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Ismét falunapra készül
a Monorierdő apraja-nagyja

Beköszöntött a nyáriszünet, de az önkor
mányzatnál az évszakban esedékes pihené
sek mellett is folytatódnak a munkálatok.

E

lkészültek a 4-es számú
főútvonalon a modern
buszmegállók. Betonés aszfaltburkolatot kaptak új
szegélykővel, valamint új felépítmények készültek, ahol az
eső és a napsütés elől is védve lesznek az utasok.
Kis lépésekben ugyan, de
folytatódtak az útjavítások.
Többen láthatták, hogy a Diófa utca nagy része, a Tölgyfa utca 700 méteres szakasza és a Tulipán utca egy szakasza kapott új burkolatot. A félreértések elkerülése miatt hangsúlyoznám, hogy nem meleg aszfaltburkolatról
van szó, hanem mart aszfaltról emulzióval, koptató réteg szórással
és egy támasztó szegélyezéssel. A Fürdő utca széleit feltöltötték,
és a Gyöngyvirág utcán lévő járda további szakasza is elkészült.
A továbbiakban folyamatosan javíttatjuk a település útjait.
Megpróbáljuk előtérbe helyezni azokat az utcákat, melyek állapota nagyon rossz. Kérjük a lakosok türelmét, megértését.
Tisztelt lakosok! Hangsúlyoznám önöknek az önkormányzat nevében, hogy hiába lesz az önkormányzat ismételten hátráltatva a feljelentésekkel, akkor is folytatni fogjuk az állapotmegóvást és a felújításokat. Nem hagyjuk, hogy egy szűk réteg
rosszakarói szándékosan befolyásolják a lakosság többségének
akaratát és jó ízlését.
A nyári időszakra kívánok a gyermekeknek felhőtlen szünidőt,
a felnőtt lakosságnak pedig megérdemelt szabadságot, pihenést.
Szente Béla polgármester
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Falunap, ráadással

Három az egyben
rendezvénynap
A takarékos
gazdálkodás jegyében

Idén az önkormányzat gondolt egy merészet, és két hagyományos, valamint egy
új települési rendezvényt összevonva egy
közel huszonnégy órás rendezvénynapot szervezett. A naptárban eredetileg is
egymáshoz közeli eseményeket fölösleges lett volna három különböző időpontra széthúzni, így nemcsak egyszerűbb, de
anyagilag is takarékosabb volt a szervezés. A Kihívás Napját, a Gyermeknapot és
a Tánc és Sport Napját május 30-án tartották, melynek rendezvényei 0 órától egészen 21 óráig tartottak. A nap szervezésében és lebonyolításában részt vettek:
Fekete István Általános Iskola, Monorierdői
Csicsergő Óvoda és Konyha, Rebelog Team
Kft, Justitia Sport Egyesület, Ifjúsági Jujutsu
Kör, Holdfény Aerobic (Pap Alexandra), Monorierdői Íjász Egyesület, Szépkorú Nyugdíjas
Klub, Őszirózsa Nyugdíjas Klub, Monorierdői Néptánccsoport, Game Dance tánccsoport. Külön is köszönet illeti a Monorierdei
Szabadidősport Egyesület tagjait, akik nélkül
nem valósulhatott volna meg a rendezvény.

Egészségház…

is megérkezett. Hazánkban eddig ös�szesen 1596 település vett részt a vetélkedésben. Tavaly a versenyben részt vett
falvak és városok lakói egyetlen nap alatt
több mint 3 millió negyedórás testmozgást végeztek. A Kihívás Napjának célja
az, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz,
az egészséges életmódhoz – ezért támogatják olimpikonjaink, sportkiválóságaink
is személyes részvételükkel ezt az országos eseményt.
Monorierdő első alkalommal vett részt
az országos eseményen. Több fórumon
is meghirdették az eseményt, így – a
szervezők szerint - a vártnál jóval többen,
mintegy 850-en vettek részt a programokon. Több helyszín és program kínált
lehetőséget arra, hogy a lakosok olyan
mozgásformákkal is megismerkedjenek,
melyre eddig nem adódott lehetőség.
A Kihívás Napján Monorierdő az ötödik
helyen végzett. Reméljük, hogy a rendezvény is hozzájárul ahhoz, hogy minél

Kihívás Napja
1982-ben Kanadában két szomszédos
város vezetői elhatározták, hogy egy
egésznapos verseny keretében döntik
el, melyikük városa a sportosabb. A verseny eldöntéséhez 0 órától este 9-ig folyamatosan számolták, hányan végeznek
aktív testmozgást legalább 15 percen keresztül. A Kihívás Napja hamar meghonosodott szerte Európában és a nagyvilágban, majd 1991-ben Magyarországra
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„ A Kihívás Napját, a
Gyermeknapot és a Tánc és
Sport Napját
május 30-án
tartották, melynek rendezvényei 0 órától
egészen 21 óráig tartottak.”

