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A nyári időszak fontosabb 
képviselő-testületi döntései
JÚNIUS HÓNAP 
FONTOSABB DÖNTÉSEI

n�Egészségügyi szolgáltatók beszámolói
A képviselő-testület elfogadta a házi-
orvos, gyermekorvos, fogorvos, orvosi 
ügyelet, védőnői szolgálat 2020. évi te-
vékenységéről szóló beszámolókat.

nA képviselő-testület döntött a Magyar 
Falu Program keretében meghirdetett 
„Felelős állattartás elősegítése” meg-
nevezésű MFP-FAE/2021. pályázaton 
történő indulásról. Az önkormányzat 
1 365 615 Ft támogatásban részesült, 
amelyből a házi kedvencek ivartalanítá-
sát, oltását és transzponderrel történő 
ellátását kívánjuk megvalósítani. 

n�Belterületi utak terveztetése
A képviselő-testület döntött a Monori-
erdő Vénusz, Vadász és Nyár utcák épí-
tési terveinek elkészítésére vonatkozó 
ajánlatok bekéréséről.

n�Monor és Térsége Többcélú Önkor-
mányzati Kistérségi Társulásból való 
kiválás

A képviselő-testület döntött arról, hogy 
2021. december 31-i hatállyal kiválik 
a Monor és Térsége Többcélú Önkor-
mányzati Kistérségi Társulásból és 

arról, hogy 2022. január 1. napjától a 
családsegítő és gyermekjóléti feladatok 
ellátását a Monor Város Önkormányza-
tával megkötendő feladatellátási szer-
ződés alapján kívánja megvalósítani.

JÚLIUS HÓNAP 
FONTOSABB DÖNTÉSEI

n�Szociális célú tüzelőanyag-vásárlás-
hoz kapcsolódó támogatás igénylése

A képviselő-testület döntött arról, hogy 
az önkormányzat támogatási igényt 
nyújtson be a települési önkormányza-
tok szociális célú tüzelőanyag vásárlá-
sához kapcsolódó támogatása jogcím 
szerinti keménylombos tűzifatámoga-
tásra. Önkormányzatunk 199 erdei m3 
keménylombos tűzifa vásárlására ele-
gendő támogatásban részesült.

n�A Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének kijelölése

A képviselő-testület 2021. július 21. 
napjától 2022. július 31. napjáig terjedő 
határozott időre vonatkozóan Földesi 
Zoltánt bízta meg a Szárazhegy Quercus 
Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával.

SZEPTEMBER HÓNAP 
FONTOSABB DÖNTÉSEI

n�Településrendezési eszközök módo-
sítása

A képviselő-testület a Pest megyei álla-
mi főépítész véleményének birtokában 
döntött a településrendezési eszközök 
módosításáról a 0185/14 hrsz. alatti in-
gatlanon megvalósuló Vezetéstechnikai 
Tesztcentrum és Versenypálya vonatko-
zásában. 

n  Az önkormányzat részére történt ado-
mányfelajánlások elfogadása

A képviselő-testület természetbeni 
adományként elfogadta az Egy célért, 
Együtt Monorierdőért Egyesület által 
térítésmentesen felajánlott Szent Ist-
ván-szobrot, valamint Koday László 
festőművész által térítésmentesen fel-
ajánlott festményt.

n  „Útfelújítás Monorierdőn” tárgyú köz-
beszerzési eljárás megindítása

A képviselő-testület „Útfelújítás Mono-
rierdőn” tárgyú közbeszerzési eljárást 
indított. A közbeszerzési eljárás kereté-
ben kiválasztandó vállalkozó a Csillag 
utca, a Nefelejcs utca és a Rózsa utca 
felújítását fogja megvalósítani.

n�Díszpolgári cím és Monorierdőért-díj 
adományozása

A képviselő-testület munkájuk elisme-
réseként Monorierdő Díszpolgára címet 
adományozott Dr. Páczi Antalnak, vala-
mint Monorierdőért díjat adományozott 
Juhász Sándornak.

n�Tanyagondnoki szolgálat létrehozása
A képviselő-testület döntött arról, hogy 
2022. január 1-jétől tanyagondnoki 
szolgálatot hoz létre.

n�Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösz-
töndíjrendszerhez

A képviselő-testület döntése értelmé-
ben önkormányzatunk újra csatlakozott 
a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer-
hez. A pályázattal kapcsolatos bővebb 
információ e lapszámunkban olvasható.

Keresztény Anikó jegyző
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BURSA HUNGARICA 
Felsőoktatási Ösztöndíj-
pályázati lehetőség

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ön-
kormányzati Ösztöndíjpályázat kere-
tében mind az A típusú, mind B típusú 
pályázat kiírásra került.
Az ösztöndíjpályázatra azok a Mono-
rierdő területén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű felsőok-
tatási hallgatók jelentkezhetnek, akik 
felsőoktatási intézményben (felsőok-
tatási hallgatói jogviszony keretében) 
teljes idejű (nappali munkarend) alap-
fokozatot és szakképzettséget eredmé-
nyező alapképzésben, mesterfokozatot 
és szakképzettséget eredményező 
mesterképzésben, osztatlan képzés-
ben vagy felsőoktatási szakképzésben 
folytatják tanulmányaikat.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hun-
garica Elektronikus Pályázatkezelé-
si és Együttműködési Rendszerben 
(EPER-Bursa rendszer) egyszeri pá-
lyázói regisztráció szükséges, melynek 
elérése: https://bursa.emet.hu/paly/
palybelep.aspx.
Azok a pályázók, akik a korábbi pályá-
zati években regisztráltak a rendszer-
ben, már nem regisztrálhatnak újra, ők 
a meglévő felhasználónév és jelszó bir-
tokában léphetnek be az EPER-Bursa 
rendszerbe. Amennyiben jelszavukat 
elfelejtették, az elfelejtett jelszó funk-
cióval kérhetnek új jelszót. A pályázati 
űrlapot kitöltve és aláírva, a személyes 
és pályázati adatok ellenőrzését, rög-

zítését követően a Monorierdői Polgár-
mesteri Hivatalban kell benyújtaniuk a 
pályázóknak. A pályázat csak a pályá-
zati kiírásban meghatározott csatolan-
dó mellékletekkel együtt érvényes. A 
pályázati kiírásban meghatározott va-
lamely melléklet hiányában a pályázat 
formai hibásnak minősül. A benyújtott 
pályázatok befogadását az önkormány-
zat köteles az EPER-Bursa rendszerben 
igazolni. A nem befogadott pályázatok 
a bírálatban nem vesznek részt.
A pályázat rögzítésének és az önkor-
mányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2021. november 5.

