánlatok közül a képviselő-testület haSzabadság utca, a Bokor utca azon sza- tározatban kiválasztotta (53/2017(IV.18: )
kaszai lesznek javítva, melyek már jár- 6 igen szavazattal) azt a vállalkozót, aki
hatatlanok. Továbbá a Nefelejcs utca a legkedvezőbb ajánlatot tette. A kivitevalamint a Pacsirta utca egyes részeit lező előleget kért, de a képviselő-testüújíttatjuk fel.
let felkérte (69/2017(V.11) határozatában),
Mivel a mai napig nem született dön- hogy előleg nélkül kezdje meg a muntés arról, hogy mely települések nyertek kálatokat. Ezután a képviselő-testület
a kiírt pályázaton, a képviselő-testület (amit szintén egyhangú szavazati arán�úgy döntött, hogy - mivel a Rózsa utca nyal 164/2017.(IX.28.) határozatában) ármajdnem teljes szakasza járhatatlan -, ajánlatok alapján felkért egy villanyszeönerőből megcsináltatja.
relő vállalkozót a világítás kialakítására,
2018. szeptember 10-én a képviselő- és villanyóra szekrény kihelyezésére. Ez
testület döntött arról, hogy a bekért ár- meg is valósult.

Az utakról…

A játszótérről…

„A településvezetés 2018.
április 16án rendkívüli
ülés keretében
döntést hozott,
melynek értelmében Monorierdő részt
vesz a belterületi utak felújítására kiírt
pályázaton.”

Szente Béla, polgármeter

Egészségfejlesztési Iroda Monorierdőn
A monori járásban jelenleg nincs
Egészségfejlesztési Iroda (EFI), és a mentális egészséggel kapcsolatos elérhető szolgáltatások is korlátozottak. Pedig
a járás egészségügyi, megbetegedési,
egészségi állapotára vonatkozó mutatói indokolják az EFI létrehozását.
Az iroda célja a monori járás helyi
egészségfejlesztési kapacitásainak fejlesztése, összehangolása az országos
népegészségügyi fejlesztéssel. Továbbá célunk összekötő kapoccsá válni a
járásban működő egészségügyi alap-

2018.

ellátás, a járóbeteg szakellátás és az
egészségfejlesztési programokat megvalósító szervezetek között.
A monori járási EFI projektgazdája
Monorierdő Község Önkormányzata. Elkötelezettek vagyunk az egészség mint
érték közvetítésében, és hisszük, hogy
az egészség mint az életminőség egyik
legfontosabb tényezője, személyes hozzáállásunkon is múlik. Sok éves szakmai
tapasztalattal rendelkező szakembereket sikerült megnyernünk szakmai munkatársnak és projektmenedzsmentnek.
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Ezek után a képviselő-testület a terület többszöri bejárás után, illetve szakértő véleménye alapján kérte a kivitelezőt, hogy javítsa ki a munkálatokat,
mert nem áll módjában fizetni mindaddig, amíg hibás és rossz minőségű a kivitelezés. Ezt jogi képviselő alátámasztó levele is követte (1 94/2017.
(X.26.))
A kivitelező ellentmondott, de a
polgármester és a képviselő-testület
hajthatatlan volt, és döntésük alapján
(30/2018. (II.22.)) a legmagasabb TÜV.
által kiállított szakvéleményt kértek. A
vizsgálat is kimondta, hogy nem megfelelő minőségű és a gyermekek testi
épségére veszélyes a kivitelezés. Ismét
jeleztük a vállalkozónak, hogy bontsa el
a veszélyes eszközöket, mert az önkormányzat nem fizet, sőt elállunk az általa
megvalósítandó játszótér kialakításától.
Hosszú huzavona után végre elszállította a hibás játékokat, nem mindennapi terepet hagyva maga mögött…
A képviselő-testület úgy döntött,
hogy mindenképp megépíti a játszóteret, és határozott arról, hogy a tereprendezésre és a játékok kivitelezésére
újabb árajánlatokat kér be, amit a képviselő testület 5 igen 1 nem és 1 tartózkodás mellett elfogadott. Döntésünket azzal indokoltuk, hogy a balesetveszélyes
állapotokat megszüntetjük, és a kisgyermekes szülők kérésének eleget téve
megkezdjük az új játszótér megépítését.
Reméljük, hogy az önök megelégedésére hamarosan birtokba is vehetik
az új játszóparkunkat.