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete május hónapban az egészségház építési beruházására a következő évi költségvetéséből
20 millió forint + ÁFA összeg biztosításáról döntött. Erre azért volt szükség,
mert a közbeszerzés folyamata alatt ki-

Van egy rendezvény, mely különös, már-már szimbolikus szerepet játszik a település lakóinak életében. Ez a nap minden
évben az egymással való találkozás, az oldott beszélgetések,
az öröm és barátság jegyében telik. A keretet mindehhez pedig azok a programok adják, melyek minden korosztályt képesek megszólítani és elérni.
A falunap településünk születésnapjára, az önálló Monorierdőre emlékeztet bennünket, évről évre. A rendezvény szerderült, hogy ezen összeg még szüksé- vezőinek nem titkolt célja, hogy évente legyen legalább egy
ges a projekt sikeres megvalósításához. olyan nap, amikor a lakosok a mindennapi rohanásból kilépve
Itt jegyeznénk meg, hogy az első kör- megállnak egy pillanatra. Amikor a távolabbi ismerősök, régi
ben lefolytatott kivitelező kiválasztása osztálytársak, csapattársak is összefuthatnak egymással.
Az eddig megrendezett falunapoknak minden évben nagy
sikertelen volt.
Az ügymenet során kiderült – melyet sikere volt a lakosok körében. Így a szervezők – Monorierdő
közbeszerző cég végez –, hogy a 8 vizs- Község Önkormányzata – ebben az évben már kétnaposra
gált cég közül csak 2 volt megfelelő, így tervezik az eseményt. Kérjük, válogasson ön is a meghirdetett
jelenleg egy második körös kiválasztás programok közül, és legyen részese Monorierdő legnagyobb
közösségi rendezvényének!
folyik.

több lakosnak váljék mindennapjai részévé az örömteli sportolás.
A nagysikerű programot a szervezők
szeretnék újra megrendezni. A tervek szerint versenyezni lehet majd a Legsportosabb család címért, mellyel értékes jutalom is jár. Arra bíztatunk mindenkit, hogy
a lakosok fedezzék fel újra a sportpályát,
mint lehetséges szabadidős helyszínt.

… és egyéb pályázatok

Gyermeknap, a Tánc
és Sport Napja

Klimatizált
kánikula

1931 óta ünneplik Magyarországon a
gyereknapot, Monorierdőn pedig szinte
az önálló településsé válásunk óta kitüntetett rendezvényeink között szerepel. A
gyereknapi rendezvények minden programja a kicsikért, a kicsiknek szólt. Légvár,
korongozás, lovagi torna, drogprevenciós
tesztek, bűnmegelőzési foglalkozások,
valamint fagyi, tea, zsíros kenyér és hűsítő limonádé várta a fiatalabb korosztályt.
A gyermeknap kísérő rendezvényeként – a Tánc és Sport Napja keretében –
több tánccsoport fellépése tette még színesebbé a programot. A több száz embert megmozgató hármas rendezvény
minden programja ingyenes volt a résztvevők számára.
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Az önkormányzat elindult az útburkolat felújítására kiírt pályázaton, melyet a
szakhatóságok elfogadtak, és kiegészítő
adat hiánypótlására kérték fel az önkormányzatot. Hamarosan egy könyvtár-

Az idei évben korán beköszöntött a
nyár. Már a májusi hónapban sem volt
ritka, hogy a hőmérő higanyszála 25-30
fok körüli értékeket mutatott. Az időjárás
előrejelzés szerint – ahogy lapzártánk
idején is – folytatódik a kánikula.
Hőségriadó esetén, ahogy minden évben, idén is klimatizált helyiséget biztosít az önkormányzat a lakosok
számára. Így annak, aki egészségi állapota miatt nehezen bírja a hosszan tartó meleget, lehetősége van igénybe
venni az önkormányzat erre kijelölt helyiséget. A Béke köz 13. sz. alatti épület

2018.