Radóczi Andrea
igazgatási csoportvezető

MONORIERDŐI BABA VAGYOK       

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, mint az már ismert, a község újszülöttjeinek nevét és fotóját – akik-
nek szülei erre az adatvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelően engedélyt adnak – időről időre közzé teszi a 
Monorierdői Hírmondóban. Ehavi számunkban is megmutatjuk Monorierdő újszülött polgárait. Az új kis mono-
rierdői lakosokat egy „babacsomaggal” is támogatjuk, amellyel az önkormányzat a gyermeket vállaló családokat 
kívánja segíteni a községben. A babacsomag iránti kérelem nyomtatványa letölthető az önkormányzat honlapjá-
ról, illetve személyesen kérhető az újszülöttek gondozását ellátó védőnőktől.

Borbás Viktor alpolgármester

JUHÁSZ GÁBOR NOVÁK NOELKIRÁLY GERDA ZSENDEJ LILI

Monorierdő Község Önkormányzata ismét csatlakozott 
a pályázathoz. A pályázat keretében azon szociálisan hátrányos 

helyzetű, felsőoktatásban tanulmányokat folytató fiatalok
 jelentkezését várjuk, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelme 

nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 300%-át (85.500,-Ft).
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IDŐSEK NAPJA
Október 1-jén az önkormányzatunk szervezésében került 
megrendezésre az Idősek napja, ahol a 70 év feletti mono-
rierdői lakosokat, valamint a monorierdői nyugdíjasklubok 
tagjait is vendégül láttuk.
Közel 180 fő helyi idős részére 3 fogásos, finom ebéddel 
készültünk, melyet többek között a képviselő-testület tag-
jai, valamint a bizottsági tagok szolgáltak fel. 
Köszöntöttük az 50., 55. és 60. házassági évfordulóju-
kat ünneplő házaspárokat is. Szente Béla polgármester, 
Borbás Viktor alpolgármester, valamint Pogácsás Tibor, a 
Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára is sze-
retettel köszöntötte és vette körül az időseket. Továbbá 
jó ebédhez is szólt a nóta Kollár Tamás és Sinkovicz Zsolt 
közreműködésével. A rendezvény záró felvonásában Sár-
kány Krisztián, a Fedák Sári Színház igazgatója operett- és 
musicaldalokkal tette felejthetetlenné a délutánt.

Baranyi Marcsi 
Fotó: Nagy Dávid

Önkormányzatunk szeretettel és tisztelettel 
veszi körül a helyi időseket. Az Idősek napját 

településünk is minden évben méltón 
megünnepli. Így volt ez idén, 2021-ben is. 
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KÖZMEGHALLGATÁS

Monorierdő Község 
Önkormányzatának 
képviselő-testülete 

2021. október 28-án (csütörtök) 
17 órától közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás helyszíne:  
a Fekete István Általános Iskola 

tornaterme.

MONORIERDŐ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA

ÖNKORMÁNYZAT



FALUNAP, település-születésnap

A jeles alkalomból átadtuk a Monorier-
dő Díszpolgára címet, a Monorierdőért 
díjat, illetve az Az én Monorierdőm 
alkotói pályázat elismerő okleveleit. 
Megkóstohattuk Monorierdő tortáját 
is. Másnap, vasárnap pedig a Kossuth 
Rádióban Monorierdőről csendült fel a 
Déli harangszó településünk születés-
napja alkalmából. 

Falunap
A falu apraja nagyja együtt ünnepelt. 
Délben egy születésnapi ebéddel indult 
a programsorozat a Makkos parkban, 
ahol a szociálisan rászorulókat láttuk 
vendégül. 
Egész nap óriáscsúszda, akadálypályás 
légvár, gladiátorpálya, falusi malom, 
karikahajítás, babzsákos célba dobó, 
gólyaláb, lánctalpmenetelő, lengőteke, 
zsákban futás, kötélhúzás, teknőshor-
gászat várta a kicsiket és nagyokat. 
Az ünnepi ebéd után a Köszönjük Ma-
gyarország program keretében a gye-
rekeké volt a főszerep a nagyszínpa-
don. Az Ákom Bákom Bábcsoport és a 
Kispárna Mesezenekar produkciójának 
tapsolhattak örömmel a kicsik.  
Majd a településünkön népszerű Lu-
dovika SE tonfacsoport rendőrkutyás 
bemutatóját láthattuk. 
Köszönjük Magyarország program ke-
retében további fellépők érkeztek. Így 
Sárkány Krisztián operett-musical mű-
sorát és Swing à la Django koncertjét 
élvezhette a közönség. 
A nap végén a hangulatot a népszerű 
Balkán Fanatik koncertje és Bódi Csabi 
fellépése fokozta. A fellépések után Ju-
hász Barnabás és Udvari Zoltán DJ-kkel 
bulizhattunk tovább. 

Déli harangszó
2021. 10. 03-án, vasárnap Monorierdőről 
a Munkás Szent József kápolna harang-
ja szólt délben a Kossuth Rádióban, tele-
pülésünk születésnapja alkalmából. Az 
igen rossz állapotban lévő harangtorony 
felújítására lakossági adománygyűjtést 
szervezünk, a felhívásról olvashatnak 
részletesen ebben a lapszámunkban is.

Az én Monorierdőm alkotói 
pályázat
Akarja-e, hogy Monor várostól leváljon 
és Monorierdő néven önálló községként 
működjön a település? – erre a kérdésre 
16 évvel ezelőtti népszavazáson IGEN-
nel voksoltak a választópolgárok, így 
tehát 2006. október 1-je óta önálló tele-
pülés Monorierdő. Ebből az alkalomból 
hirdettük meg Az én Monorierdőm cím-
mel művészeti pályázatot, melyre szép 
számmal érkeztek alkotások. Monori-
erdő Csicsergő Óvoda kicsijei is sok-sok 
rajzzal pályáztak. Az iskolások közül Far-
kas Mira beküldött alkotásának örülhet-
tünk. A felnőtt kategóriában Nagy Dávid 
kollázsát díjaztuk. Mindenki névre szóló 
elismerő oklevélben részesült. Isten él-
tesse Monorierdőt!              