„Az iroda célja a monori járás helyi egészségfejlesztési
kapacitásainak
fejlesztése, ös�szehangolása az országos
népegészségügyi
fejlesztéssel.”

Az iroda szakmai vezetője háziorvos, klinikai onkológus, szülész-nőgyógyász
végzettségű orvos, valamint az ő munkáját segíti irodavezetőként egy körzeti ápoló. A további EFI-munkatársak dietetikus, gyógytornász, szociális munkás,
pszichológus végzettséggel rendelkeznek. A projekt költségvetése megalapozott és pénzügyileg stabil, amit jelentősen befolyásol, hogy a kiválasztott
szakemberek munkaidejükön belül számos előírt szakmai feladatot fognak elvégezni, ezáltal alacsonyabb a kiszervezett egészségügyi szolgáltatások aránya.
A projektünk 2018. 09. 01–2020. 08. 31.
időszakra terjed.

szeptember

Folytatás a címlapról

Keretbe zárt történelem
A kiállítás témájából adódóan a képeket
időrendi sorrendben, egységes keretbe
foglalva helyezték el. Ha belépünk a községi könyvtárhoz vezető bejárati ajtón, az
első helyiségben találhatjuk a jobbára fekete-fehér, ma már kuriózumnak számító
fotókat. Tovább sétálva, a következő teremben kaptak helyet a színes, közelmúltat vagy jelent bemutató képek. Különösen érdekesek azok a fotográfiák, melyek
egy keretben, egymás alatt ábrázolják
ugyanazon településrészlet korabeli, illet-

ve mai állapotát. Így együtt még szembetűnőbb a változás.
A tárlatot Monorierdő Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális, Sport és Ügyrendi Bizottsága szervezte és valósította
meg. A keretbe zárt történelem megtekinthető a könyvtár nyitva tartási idejében.
A Monorierdő régmúlttól napjainkig
című gyűjtemény egy állandó kiállítás. Ez
azt jelenti, hogy amikor nincs egyéb tárlat,
akkor ezek a képek láthatók a galériában.
A bizottság köszönetet mond mindazok-

Téli rezsicsökkentés

A Kormány 1364/2018.(VII.27.) Korm. határozatában a
téli rezsicsökkentésben nem részesült vezetékes gáz-vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások
egyszeri természetbeni támogatásáról rendelkezett.

A

kormányhatározat alapján, háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be a helyi
önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő
nyilatkozaton rögzíteni kell az igényelt
fűtőanyag fajtáját, amely később nem
módosítható. Az igénylő személynek az
adott háztartás a bejelentett lakóhelyének, vagy bejelentett tartózkodási helyének kell lennie.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült (gázszámlából az összeg már jóváírásra került).
Kizárólag elektromos fűtési móddal
rendelkező háztartások nem jogosultak
az igénybejelentésre.
Az igénybejelentés feltétele annak
tudomásul vétele a bejelentő részéről,

2018.

hogy az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült. A katasztrófavédelmi szerv szükség szerint további
adatgyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot is végezhet. Ha
a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény
fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.
Részletes tájékoztatás és igénybejelentő lap a Monorierdői Polgármesteri
Hivatal portáján igényelhető hétfőn: 1318 óra között, szerdán 8-16 óra között, illetve pénteken 8-11 óra között. A kitöltött nyomtatványokat a Polgármesteri
Hivatal szociális ügyintézőjénél kell leadni legkésőbb 2018. október 15. napjáig.
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„Különösen érdekesek azok a
fotográfiák, melyek egy keretben, egymás
alatt ábrázolják ugyanazon
településrészlet
korabeli, illetve
mai állapotát.
Így együtt még
szembetűnőbb
a változás.”