Vandálok tették tönkre

A Hírmondóban már beszámoltunk arról, hogy készülőben
van Monorierdő új pihenőparkja. A rengeteg pozitív visszajelzés alapján az önkormányzat joggal gondolta azt, hogy a
lakosok többsége örömét leli a megújult, megszépült közösségi térben. De sajnos nem sokáig örülhettünk neki…
Nemrégiben oly mértékű vandálkodás történt az új park
területén, mely valószínűleg minden jóérzésű embert felháborít. A Föld Napja alkalmából tíz darab fiatal facsemetét ültetett az önkormányzat a park területére, melyek egy
részét az illetékesek kettétörték. A virágokat kihúzkodták,
több tuját elloptak, és ez még nem volt elég, mert ráadásul még a szaletli tetejét is megrongálták. Az önkormányzat minden évben próbálja zöldebbé, szebbé varázsolni a
települést. A folyamatos fásítás célja – az esztétikumon túl –,
hogy oxigéndús levegőt és természetes árnyékot biztosítanak a nyári hőségben. Sajnos azonban minden évben előfordulnak hasonló mértékű rongálások, mellyel nem csak az
önkormányzat munkáját teszik tönkre, de a lakosokat fosztják meg a kulturált, egészséges környezet lehetőségétől.
Monorierdő önkormányzata rendőrségi feljelentést tett
ismeretlen tettesek ellen. Kérjük, a kedves lakosokat, hogy
amennyiben szemtanúi voltak az esetnek, vagy bármilyen
információval rendelkeznek az üggyel kapcsolatban, azt
mindenképpen jelezzék a rendőrségen vagy a polgármesklímaberendezésekkel és mellékhelyi- teri hivatalban. Csak együtt, összefogással, közös erővel előzséggel van ellátva.
hetjük meg a hasonló eseteket!
fejlesztési pályázaton is szeretne indulni
az önkormányzat, melynek előkészítése jelenleg folyamatban van. Ezen kívül
folyamatban van az Egészségfejlesztési
Iroda kialakítására benyújtott pályázat is.
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Akik nélkül szegényebbek lennénk

Az Erdei Gyermekekért Alapítvány lét- nyugdíjazásáig (1969–2002) a Monorirehozója, mely megalakulása óta több erdői Fekete István Általános Iskolában
millió forintnyi értékben támogatta a tanított. 1980–1986 között igazgatóhehelyi tanulók iskolai tevékenységeit.
lyettesként, 1986–1990 között napközis
Alapító tagja és alelnöke az Országos munkaközösség vezetőként tevékenyKépző-és Iparművészeti Társaságnak
kedett.

Elismeréssel tüntették ki nagyjainkat
Május 28-án, ünnepi testületi ülés keretében
adta át Szente Béla polgármester a Monorierdő
Díszpolgára valamint a Monorierdőért Díjat.

L

egutóbb 2016-ban adományozott
az önkormányzat ilyen kitüntetést,
mellyel olyan személyek évtizedekig tartó munkáját szeretnék elismerni, akik teremtő, nevelő erővel segítették a település életét, az itt élő lakosokat.
A két díjazott idén Maigut Józsefné nyugalmazott pedagógus, valamint Koday
László festőművész. Nélkülük Monorierdő most biztosan szegényebb lenne
– legalábbis erkölcsi, kulturális, eszmei
értelemben.
Szente Béla felvezetőjében a világszerte ismert magyar származású orvos gondolatait idézte: „Selye Jánostól
származik az a gondolat, hogy elismerés nélkül éppen úgy nem élhet az
ember, mint a hal víz nélkül. Az elismerés hiánya csődélmény, ami megbetegítő stresszt okoz. Aki munkáját

„ Mert a dicséret, ha szívből
jön, nem csak
megtart, de
erőt is adhat
életünk egyegy nehezebb
időszakában.”

Közel 2000 festménye van magán- és
közgyűjteményekben. Monorierdőn élt
közel fél évszázadon keresztül, 1990–
2000 között a részönkormányzat, TÖNK
tagjaként vett részt a közügyek szervezésében.

Eddigi díjai, kitüntetései:
Monorért Emlékplakett és Oklevél (2001)
Csokonay Vitéz Mihály Alkotói Díj (2005)
Búza Barna Díj (2015)
hivatásnak tekinti, az nem a díjak vagy
a dicséret miatt alkot, teremt, nevel.
Mégis mindnyájan tudjuk, mekkora
ereje van egy őszintén kimondott köszönetnek. Mert a dicséret, ha szívből
jön, nem csak megtart, de erőt is adhat
életünk egy-egy nehezebb időszakában. Természetes emberi magatartás,
hogy munkánk során néha elbizonytalanodunk. Azt hiszem, mindnyájan föltettük már magunknak azt a kérdést:
biztosan jó helyen vagyok? Azt teszem,
amire születtem, amihez tehetséget
kaptam? Jól csinálom azt, amivel nap
mint nap foglalkozom?
Legyen ez a díj kinyilvánítása annak,
hogy Monorierdő lakosai számára fontos az önök életműve. Hivatásukat képesek voltak olyan színvonalon végezni,

olyan magasságokba emelni, mely által a nevelés alkotássá, az alkotás pedig
teremtéssé nemesedett. Kérem, hogy
amikor ránéznek erre a díjra, ne csupán
egy tárgyat, hanem az őszinte köszönet szimbólumát lássák meg benne” –
mondta a polgármester.