Baranyi Marcsi
Fotó: Nagy Dávid

Díszpolgári cím, 
Monorierdőért díj
Pogácsás Tibor Belügyminisztérium 
önkormányzati államtitkár is meg-
tisztelte jelenlétével és ünnepi kö-
szöntőjével Monorierdőt, a település 
önállóvá válásának 15. évfordulója 
alkalmából. 
A jeles alkalomból pedig a képvise-
lő-testület 2021-ben a Monorierdő 
Díszpolgára díjat munkája elismeré-
séül Dr. Páczi Antal József háziorvos-
nak adományozta.
A Monorierdőért díjat a képviselő-tes-
tület 2021-ben önkormányzati mun-
kájának méltó elismeréseként Juhász 
Sándor Monorierdő volt polgármes-
terének adományozta. Az elismeré-
seket településünk vezetői, Szente 
Béla polgármester és Borbás Viktor 
alpolgármester adták át ünnepélyes 
keretek között. – Legyen ez a díj ki-
nyilvánítása annak, hogy Monorierdő 
lakosai számára fontos az önök élet-
műve. Kérem, hogy amikor ránéznek 
erre a plakettre, oklevélre ne csupán 
egy tárgyat, hanem az őszinte köszö-
net szimbólumát lássák meg benne 

– hangsúlyozta ünnepi beszédében a 
polgármester. 
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Méltón ünnepeltük meg településünk születésnapját, a sokak által várt 
Falunapon 2021. október 2-án szombaton. A pandémia után már minden-
ki nagyon várta, hogy az egész napos ünnepi, színes programokon végre 
elfeledhesse a hétköznapok búját-bánatát. A 15 éve önálló Monorierdő 
életében az idei volt a 13. falunap.

KULTÚRA



Október 3-án, vasárnap 12 órakor a Déli harangszó a Kossuth 
Rádióban a Munkás Szent József kápolnából csendült fel a 15 
éves Monorierdő tiszteletére. Ebből az alkalomból elhangzott 
településünk rövid története, valamint bemutatásra került a 
Szent József kápolna. 
Isten éltessen, Monorierdő!
A Monorerdői Munkás Szent József kápolna építése 1986 májusában kezdődött 
el, Szauer Tibor építészmérnök tervei alapján. Az építkezést Vér László egyház-
községi gondnok irányította. A kápolna szentelését Marosi Izidor váci püspök 
1988. május 13-án végezte.
A harangtorony 2003 tavaszán készült el. A 100 kg-os harangot Lengyelország-
ban öntötték. A harang szerelési munkáit Farkas Titusz végezte. A harangot 2003. 
május 1-jén Pásztor Győző kanonok áldotta meg.
Minden nap reggel 8 órakor, délben és este 7 órakor megszólaló harang hívja 
imára az embereket.
Különösen kedves ez a harangszó a településen élőknek, hiszen sokáig ez volt 
az egyetlen templom Monorierdőn. 2019-ig otthont adott a református gyüleke-
zetnek, az evangélikus testvérek pedig jelenleg is itt tartják az istentiszteleteiket.

Monorierdői Katolikus Közösség

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

Árvai Richárd         06-30/475-2917

18 éve a lakosság  
szolgálatában!

Mindenféle tetők  
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

KULTÚRA

Monorierdői Katolikus Közösség 
ajándéka településünk lakóinak

Monorierdői Munkás Szent József 
kápolna templomtornya sajnos 
igen rossz állapotban van, felújí-
tásra szorul, de egyházközségünk 
anyagi lehetőségei korlátozottak. 
Ezért fordulunk a kedves lakosok-
hoz is, hogy akinek anyagi lehető-
sége engedi, adakozzon a harang-
tornyunk javára. 

A felújításhoz HARANGJEGYEK 
megvásárlásával lehet hozzájárul-
ni, 500, 1000, 5000, 10 000 Ft-os 
értékben.
 
A nagylelkű adományozóknak elő-
re is köszönjük a segítségét és bí-
zunk benne, hogy harangunk még 
sokáig hív minket imára, szentmi-
sére és hirdeti Isten dicsőségét 
Monorierdőn is!

A jegyek megvásárolhatók:

Borbás Elviránál
tel: 06-30/625-48 42

Baloghné Dobó Hajnalkánál 
tel.: 06-30/952-3032

Sebán Erzsikénél 
tel.: 06-20/536-7484

HARANGTORONY- 

JEGYEK
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A művésznő felnőtt korában tragédiá-
kat követően talált rá a festészetre. A 
művészet akkor szó szerint megmen-
tette őt a depressziótól. Autodidakta 
festészete kezdetén csendéleteket, 
tájképeket festett, mígnem mostan-
ra az Univerzum, a csillagok váltak 
a fő ihletőjévé. Katalin a festménye-
ken túl verseket is ír, verseskötetei a 
Monorierdő Közösségi Könyvárban 
is megtalálhatók. A közelgő kiállítá-
sa apropóján beszélgettünk őszintén 
mindenről: múltról, jelenről, tervekről, 
álmokról és természetesen a rejtélyes 
Univerzumról. 

Gyökerek
Katalin Makón nevelkedett, három-
gyerekes földműves családból szár-
mazik, édesapja traktorvezető, édes-
anyja háztartásbeli volt. Édesanyjától 
a kultúrára való nyitottságát és a ter-
mészet szeretetét örökölte, aki na-
gyon sokat mesélt a világ szépségére 
nyitott kislányának. Gyerekkorában 
számos háziállat, kacsák, libák vet-

AZ UNIVERZUM FESTŐNŐJE
N. Sebestyén Katalin festő-költő, 
kulturális rendezvényszervező

Rangos hazai és nemzetközi kiállításokat is megjárt díjazott festményeit 
október 25-én láthatja Monorierdő közönsége is a Monorierdői Közösségi 
Könyvtár és Teleház kiállítótermében.

ték körül a kis Katalint, aki már akkor 
állatmeséket, történeteket írt. Sokat 
rajzoltak, énekeltek, meséltek együtt 
az anyukájával. – Volt egy libám, Ku-
rolyka, akit nagyon szerettem, ő pél-
dául számos történetem szereplője 
lett – meséli mosolyogva.