Könyvtár
nyitva tartása:
Hétfő: 9:00–16:00
Kedd: 9:00–12:00
Szerda: 9:00–12:00
Csütörtök: 9:00–12:00
Péntek:12:00–17:00
A hónap első szombatján
9:00–12:00 -ig van nyitva.
A hónap első szerdáján
zárva tart a könyvtár.
nak, akik segítették munkájukat: fotókat
bocsátottak rendelkezésükre, illetve a feliratokhoz anyagot biztosítottak.

Meghívó
Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az

1956-os Forradalom és Szabadságharc
tiszteletére rendezett ünnepségre.
Időpont: 2018. október 23. 9 óra
Helyszín: Makkos Park
PROGRAM:
- Himnusz
- Ünnepi beszédet mond Szente Béla,
Monorierdő Község polgármestere
- Ünnepi műsor a Fekete István Általános Iskola tanulóinak előadásában
- Koszorúzás
- Szózat
(Rossz idő esetén a program a tornateremben kerül megrendezésre)

Szervező: Monorierdő Község Önkormányzata

szeptember

Monorierdő Község

Önkormányzatának Lapja

gazdag
Újra Ökoiskolánk van Élményekben
tanév elé nézünk
Hanyecz Anita intézményvezető 2018. augusztus 23-án
újra átvehette az oktatásért
felelős államtitkártól 5 éves
intézményvezető megbízását, mely nevelőtestületi és
fenntartói döntésen alapult.

A

Monorierdei Fekete István Általános Iskola 259 tanulóval kezdte meg a 2018/2019-es tanévet.
Az ötödik és a hetedik évfolyam kivételével két osztályt indítottak, külön napközis csoportokkal. Felső évfolyamosok
számára továbbra is tanulószobai foglalkozással segítik a délutáni házi feladatok
elkészítését. Sajnos az országosan említett pedagógushiányt Monorierdőn is
érzékelik, jelenleg négy álláshely betöltetlen. Az iskola célja a kollégák túlterheltségének csökkentése, és a mielőbbi szakos ellátottság biztosítása. Továbbra is
biztosítják a szakköröket, a tehetséggondozást. Az 5. évfolyam tanulói az első félévben kötelező úszásoktatásban vesznek

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szeretettel
meghívja Önt Szalai Gáborné Krisztina festőművész kiállításának megnyitójára. A vendégeket köszönti: Szente
Béla polgármester.
A kiállítás címe: Játék a színekkel

A kiállítást megnyitja: Bolcsó Gusztáv
pedagógus.
Időpont: 2018. október 15. 17 óra.
Helyszín: Kulturális Központ,
2213 Monorierdő, Béke köz 13.
A kiállítás megtekinthető 2018. október 16-tól október 21-ig, hétköznap a
könyvtár nyitva tartási idejében, szombaton 13–18, vasárnap 10–14 óráig.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Határtalanul
”program keretében nyílt pályázatot hirdetett a hetedik évfolyamosoknak a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére. A Fekete István Általános
Iskola elnyerte ezt a pályázatot, melynek keretében 2,5 millió forint támogatást kapnak a kirándulás megvalósítására
2019 tavaszán. A péteri Pittner Dénes Általános Iskola és AMIval együttműködve a 7. és 8. évfolyamos tanulók Szerbiába
utazhatnak.
A korábbi jó gyakorlatok és pedagógiai módszerek rendszerré fejlesztésével jött létre a Komplex Alapprogram, amely
az idén szeptemberben kísérleti formában hatvan iskolában
indul. A tervek szerint 2021-re már ezerötszáz iskolában tanítják az élménypedagógia módszerével a gyerekeket, s ehhez
harmincötezer pedagógus továbbképzése is megtörténik.
A Komplex Alapprogram egy nevelési-oktatási program,
melynek legfőbb célkitűzése a végzettség nélküli iskolaelhagyás mérséklése a prevenció segítségével. Ugyanakkor
egy olyan pedagógiai ars poetica is, melynek középpontjában az élményalapú tanítás, a tanulókat aktívan bevonó
pedagógiai szemlélet áll. Már alkalmazott jó gyakorlatokat
építettek be, fejlesztettek tovább, és egészítették ki új módszerekkel. A környékbeli iskolákhoz hasonlóan 2018/2019
tanévtől a Fekete István Általános Iskola 4. évfolyamos tanulói, majd felmenő rendszerben később a felső évfolyam is
részt vesz a Komplex Alapprogram bevezetésében. A Nemzeti Alaptanterv és a tantervi követelmények nem változnak
a módszer alkalmazásával. Megmaradnak a jól ismert „hagyományos” tanórák is, csupán az új ismeretek minél hatékonyabb elsajátítása, rögzítése érdekében néhány alkalommal csoportos, és a mindennapi élethez kapcsolódó,
úgynevezett alprogrami foglalkozásokkal egészülnek ki. A
szülők a délutáni napközis foglalkozások helyett a következő
alprogrami foglalkozások közül választhatnak: Logikaalapú,
Testmozgásalapú, Művészetalapú, Digitális alapú, valamint
az Életgyakorlat-alapú alprogram. A Komplex Alapprogram
bevezetéséről és a szülőket, gyermekeket is érintő változásokról a szeptemberi szülői értekezleteken adtak bővebb tájékoztatást.