Egyéni vállalásai:
1990-2000 között települési önkormányzat, TÖNK külsős tagja

Egyéni vállalásai:
Mentori feladatok ellátása
Részt vett az iskola pedagógiai programjának kidolgozásában
Ünnepélyek, megemlékezések, sportrendezvények, kirándulások, színházlátogatások szervezése
A polgármesteri hivatal dísztermében
megrendezett díjátadót rendkívül nagy érdeklődés kísérte. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Pogácsás Tibor államtitkár
úr. A műsorban részt vett Dzsupin Klaudia,
Sasvári Bálint, Sasvári András és Sasvári Angelika, továbbá közreműködött Borbás Viktor.
Az esemény hivatalos része – díjak átadása, fotózás – után a résztvevőket, a hozzátartozókat, barátokat, érdeklődőket állófogadással várta az önkormányzat.

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

Kozmetika

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

Amit kínálunk:
• Munkabér:
bruttó 250 000 – 350 000 forint/hó
órabérek: 1070–1445 Ft
• betanítás képzett vezetőkkel
• hosszú távú munkalehetőség
• ingyenes bejárás céges buszokkal
• 8000 Ft/hó cafetéria
Céges busz: Gomba, Pilis, Monor
irányából

Prodax,
Legrand,
Moller, Stilo
szerelvények.
Hensel,
Rittal, ABB
elosztók.
Fénycsövek
Lámpatestek
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Maigut Józsefné 1946-ban született Monoron. A Kossuth Lajos Általános Iskola
és a József Attila Gimnázium elvégzése
után gyógypedagógiai tanári diplomát
szerzett hibásbeszédűek, értelmi és látási fogyatékosok szakon a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. 1968-ban a Gyógypedagógiai Intézetben Gyömrőn internátusvezetőként
dolgozott. Monorierdőre költözésétől

három műszakos munkarendbe:
• alkatrészek összeszerelése
• tekercselés
• munkakörnyezet tisztán tartása

Villanyszerelési szaküzlet
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Monorierdőért Díj
pedagógiáért alkategóriában:
Maigut Józsefné:

Könnyű fizikai munkára
hölgymunkaerőt keresünk

Erdő-vill

2018.

Kiváló Munkáért kitűntetés (1986)
Cseri Gyula Díj (2011)

Vecsésen

Koday László 1945-ben született Bényén.
1963-90 között a Ganz-Mávag címfestője, majd művezetője, végül üzemvezetője volt. 1990-től szabadfoglalkozású naiv
festő.
Az elmúlt évek alatt közel 200 csoportos és 100 egyéni kiállításon vett részt.

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

Monorierdő központjában lévő Makkos
park névadója
A Makkos Parkban lévő kopjafa felállításának ötletgazdája és kivitelezésének
támogatója

Munkalehetőség

Monorierdő díszpolgára:
Koday László

villanyszerelés,
kivitelezés,
forróvíztárolók
felszerelése,
javítása

Eddigi díjai, kitüntetései:

Hirdetés

Hirdetés

Védőcsövek
Dobozok
Vezetékcsatornák
Kábelek
Vezetékek
Kismegszakítók
Izzók
Kontaktorok
Motorvédők

„ Amikor ránéznek erre a
díjra, ne csupán egy tárgyat, hanem
az őszinte köszönet szimbólumát lássák meg benne”

Egyéb:

Jelentkezés: 06-70/610-0312
Email: munka@humilitas.hu
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Foci, foci, foci

Interjú Gál Bélával, a tavaly megalakult Rebelog
FC vezetőjével sportról, edzésekről, falunapról.