Édesapjától meg a csillagok és az 
Univerzum szeretetét örökölte. – Em-
lékszem kislányként az édesapámnak 
a traktorra és a földeken dolgozó ara-
tóknak én vittem ki az ivóvizet, mert 
gyakorta éjszakákba nyúlóan dolgoz-
tak. Nagy örömömre ott maradhattam 
édesapámmal, aki lelkesen magya-
rázta nekem az éjszakai égbolt va-
rázslatos csillagképeit. Együtt keres-
tük a Göncölszekeret, a Nagy Medvét, 
Kis és Nagy Göncölt, a Sarkcsillagot, 
mai napig ezekből az élményekből 
élek, örökre belém égtek – mondta. 

Művészeti iskolába szeretett vol-
na továbbtanulni, de sajnos – Kata-
lin elmondása szerint – a „túlféltés” 
miatt nem engedték. ‒Ugyan mit ke-
resne egy tizennégy éves kislány Pes-
ten, még „elromlik”, indokolták neki a 

döntést. Makóra, a gyors- és gépíró 
szakiskolába már elengedték tanulni. 
Végzése után, tizenhat évesen a makói 
Járási Ügyészségre került, húsz évig 
itt dolgozott, irodavezető pozícióig és 
a kiváló dolgozói címig vitte. Közben 
férjhez ment, született három gyer-
meke. Majd már felnőtt fejjel, gyerek-
nevelés, munka mellett érettségizett 
le és számos új képzést is elvégzett 
még. Sajnos a házassága nem sike-
rült, 7 éves fájdalmas válási procedúra 
után váltak el végül.

Újratervezés
Válás után nemcsak lakhelyet, de 
munkakört is váltott, korábbi karrier-
jét, életét hátra hagyva kellett „újrater-
veznie”, saját lábra állnia. Az újrater-
vezésben szerencsére mindig voltak 
igaz barátok, jó emberek mellette, akik 
segítették. A lelki megterhelések és a 
sok-sok munka miatt súlyos egész-
ségromlása lett, le is százalékolták. 
Majd szerencsére megismerkedett 
második férjével, aki nemcsak igaz 
társa, hanem a művészetének és neki 
is a legfőbb rajongója, támogatója lett. 
Monorierdőre is a második férje miatt 
költözött, lassan már húsz éve a tart 
az igaz szerelem.

Tragédiák
A megpróbáltatásoknak sajnos még 
nem lett vége Katalin életben. 26 éves 



Könyvtári programok 2021

2021. 10. 25. N. Sebestyén Katalin 
festőművész kiállítása 16 órától 

2021. 10. 26. Ribizli zenés-verses szín-
háza gyerekeknek a Monorierdő Csi-
csergő Óvodában

2021. 11. 12. Monorierdő geográfus 
szemmel – Balogh Szabolcs előadása, 
15 órától. 

Elérhetőségeink:
konyvtarmonorierdo@gmail.com 
06-30-864-4507

Kelemen Elvira könyvtáros

KULTÚRA

korában balesetben meghalt a lánya, 
aki éppen akkor volt várandós az első 
gyermekével. Előtte egy hónappal pe-
dig az édesanyját veszítette el a mű-
vésznő. Lelkileg teljesen összetört. A 
mély depresszióját rajzolással, fes-
téssel, versírással kezdte oldani. Min-
den fájdalmát beleírta, belefestette az 
alkotásaiba, mint mondta, így tudott 
egyáltalán újra elindulni és továbbél-
ni. Elfelejteni soha nem lehet, csak 
megtanulni együtt élni a gondolattal, 
hogy nincs többé a lányom – hangsú-
lyozta könnyekkel a szemében.

 

Amatőrből profi
A festészetben annyira feloldódott 
és újra megtalálta magát, hogy ilyen 
irányú tanulmányokba kezdett. Mű-

vészeti csoportokhoz, egyesületek-
hez csatlakozott, művészbarátokra, 
mecénásokra tett szert. Szeptember 
22-én lesz tíz éve annak, hogy az első 
kiállítása létrejött. Fábián Gyöngyvér 
Derkovits-díjas festőművésszel való 
találkozása meghatározó volt szá-
mára. Mentora, művészi inspirálója 
lett az akkor még amatőr Katalinnak. 
Mára már közel 200 festménye van. 
Főként csillagászati témájú műveit 
viszi hazai és külföldi kiállításokra. 
Ezekhez pedig különleges inspiráci-
ót kap a NASA-tól, ugyanis naponta 
kapja tőlük e-mailben a friss űrbéli 
felvételeket. Az Univerzummal kap-
csolatosan is tovább képezte magát, 
műveit tudományos szöveggel is el-
látja. Iskolákba is jár a kiállításai ke-
retében interaktív ismeretterjesztő 
foglalkozásokat tartani a klímaválto-
zással, űrszennyezéssel, környezet-
védelemmel kapcsolatos témákban a 
gyerekek nagy örömére.
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Tervek, álmok 
Egy igazi festőműhelyről álmodozik 
Katalin, ahol az állványa, ecsetei, té-
gelyei is kényelmesen elférnek, mert 
évek óta a pici lakásukban alkot és 
ott is tárolja a műveit. A vágya még 
az is, hogy a tematikus (csillagászati) 
kiállításaival át tudja adni a tudását, 
környezetvédelmi szemléletét a gye-
rekeknek. – Szívesen tartanék Mono-
rierdőn is az óvodásoknak, iskolások-
nak ilyen foglalkozásokat, mert fontos 
a környezetvédelmi szemléletformá-
lás és tudásmegosztás – zárta a be-
szélgetést a művésznő, N. Sebestyén 
Katalin. 