Lelki fejlődés a közösség erejével
A katolikus napközis tábort 2018. július 30-augusztus 3. között szerveztük
meg Monorierdőn a Szent József kápolnánál. A táborban közel 80 gyermek vett részt.
A gyermekek a tábor ideje alatt sok
színes programba kapcsolódhattak be,
mint: kézműves foglalkozások, dráma
műhely, különböző közösségi játékok:
sorversenyek, számháború, a legkedveltebb pedig az akadályverseny és a vízibomba volt.
Sokan, akik a katolikus közösségünkbe járnak évközben is (Pl. Monorierdőn
– szerdánként d.u 16.00-17.30 ig) segítőként illetve résztvevőként is jelen voltak
a táborban.

Mint minden évben, most is választottunk egy témakört, amelyet a hét folyamán kifejtettünk a gyermekekkel. Ezek a
témák elősegítették a fiatalok erkölcsi fejlődését. Segítőkészségre, engedelmességre és a kölcsönös szeretet gyakorlására motiváltuk a résztvevőket. Célunk,
hogy erős, nemes lelkű gyerek nőjenek
fel közöttünk. A heti jósággyűjtővel korongokat gyűjthettek minden nap, és aki
a legtöbbet összegyűjtötte, azt a tábor
végén jutalomban részesítettük.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a
monorierdői Önkormányzatnak az anyagi támogatást, a Caritas-nak az élelmiszer
felajánlásokat, és köszönet mindazoknak,
akik a táborban segítettek. Sándor Otília

Meghívó
Monorierdő Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt a

2018. október 7-én 13:30 órakor
tartandó Idősek Napjára.
Helyszín:

Fekete István
Általános Iskola
tornaterme
Program
– Köszöntők: Szente Béla polgármester
Dr. Páczi Antal alpolgármester
– Monorierdői Aprók Néptáncsoport műsora
– Jubiláló házaspárok köszöntése

FOGADÓÓRA

Lászlóné képviselők, dr. Páczi Antal
alpolgármester 2018.október 08-án,
hétfőn 17 órai kezdettel a Monorierdői Polgármesteri Hivatalban tart fogadóórát

Balogh Gábor, Borbás Elvira,
Dzsupin Imréné, Fehér István, Nagy

– SZTÁRVENDÉG: KARDA BEÁTA
Szervező:
Monorierdő Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Hirdetés

Pacsirta állateledel bolt

Szé
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Sminktetoválás
• szemöldök tetoválás

(szálazott és Soft powder technika)
• szemhéj tetoválás (szempilla
sűrítés és tusvonal), régi kikopott
tetoválás frissítése, javítása.