M

ilyen eredményekkel, és tapasztalatokkal lettek gazdagabbak az első szezon végére?
– Ennek a szezonnak a célja elsősorban
a tapasztalatszerzés volt. Remekül sikerült,
hiszen gyakorlatilag egy év alatt felvettük
a ritmust a több évtizedes, esetenként évszázados múlttal rendelkező csapatokkal.
Játékos állomány tekintetében is nagy az
előrelépés, mivel a kezdetben céges alkalmazottakból, szerelőkből, sofőrökből ös�szeálló csapatba most már egyre több az
„igazi” focista. Egyre több monorierdői játékos is helyet kapott a csapatban, és látva az elszántságot, az érdeklődés is nőtt a
sportág iránt. Első szezonunkat a 14 indulóból a 12. helyen zártuk.
– Sikerült-e javítani a csapat tárgyi felszereltségét, az edzések körülményeit?
– A pálya minősége sokat javult, melyen a most következő nyári szünetben

Önkormányzatának Lapja

még tovább javítunk. Sikerült továbbá az
– Jelenleg 16 éves kortól tudunk jááramellátást és a hideg-melegvíz ellátást tékosokat igazolni, melyet később egyvisszaállítani. Nyáron a tervek szerint a lo- re fiatalabb korosztályokkal kívánunk
csolórendszer kiépítése és a pálya elkerí- kibővíteni. Edzéseinket kedden és csütése következik.
törtökönként tartjuk 18 órától, melyre
minden korosztály tagjait sok szeretettel
– Melyik osztályban kezdi a csapat a kö- várunk. A sportot támogatandó, edzésevetkező szezont?
inkre, mérkőzéseinkre a belépés tovább– Csapatunk a következő szezonban ra is ingyenes és játékosainknak továbbra
– az MLSZ átszervezése következtében – sem kell tagdíjat fizetniük.
az újonnan bevezetésre kerülő Pest megye IV. osztályban kezdi meg szereplé- – Falunapra készül a lakosság. A csapat
sét. Innen szeretnénk fokozatosan egyre hogyan képviselteti magát ezen a renfelsőbb osztályokba jutni. A szezonnyitó dezvényen?
mérkőzésre június 17-én egy Csévharaszt
– A Rebelog FC-nek nagyon jó a kapelleni edző meccsel kerül sor.
csolata az önkormányzattal. Ezért csapatunk felajánlotta, hogy a falunap nyitó– Hány éves kortól igazolnak játékoso- rendezvénye a sportpályán legyen. Ezt a
kat?
közösségkovácsoló gesztust ajándékként
szánjuk a település lakosainak. Június 29én 16 órakor játszunk egy edzőmeccset,
melyet egy rockzenekar szabadtéri fellépése, és egy disco követ a pálya mellet,
büfével. Szeretnénk, ha a lakosok látnák,
hogy az elmúlt egy évben ismét feléledt
a fociélet a településen. Egyben bíztatni
szeretnénk mindenkit arra, hogy csatlakozzon csapatunkhoz. A meccsekre és az
edzésekre mindenkit szeretettel várunk.
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Nyáriszünet a hivatalban
A Polgármesteri Hivatal nyári közigazgatási szünetet tart
2018. 07. 23-tól 2018. 08. 07-ig. Az önkormányzat ez idő alatt
csak anyakönyvi feladatokat lát el. Minden más ügyfélfogadási
ügyintézés szünetel. Az önkormányzat köszöni a lakosok megértését.
Hirdetés
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kezelés
• Tini arckezelés
• SMINKTETOVÁLÁS
• Férfi kozmetika
• SMINK KÉSZÍTÉS
• CELLULIT és FRISSÍTŐ MASSZÁZS
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Monorierdő,
Monorierdő,
Barátság u. 12.
Nyitatartás:
H–P: 8–17, Szo: 8–12

PARK M ARKET

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

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

Hirdetés

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

Szolárium,
műköröm, pedikűr

főleg nyugdíjasoknak

Figyelem!

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

irodai, telefonos
munka

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).

Koromtalanító, alágyújtós kapható!

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

Professzionális teljes testvibrációs,
mozgásteráPiás alakformáló készülék

• választható
munkaidő:
4, 6, 8 óra/nap
• heti 1-2 napra is
van lehetőség
• nettó órabér:
500–700 Ft
heti fizetés

Építőanyagok gyári ár alatt!

Pacsirta állateledel bolt
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.

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

Jelentkezés:

06-30/898-2013
2018.
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06-29/416-858, 06-30/974-1744

Az

Munkalehetőség

Monorierdő, 4-es főút 43-as km

Tel./fax: 06-29/418-594
Nyitva tartás: hétköznap: 8–18 óráig, szombat: 8–13 óráig, vasárnap: zárva
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EGÉSZ HÉTEN 6-tól 20-ig NYITVA!

Monorierdő, Barátság u. 102.

Min Vegyes on
r
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n a legjobb á

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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