Baranyi Marcsi

N. Sebestyén Katalin díjai, elismerései
•  Nemzetközi Művészetek Nagykövete díj – Aviano 
•  Aranypaletta Díj a MANE nemzetközi egyesülettől – Seregélyes 
•  Diploma és érem – Hódmezővásárhely
•  Bukaresti Műszaki Egyetem professzorától különdíj és aranyérem a 

tudományos oktatás és technológia népszerűsítésére az IDEA – 2021 
kiállításon

•  Szerb aranydiploma 
•  Életműdíj, Comiso
•  Nemzetközi Kultúráért-díj
•  Festőmesteri cím – Olaszország 
•  Év művésze díj – Olaszország
•  Nemzetközi Művészetek Nagykövete cím
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KÖZÖSSÉG

HIT, SZERETET, ÖSSZEFOGÁS

– Mindennap, hétfőtől-vasárnapig, még 
ünnepnapokon is élelmiszert mentünk 
az Élelmiszerbank közreműködésével 
– kezdte Borbás Viktor alpolgármester, 
aki egyben a Monorierdői Katolikus Ka-
ritász vezetője is. – Hatalmas munka, 
ezért 2020 júniusától az újonnan ala-
kult Egy Célért, Együtt Monorierdőért 
Egyesület és a Katolikus Karitász mo-
norierdői csoportja karöltve vesz részt 
a munkában. Az együttműködésnek 
köszönhetően még hatékonyabban tu-
dunk segíteni a rászoruló családokon. 
Önkénteseink éjt nappallá téve dolgoz-
nak. Naponta akár 500 kg élelmiszert 
mentünk, ezért a környező települések, 
Monor és Vasad rászorulóit is segítjük. 
Monorierdőn heti rendszerességgel ke-
rül sor élelmiszerosztásra, közel 500 főt 
támogatunk. Egy ilyen nagy programot 
csakis hittel, szeretettel és összefo-

gással lehet véghez vinni. Köszönettel 
tartozunk Ipoly atyának, valamint Szen-
te Béla polgármesternek, akik minden 
probléma és kérés esetén azonnal se-
gítséget nyújtanak. Hálásan köszönjük 
a Törpök Falva Családi Bölcsöde anyagi 
támogatását – részletezte.

A mindennapi munka mellett több 
programhoz is csatlakozott a Monori-
erdői Karitász csoport:

Legyen öröm az iskolakezdés mottó-
val idén Monorierdőn 8 család számára 
biztosítottak iskolakezdési támogatást 
vásárlási utalvány formában a Váci 
Egyházmegyei Karitász támogatásával 
és további 8 családot segítettek új tan-
szerekkel.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszushoz kapcsolódva a Mo-
norierdői Katolikus Karitász csoport 
önkénteseinek, Ipoly atyának és a Váci 

Egyházmegyei Karitásznak köszön-
hetően Monorierdőn is megvalósult a 
szeretetvendégség szeptember elején, 
mellyel csatlakoztak az országos Ka-
tolikus Karitász felhívásához. 

A program egy valódi közösségvál-
lalás és tanúságtétel volt, melyen 45 
főt vendégeltünk meg éttermi körül-
mények között A kétfogásos ebéd és 
desszert mellett kulturális műsorral is 
színesítettük a napot, melyet a résztve-
vők nagy örömmel fogadtak. Ragyogó 
napsütésben, a kápolna udvarán egy 
kellemes napot töltöttünk el együtt, 
melynek végén mindenki egy kis aján-
dékcsomaggal tért haza.

Ipoly atya szavait idézve: „Isten áldja 
a Monorierdői Katolikus Karitász szol-
gálatát!”

Fotó: Macsuga Henrietta
Baranyi Marcsi

A Munkás Szent József kápolna ad otthont a 2017-ben alakult Monorierdői 
Katolikus Karitásznak, mely fontos szerepet tölt be Monorierdő életében.
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Monorierdő Község Önkormányzat polgármesteré-
nek az avar és kerti hulladék nyílttéri kezeléséről szóló 
5/2021.(III.1.) számú polgármesteri rendelete értelmé-
ben a 478/2020. (XI.3.) kormányrendelet szerinti ve-
szélyhelyzet megszűnéséig az avar és kerti hulladék 
égetése szeptember 15-től május 30-ig végezhető min-
den héten szerdán 8–17 óráig és vasárnap 8–10 óráig. 
Ünnepnapokon az égetés tilos.

Radóczi Andrea 
igazgatási csoportvezető

VÉGET ÉRT A KERTI HULLADÉKOK ÉS AZ AVAR ÉGETÉSÉNEK TILALMA

Szeptember 15-től ismét lehet a vonatkozó 
szabályok betartása mellett kerti hulladékot  
és avart égetni Monorierdőn.

Földesi Zoltán monorierdői lakos lett a 
2021 júliusától a Szárazhegy Quercus 
Nonprofit Kft. ügyvezetője. Az önkor-
mányzat által létrehozott nonprofit 
gazdasági szervezet látja el már hosz-
szú idő óta Monorierdő Község Ön-
kormányzatával együttműködésben 
a település zöldterület-karbantartási 
feladatait. Konkrétan ez a tevékeny-
ség a község parkjait, játszótereit, a 
település külső és belső zöldterületek 
karbantartását foglalja magában. 
Az ügyvezető szakmai tervei között 
szerepel, hogy a Monorierdői Községi 
Termelői Piacot újraindítsa. Helyi és 
környéki zöldség-gyümölcs ősterme-
lőknek kívánna újra lehetőséget biz-
tosítani a helyi lakossági igényekre 
reagálva, mert jelenleg nincs a tele-
pülésnek működő piaca. 

Földesi Zoltán a Testnevelési Főisko-
lán sportedzői szakon végzett, 2005 
óta mai napig a Monori Sportegyesü-
let labdarúgó-szakosztály utánpót-
lásedzője a gyerekek nagy örömére. 
Keze alól számos magyar utánpót-
lás-válogatott került már ki. Magá-
néletében férj, három gyermek apu-
kája és egy kislány nagypapája. 
A Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjét, Földesi Zoltánt a la-
kosság a települést érintő zöldterü-
let-karbantartási kérésekkel az alábbi 
elérhetőségen keresheti: 
szarazhegyquercus@gmail.com
és munkaidőben a 06-29/619-070-es 
telefonszámon. 

Baranyi Marcsi

Tűzifa,  kalodás fa,  
biobrikett, 

tőzegbrikett,  
német brikett,  
lengyel szén!

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

Kingstone vakolatok, Beton Epag térkövek

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

30-as  N+F tégla 
kedvező áron

Koromtalanító,  
alágyújtós kapható!

EUTR: AA5845901

Építő- 

anyagok 

gyári ár  

alatt!

Új ügyvezetője van  
a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft.-nek 
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HIRDETÉS

A cégről dióhéjban: 
A Shinheung SEc EU Kft. leányvállalata a dél-koreai SHINHEUNg ENErgY 
& ElEcTrONIcS cO. lTD-nek, amely cég már az 1980-as évektől kezdve 
kimagasló helyet foglal el az ázsiai elektromos alkatrészgyártásban, és most 
Monoron alapozza meg az európai autópiacon is a helyét. 
Cím: 2200 Monor, Ipar u. 20.