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.
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Meghívó

rész, a második félévben a 4. évfolyam tanulói folytatják.
Lehetőség van a korábbi évekhez hasonlóan a fakultatív úszástanulásra is a
monori uszodában.
Az oktatás színvonalának emelése, valamit a tanév során nyújtott programok
színesítése érdekében az iskola folyamatosan él a pályázati lehetőségekkel. 2018.
szeptember 1-től ismételten elnyerte az
intézmény az Ökoiskola címet. Továbbra
is kiemelt cél a gyermekek környezettudatos szemléletének kialakítása.
A tanévkezdést idén is technikai és felújítási munkálatok előzték meg. A régi
vízvezetékrendszer egy részét szakemberek kicserélték, valamint az úgynevezett
„bitumenes” udvar védőhálója és a kültéri padok festése is megújult. A törvényi
előírásoknak megfelelően a mosdók festését is elvégezték. Új függönyök vásárlásával öt tantermet tettek otthonosabbá.
A tornaeszközök felújítása szintén folyamatban van. Szülői hozzájárulásoknak és
felajánlásoknak köszönhetően egy tanterem teljesen új bútorzatot kapott, és további egy terem padjainak modernizálása jelenleg is folyamatban van. Köszönet
a sok támogatásért!

Önkormányzatának Lapja

Monorierdő Község

Monorierdő,
Nyárfa u 11.
Tel.: 06-20/446-0401
: széplaki andrea
sminktetoválás

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

Hirdetés

Erdő-vill

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

Villanyszerelési szaküzlet
Védőcsövek
Dobozok
Vezetékcsatornák
Kábelek
Vezetékek
Kismegszakítók
Izzók
Kontaktorok
Motorvédők

villanyszerelés,
kivitelezés,
forróvíztárolók
felszerelése,
javítása

Kozmetika

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

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

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

Önkormányzatának Lapja

Jöjjön Ön
is táncolni!
A Monorierdői Néptánccsoport felnőtt
és gyermek csoportja szeretettel vár-

ja a táncolni vágyó lakosokat. A próbák
alkalmával a tagok megismerkedhetnek a hagyományos magyar népzene
és néptánc alapjaival. Községi rendezvényeken, tánctalálkozókon fellépési lehetőséget biztosítanak a gyermek és felnőtt csoport számára. Jelentkezni lehet
a próbákon, vagy a Polgármesteri Hivatalban.
A próbák időpontjai: általános iskolás
gyerekeknek – hétfő 14.30-15.30-ig, felnőtteknek – péntek 18-19 óráig.
Helyszín: tornaterem.
Jelentkezni lehet a próbákon vagy a
következő telefonszámokon: Borbás Elvira – 06-30/625-4842, Dzsupin Imréné
– 06-30/625-9984

A házaspárokat ünnepeljük
Monorierdő község önkormányzata az Idősek Napja alkalmából köszönti a 40, 50 és 60 éves házassági
évfordulójukat ünneplő házaspárokat. Amennyiben környezetében van

olyan házaspár, akik e kerek évfordulójukat 2018-ban ünneplik, jelentkezni lehet az alábbi telefonszámokon:
Borbás Elvira – 06-30/625-4842,
Dzsupin Imréné – 06-30/625-9984

120 százalékon
az óvoda kihasználtsága
Egy sikeresnek mondható nevelési év után, 43 gyermeket fájó
szívvel, de boldogan engedtünk el az iskolába. Láttuk az örömöt
és várakozást az arcukon az iskolai évnyitóra ballagva. Ezek után
új lendülettel vártuk a szeptemberi nevelési év kezdését.
Kollégáimmal, tele új tervekkel, három csoportban folyamatosan fogadjuk azt a 60 gyermeket, akik a tavasz folyamán beiratkoztak. A gyermeklétszámról pontos adatot nem lehet leírni,
hiszen, napról-napra változik. A kicsik közül sem egyszerre kezdi
meg mindenki az óvodát, és a faluban lévő folyamatos be – és
elkötözés miatt a középső és nagy csoportjainkban is változik
a létszám. A beiratkozott és előjegyzésben felvett gyermekek
száma tekintetében, hamarosan elérheti a 120%-os kihasználtságot. Ebben az esetben már komoly feladat a délutáni pihenőidő alatt az ágyak elhelyezése. Az intézményün kapacitása csoportonként maximum 20-21 ágy elhelyezésére, amely kevésnek
bizonyul a 28-30 fős csoportlétszám mellett.
Az év programtervezete kialakult, erről a szülők folyamatosan kapnak tájékoztatást a szülői értekezletek alkalmával és a
jövő hónap elejétől az intézmény honlapján, a http://ovoda.
monorierdo.hu-n meg is találják, más az óvodánkat érintő információkkal együtt. Az idei évben is sok-sok színes program
vár a gyermekekre, bábszínházak, zenés előadások, kirándulások, családi nap, a mindennapi fejlesztések és kreatív foglalkozások mellett. Bízunk benne, hogy a tavalyi évhez hasonló sikeres
év áll előttünk. 
Győri Borbála óvodavezető