Újhullám az autóiparban!   csatlakozz MOST!

MUNKAlEHETőSég:
Többütemes toborzás folyamatosan, lehetőleg helyi és környékbeli  
munkavállalók köréből.

Főbb feladatok

A gyártósor működtetése:
•   Előkészített tálcák behelyezése
•   A gépek beállítása, karbantartása
•   Hibaüzenetek értelmezése és elhárítása
•   Rendszeres minőségi önellenőrzés
•   Jegyzőkönyvezés
•   Szerszámok javítása, cseréje

Az autógyártás szigorú minőségi kritériumainak való megfelelés 
biztosítása:
•   Be- és kimenő áruellenőrzés
•   Folyamatellenőrzés
•   Mérőműszerek használata
•   Adatgyűjtés, analízis, kommunikáció a gyártósorral és a vevőkkel

•   Mechanikai alapismeretek
•   Elszánt tanulási szándék

•   Angol nyelvtudás
•   Exel-tábla kezelése

Tapasztalat fémmegmunkálásban, 
automatizált gépek működtetésében
•   Minimális angol nyelvtudás
•   Ipari jellegű szaktudás. 

Elektromosság 
Pneumatika 
Lézeres hegesztés 
Köszörű-, maró-, csiszológépek ismerete

 •   Targoncajogosítvány

 •   Tapasztalat minőségbiztosítási területen
 •   Minőségbiztosítási ismeretek

gépsori 
operátor/

Présgép
kezelője

Minőség- 
ellenőrzés

Minimális elvárások Előny

JElENlEg FElKíNálT 
POzícIóK:

Amit kínálunk:
•   Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparában
•   Teljes körű betanítás
•   Stabil munkahely és megbecsülés
•   Elérhető átlag havi 350 000 Ft bruttó fizetés pótlékokkal.
•   12 órás munkarend 6–18/18–6 

2 nappal, 2 pihenő, 2 éjszaka, 2 pihenő forgásban FOLYAMATOSAN
•   +80% éjszakai pótlék
•   Buszjáratok: 

 I. Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad 
II. Tápiószentmárton, Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye, Gomba, Monor 
III. Farmos, Tápiószele, Tápiószőlős, Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa, 
Monorierdő 
IV. Bp. Nyugati pu., Bp. Keleti pu., Bp. Köki, Ferihegy 1., Vecsés, Üllő, Péteri, 
Monor 
Szükség esetén további buszjáratokat indítunk!

•   Jelenléti bónusz
•   Toborzási bónusz
•   Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
•  Év végi prémium az alapbér akár 50%-a
•   Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
•   Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

Amennyiben felkeltettük érdeklődését lépjen kapcsolatba velünk 
e-mailen az allas@shsec.hu címen bármikor, 

vagy telefonon hétköznap 8.00 és 16.00 között 
a +36-70/3259091 számon! 

Jelentkezés menete: 
24 órás portaszolgálaton jelentkezési lap kitöltése, rövid önéletrajz  
leadásával vagy e-mailben kérésre megküldjük a jelentkezési lapot. 

Többet megtudhat rólunk a következő weboldalakon:
www.shsec.hu   •   http://lokacio.hu/shinheung-sec-eu-kft/

TErMéKEINK: 
CAP ASS’Y Module és alkatrészei.   
Elektromos autók akkumulátorcelláinak biztonsági lezáró egysége,  
mely a robbanásveszélyt kiküszöböli.
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PB- 
gázpalackok  

cseréje  
Fagyasztott termékek
Sertés-, baromfi-, nyúltápok
VITAFORT takarmány
Szemestakarmányok
Kutya-, macskaeledel
Száraz tápok, konzervek
Tel./fax: 06-29/418-594  Mobil: 06-20/993-4482
Nyitva tartás: hétköznap: 8–18 óráig, szombat: 8–13 óráig, vasárnap: zárva

Pacsirta 
Állateledel- és felszerelési 
szaküzlet
Monorierdő, Nyárfa u. 17. 
Pacsirta–Nyárfa u. sarok

„A gyermekszem: a legfurcsább hatalom,
próbáld ki csak másokon vagy magadon,
mert amikor a gyermekszem kérve kér,
abba minden vágy és csoda belefér.
A gyermekszem: szirmát nyitó kék virág,
tőle fordul szebbre, jobbra a világ.”

Szűcs Imre: Gyermekszem

A gyermekszem: fényesség és bizalom,
vezéreljen téged is ez utadon. Intéz-
ményünk kollektívája ezen gondolatok 
tükrében várja nap mint nap az óvodába 
érkező gyermekeket. 
Szeptember hónap első napjait még a 
gyermeksírás jellemezte, de mára már a 
legkisebb óvodásaink is vidáman, mo-
solyogva lépnek be csoportszobájukba. 
Most is lehetőséget biztosítottunk az új 
gyermekek szüleinek a „szülős” beszok-
tatásra. Az óvodapedagógusok a gyer-
mekek egyéni igényeit figyelembe véve, a 
szülőkkel közösen együttműködve hatá-
rozták meg ennek az átmeneti időszak-
nak a hosszát. Ezt a beszoktatási módot 
azért is részesítjük előnyben, mivel lehe-

Széplaki AndreaSminktetoválás, műköröm, 
pedikűr, szolárium.
•  szemöldöktetoválás  

(szálazott és soft powder technika) 
•  szemhéjtetoválás (szempilla sűrítés és  

tusvonal), régi kikopott tetoválás frissítése, javítása.

Monorierdő, 
Nyárfa u 11. 

Tel.: 06-20/446-0401
 : széplaki andrea 

sminktetoválás
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Sikeresen beindult 
AZ ÓVODA IS

tőséget ad a fokozatos elválásra, ezáltal 
sokkal könnyebben sikerül az óvoda fa-
lain belül kialakítanunk az érzelmi biz-
tonságot nyújtó légkört a gyermekeknek. 
Középsős és nagycsoportos óvodása-
inknak a közösségbe való visszaszokta-
tást jelentette az elmúlt időszak. A cso-
portok szokás és szabályrendszerének, 
napirendjének felelevenítése nagy fela-
datot jelentett a számukra. A már kiala-
kult baráti kapcsolatok továbberősödtek, 
mélyültek.
Az óvodapedagógusok által tervezett 
fejlesztéseken, kezdeményezéseken túl 
a gyermekeknek lehetőségük van külön 
foglalkozásokon is részt venni. A szülők 
a már megszokott módon írathatják be 
gyermeküket a Holdfény tánccsoport-
ba, Game Dance tánccsoportba, re-
formátus és katolikus hittanra. Ettől a 
nevelési évünktől heti egy alkalommal 
angol nyelvoktatáson vehetnek részt a 
gyermekek, illetve az 5. életévüket betöl-
töttek népi táncot tanulhatnak. Ezeken 
az újonnan bevezetett foglalkozásokon 

a fenntartó jóvoltából térítésmentesen 
vehetnek részt a gyermekek.
Az Erdei Csicsergők Alapítvány ebben a 
nevelési évben is több programon való 
részvétellel támogatja az óvodásokat. 
Ezek között szerepelnek bábelőadások, 
valamint a Madárovi foglalkozásai is. A 
kollektíva úgy gondolta, hogy a gyerme-
kek és szülők által egyaránt kedvelt ka-
rácsonyi munkadélutánt ismét felveszi 
a programjai közé. A szülőknek szeret-
nénk kedvezni Szülői klub programso-
rozatunkkal, ahol egy-egy téma szak-
értőjét hívjuk meg előadást tartani. Első 
előadónk Fenesi Jutka lesz.
Reményteljesen tekintünk az előttünk 
álló időszak elé bízva benne, hogy a kö-
rülmények lehetővé teszik majd terveink, 
programjaink, hagyományaink megva-
lósítását.

Földvárszki Katalin
intézményvezető-helyettes

Szeptember 1-jén 45 tanköteles korú 
gyermekünk kezdte meg általános iskolai 

tanulmányait. A 2021/2022-es nevelési 
évet 164 gyermek kezdte el, ebből 45 

gyermek lépte át először az óvoda kapuját.

Megújul a Monorierdői Csicsergő Óvoda épülete
A sikeres óvodai szakmai programok mellett a Belügyminisztérium által kiírt 
kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújí-
tására vonatkozó sikeres önkormányzati pályázatnak is örülhetünk, így a 
Monorierdői Csicsergő Óvoda felújítására is lesz nem csak szándék, hanem 
forrás is. 
A 33 818 238 Ft vissza nem térítendő támogatásból az óvoda épületének 
Hársfa utca oldalán lévő, valamint a tetőtéri nyílászárók cseréje, a homlokzat 
hőszigetelése és a födém szigetelése valósulhat meg. Felújításra kerülnek 
a meglévő burkolatok, és a meglévő melegvízrendszer gazdaságosabb üze-
meltetése is megvalósul napkollektor kiépítésével és működtetésével. Kö-
szönjük a Belügyminisztérium és az önkormányzat támogatását! 



EGÉSZSÉG

Az őszi esős, változékonyabb időjárás 
erőteljesen befolyásolja az érzelmi álla-
potunkat, sokkal inkább befelé fordulha-
tunk. Nem szabad hagyni, hogy elural-
kodjon rajtunk az ősz komor hangulata, 
hiszen ennek az évszaknak is megvan 
a varázsa, csak fel kell fedeznünk azt. 

Néhány tipp az őszre hangolódáshoz
1. Vegyük észre, hogy a természet ősz-
szel csodaszép színekben pompázik. 
Egy kellemes őszi napon kiránduljunk 
egy nagyot a természetben, vagy sé-
táljunk a közeli parkban, túrázzunk az 
erdőben, a jó levegőn!
2. Az ősz kiváló lehetőség otthonunk 
dekorálására. Mennyivel jobb érzés 
úgy hazaérkezni, hogy a bejárati ajtón 
egy szép őszi dísz fogad, és ennek el-
készítésében a gyerekek is szívesen 
részt vesznek. Készítsünk őszi asztali 
vagy ajtódíszt!
3. Figyeljünk oda az immunerősítésre 
is, ha közeledik a borongós és hideg 
őszi idő, ami a megfázások időszaka! 
Ezért válasszunk szezonális zöldsége-
ket, gyümölcsöket. Brokkolit, karfiolt, 
kelbimbót, szőlőt és fogyasszuk azokat 
rendszeresen. Almát, amelynek erős 
az antioxidáns hatása; körtét, mely bő-
ségesen tartalmaz rostokat és kiváló 
koleszterin csökkentő hatású; céklát, 
melynek kiemelkedő a kálium-, valamint 
az A-, B- és C-vitamin-tartalma; sütőtö-
köt, mely nagy mennyiségben tartalmaz 
immunerősítő vitaminokat és antioxi-
dáns összetevőket. A vitaminok, főleg 
a C és D, valamint a táplálékkiegészítők 
étrendbe iktatása is ajánlott.
4. Használjuk a gyógynövények erejét: 
echinacea, aloe vera, tőzegáfonya, go-

ŐSZI HANGOLÓDÁS! 
Az elmúlt hetek időjárása nagyon kegyes volt hozzánk és idevarázsolta 
még a nyarat, a nyár hangulatát. Az elkövetkező időszak azonban egyre 
inkább az őszről szól majd, egyre gyakrabban érezzük, hogy kevesebb az 
energiánk, kedvetlenebbek vagyunk, esetleg rosszabb a hangulatunk.
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jibogyó pozítív immunerősítő hatásúk.
5. Szakítsunk időt a relaxációra, ik-
tassunk be pihenő időt vagy csak ke-
ressünk egy izgalmas könyvet, egy jó 
filmet és kuckózzunk be. 