Önkormányzatának Lapja

Monorierdő Község

Monorierdő hírnevét is vitte
Virág Ilona saját verseinek elszavalásával indult a nyugdíjas
Ki mit tud? országos tehetségkutató versenyen. A Hévízen
megrendezett vetélkedőn a monorierdői lakos produkcióját
ezüstminősítéssel jutalmazta a zsűri. Virág Ilona elutazásához
anyagi támogatást nyújtott Monorierdő önkormányzata is, a
versenyző cserébe mintegy másfélezer ember előtt képviselte településünket.
– Nagyon szépen köszönöm a sok bátorítást, szurkolást.
Köszönet azoknak is, akik átérezték, hogy milyen kimondhatatlan öröm nekem az, hogy egy ilyen nagyszabású versenyen
képviselhettem Monorierdőt – mondta el a Hírmondónak Virág Ilona.
Hirdetés

Mézrendelés
már az interneten is:

www.apifito.hu

Gyógynövényágyon
érlelt termelői mézek
Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás,
rozmaringos, zsályás,
kamillás, ánizsos,
köményes, bazsalikomos

500 g:

1490
Ft

Az APIFITO termelői mézek és
mézkülönlegességek megvásárolhatók
a Régió Lapkiadó Kft.
szerkesztőségében:
Monor, Kossuth L. u. 71/A.
Tel.: 06-70/607-4444

Közérdekű információk
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Háziorvosi rendelő: 29/419-107
Gyermekorvosi rendelő: 29/419-544
Orvosi ügyelet (Pilis): 29/496- 011
Polgárőrség: (8-tól 20 óráig)
06-30/362-88-07
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, péntek: 8-11-ig.
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Monorierdő,
Monorierdő,
Barátság u. 12.
Nyitatartás:
H–P: 8–17, Szo: 8–12

PARK M ARKET
... ami a mindennapokhoz kell!
lakástextil • műanyag • konyhai apró cikk
papír-írószer • játék • ajándék • kávé • édesség
szezonális termékek

Alapító laptulajdonos: Monorierdő Község
Önkormányzata. Kiadja: Régió Lapkiadó Kft.
Cím: 2200 Monor, Németh Ágoston u. 5., Szerkesztő: Nagy Renáta. Felelős kiadó: Papp János ügyvezető.
Szerkesztőség: Cím: 2200 Monor,
Kossuth L. u. 71/A.. 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

EGÉSZ HÉTEN 6-tól 20-ig NYITVA!

Monorierdő, Barátság u. 102.

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

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

06-29/416-858, 06-30/974-1744
Köszönöm ABC partner
Bővebb információ a
www.koszonomabc.hu oldalon

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

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

EUTR: AA5845901
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Kaphatók 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).

Ne bízza másra az anyagbeszerzést!
Százezreket spórolhat, ha saját maga szerzi be építőanyagát!

30 N+F tégla
már 358 Ft-tól!

Kingstone vakolatok, Beton Epag térkövek

FenyőKÉreg
szeptember

Figyelem!

Koromtalanító, alágyújtós kapható!

10 kg-os
2018.

Monorierdő, 4-es főút 43-as km

2018.

Építőanyagok gyári ár alatt!
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Monorierdő Község

Önkormányzatának Lapja