Őszi favoritok
Az alma flavonoidjainak köszönhető-
en erős antioxidáns, napi két alma el-
fogyasztásával sokat tehetünk az őszi 
immunerősítés sikeréért. A gyümölcs-
ben lévő a pektin hasmenés esetén se-
gít a széklet sűrítésében, míg székre-
kedéskor, kellő mennyiségű folyadékkal 
együtt felgyorsítja az anyagcserét, így 
a táplálék gyorsabban áthalad a bél-
rendszeren, ezért béltisztításra is re-
mekül használható. A pektin táplálékul 
szolgál a vastagbélben található jóté-
kony baktériumoknak, képes a beleket 
hatékonyan tisztítani, támogatva ezzel 
a bélflóra egyensúlyának megőrzését.
A körte bőségesen tartalmaz rostokat, 
amelyek alaposan kitakarítják a vas-
tagbélből a mérgeket és a káros sala-
kanyagot, ennek eredménye az emész-
tés, valamint a bélflóra egyensúlyának 
helyreállása. Immunerősítő hatásához 
C- és B-vitaminjai is hozzájárulnak. A 
vérnyomás szabályzására is használ-
ják, ízületi bántalmak ellen, hólyaghurut 
gyógyítására, vesebántalmakra ugyan-
csak javasolt a fogyasztása. Kiváló ko-
leszterincsökkentő, jól használható a 
szív- és érrendszeri megbetegedések, 
illetve a vastagbélrák megelőzésére.
A céklának kiemelkedő a kálium-, va-
lamint az A-, B- és C-vitamin-tartalma, 
ahogyan a szintén antioxidáns tulajdon-
ságú karotinoidokban is gazdag. A cékla 
színét adó, természetes ételfestékként 

is használt betacianin ugyancsak erős 
szívvédő antioxidáns, emellett ez a zöld-
ség az érhálózaton keresztül szállítja a 
vasat. Mivel a cékla béltisztító és szék-
letlazító, aranyér és szorulás esetén is 
kifejezetten ajánlott, ráadásul a parazi-
taellenes.
A magas tápanyagértékkel rendelkező 
szőlő értékes szőlőcukrot tartalmaz, 
amit szervezetünk közvetlenül is hasz-
nosítani tud. Ha kúraszerűen fogyaszt-
juk, a legyengült szervezet hamarabb 
erőre kaphat, és a különböző allergiás 
tünetekre is jótékonyan hat. A benne 
lévő flavonoidok  erősítik az immun-
rendszert, védik a szívet és az érrend-
szert, védelmet nyújtanak a vírusos, 
bakteriális fertőzések ellen.
A sütőtök nagy mennyiségben tar-
talmaz immunerősítő vitaminokat és 
anti oxidáns összetevőket, különösen 
gazdag C-vitaminban, folsavban, va-
lamint karotinoidokban. Mivel magas 
a rosttartalma, az őszi immunerősítés 
során, már napi egy szelet sütőtök elfo-
gyasztása helyreállíthatja az emésztést, 
segít megszüntetni a székrekedést, ezen 
kívül eltávolítja bélrendszerünkből a ká-
ros lerakódásokat és méreganyagokat. 
Immunerősítő hatásához hozzájárul, a 
magas káliumtartalmával is összefüg-
gésbe hozható vértisztító és méregtele-
nítő tulajdonsága.

Immunerősítés probiotikumokkal
Hozzájárulhatunk az immunerősítés 
sikeréhez, ha pótoljuk a probiotikus 
baktériumokat, mert ezzel lényegesen 
gyorsabban helyreállítható a bélflóra 
egyensúlya. A bélflóra szerepet játszik 
az emésztés szabályozásában, az im-
munrendszer hatékony működésében, 
jótékony mikroorganizmusai pedig 
„hatástalanítják” az emésztőtraktusba 
bejutó káros baktériumokat és gombá-
kat. Erre a legjobb módszer a probioti-
kumok vagy a probiotikus tulajdonságú 
ételek, italok, elsősorban az erjesztett 
tejtermékek, a joghurtok, kefir, érlelt 
sajtok, tofu, káposztafélék fogyasztása.
Az őszi immunerősítésben segít min-
ket a prémium minőségű „HerbálFix 
Complex Megoldás”, aminek használa-
tával bélrendszerünk, májunk, vesénk 
szinte fellélegzik, megszabadulunk az 
élősködőktől, de arról is gondoskodik, 
hogy közben ápoljuk a bélflóránkat. 
Mindemellett visszapótolja a szüksé-
ges vitaminokat és rostokat, megerő-
síti az immunrendszert, nem mellesleg 
a felesleges kilóinknak is búcsút int-
hetünk! 
Forrás: www.meregtelenites-herbalfix.
info, www.balintgazda.hu, www.neta-
min.hu.          

Kovacsik Judit
 EFI mentálhigiénés munkatárs
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HIRDETÉS

Vecsési nagyüzemi konyha  

HENTEST, SZAKÁCSOT
és KONYHAI KISEGÍTŐ
munkatársat keres 
kiemelt bérezéssel.

Vecsési nagyüzemi konyha 
AlApANYAG rAKTÁrbA
munkatársat keres!

Érdeklődjön céges buszjáratunkról!

Jelentkezni lehet a  
06-20/77-111-53  telefonszámon.

Vecsési nagyüzemi konyha 
éjszakai műszakba 

HűTŐrAKTÁrOS–
KOmISSIóZó
munkatársat keres!

Jelentkezéseket  fényképes 
önéletrajzzal  várunk.  
karrier.city@gmail.com
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CsaLádi böLCsőde

Törpök Falva

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek le
nn

i”

Szeretettel várjuk Monorierdőn az  
érdeklődő szülőket gyermekeikkel 1 éves kortól.

Egész napos, félnapos  
gyermekfelügyelet.

Lasán Róbertné
Monorierdő, Szabadság u. 18. • Tel.: 06-30/49-26-122

https://torpok-falva.webnode.hu/

Napi négyszeri étkezés,  
alkotótevékenységek,  

programok, kirándulások.

Rugalmasan alkalmazkodunk a gyermekek és szüleik igényeihez.

Villanyszerelési szaküzlet
Védőcsövek

Dobozok
Vezetékcsatornák

Kábelek
Vezetékek

Kismegszakítók
Izzók, Kontaktorok

Motorvédők

E-mail: erdovillamossag@gmail.com

Prodax, Legrand, 
Moller, Stilo 

szerelvények.
Hensel, 

Rittal, ABB 
elosztók.

Fénycsövek
Lámpatestek

Erdő-vill

villany-
szerelés, 
kivitelezés, 

forróvíztárolók 
felszerelése, 

javítása

Tel./fax: 06-29/418-594
Mobil: 06-20/569-9933

Monorierdő,  
Nyárfa u. 17.

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

 

Akciós 

parketták és 

szőnyegek

Telefon: 29/412-320

 
Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Monor

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo:  

9.00–19.30,  
V: 9.00–18.00


