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Tisztelt monori-
erdői Lakosok!
Beköszöntött a tél, de Mo-
norierdő önkormányzata 
számára a feladatok ezzel 
együtt sem csökkentek. 

Monorierdő önkormányzatának képvise-
lő-testülete minden évben megrendezi 
az egészségnapot a lakosok számára.

Tehetünk 
egészségünkért!A mint azt önök is láthatják, folya-

matosak az önkormányzati be-
ruházások. Ezek közül jelenleg 

a legnagyobb szabású az egészség-
ház építése. Az elmúlt időszakban töb-
ben személyesen, mások pedig tele-
fonon kerestek meg, hogy kifejezzék 
örömüket ezzel kapcsolatban, hiszen a 
lakosság régi álma válik valóra. A képvi-
selő-testület azért lobbizott éveken át 
folyamatosan az ügy érdekében, mert 
fontosnak tartjuk, hogy Monorierdő-
nek is legyen saját egészségháza, ahol 
az egészségügyi szolgáltatásokat kultu-
rált, korszerű körülmények között tudjuk 
biztosítani a lakosoknak. Biztos vagyok 
benne, hogy hamarosan ez az épület 
lesz településközpontunk egyik ékes-
sége. 
 Hamarosan elkezdődik – ha az idő-
járás engedi – az új játszótér kivitelezé-
se is. A Nefelejcs utca és Futó utca talál-
kozásánál épülő játszóparkot korábban 
sajnos rosszul kivitelezett eszközökkel 
szerelték fel. A Monorierdői Hírmondó 
is tájékoztatta a lakosságot arról, hogy a 
szakemberek által veszélyesnek ítélt já-

tékokat elbonttattuk. Így a projekt ezen 
részét újra megpályáztattuk, melyet a 
Mátra Park Kft. nyert meg. A cég már 
több ízben is dolgozott a településün-
kön, például a Csicsergő Óvoda felújítá-
si munkálataiban.
 Reméljük, a hamarosan elkészülő új 
játszótér eszközei hosszú ideig sok kis-
gyermekes család örömteli kikapcsoló-
dását fogja szolgálni.
 Ami az elmúlt időszakot illeti: A szept-
ember és az október az útjavítások idő-
szaka volt. Szeptemberben úgy döntött 
a képviselő-testület, hogy nem várja 
meg a pályázat eredményhirdetését, és 
önerőből végezteti el a Rózsa utca asz-
faltozását. 

K ülönösen nagy jelentősége van ezeknek a rendezvé-
nyeknek, hiszen segítségükkel olyanok is eljutnak egész-
ségügyi szűrésekre, akik egyébként kevesebb figyelmet 

fordítanak erre életükben. Azért is hasznos, mert itt olyan té-
mákról hallanak előadást vagy tekinthetnek meg bemutatót, 
melyek segítségével saját vagy akár mások egészségét vagy 
életét is megmenthetik. A november 10-én megrendezett 
esemény megszervezéséhez idén csatlakozott a Egészség Fej-
lesztési Iroda is. Az egésznapos esemény idei újdonsága és lát-
ványossága a korszerűen felszerelt szűrőbusz volt. Az érdeklő-
dők egészségügyi szűréseken, tanácsadásokon vehettek részt. 
A szakemberek légzésvizsgálatot, koleszterin- és vérnyomás-
mérést végeztek, valamint háziorvos és védőnő tartott tanács-
adást az érdeklődőknek. Az eseményt rendkívül nagy lakos-
sági érdeklődés kísérte, sokan éltek az egészségnap nyújtotta 
szűrési és konzultációs lehetőségekkel. 

Az újságban a rendezvényekről készült fotókat Nagy Dávid készítette
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Folytatás a címlapról

Folytatás a címlapról

Adománygyűjtő koncertet tartottak december 9-én délután 
a református templom harangjáért. Az Invocatio Musicalis ze-
nészei lemondtak a fellépési díjukról, ezért a különleges han-
gulatú koncertre a közönségnek nem kellett belépődíjat fizet-
ni. A hangverseny után szívesen fogadták az adományokat, 
melynek összegével az egyházközség a templom harangjá-
nak kiöntési munkálataihoz szeretne hozzájárulni.
 – A harang mintegy másfélmillió forintba kerül, melyre au-
gusztus óta gyűjtünk. Az összeg egyharmada, ötszázezer fo-
rint már összegyűlt, a fennmaradó egymillió forint egy részét a 
koncert adományaiból szeretnénk pótolni – mondta el kérdé-
sünkre Lénárt Tibor református lelkipásztor. 
 – A templom munkálataiban jelenleg hidegburkolás, vil-
lanyszerelés folyik, és a padok is most készülnek. Bár a tervek 
szerint az épületnek ez év december 31-ig el kellett volna ké-
szülnie, a templomszentelésre valószínűleg tavasszal fog sor 
kerülni. A befejező munkálatokkal – telekrendezés – minden-
képpen várnunk kell addig, amíg ezt az időjárás lehetővé teszi- 
tette hozzá a monorierdői tiszteletes. 

Ruhaosztás

Új bútorok a napköziben

Hangverseny a harangért

Adventi várakozás

Hagyományápolás  
és közösségformálás

Jöhet a hó, lesz síkosságmentesítés

A következő esztendő elején ismét megrendezik a telepü-
lésen a hagyományos jótékonysági ruhaosztást. Az elmúlt 
években is nagy sikere volt az akciónak, hiszen rengetek lakos-
nak jelent segítséget, hogy ingyen hozzájuthat olyan jó álla-
potú holmikhoz, melyeket a boltból sajnos nem tud megvá-
sárolni. Mivel hozni is, vinni is lehet a kinőtt, megunt ruhákat, 
textileket, gyermekjátékokat, azok számára is jó lehetőség ez, 
akik jó helyen szeretnék tudni adományaikat. Az elmúlt évek-
hez hasonlóan idén is a napközi lesz a helyszín, a pontos idő-
pontról pedig plakátokon értesítik majd a lakosságot. 
 A Katolikus Karitász Monorierdői Csoportja csatlakozott a 
rendezvényhez és ezen a napon adományosztást tart. 

Sok-sok éve már, hogy fel-
vonulással ünneplik a lako-
sok Monorierdőn a Márton-
napot. Idén november 12-én 
került sor a néphagyományt 
felelevenítő eseményre, me-
lyen minden korosztály képvi-
seltette magát. Ez az ünnep is azok közé az események közé 
tartozik, amelyek hagyományápoló, közösségformáló erejük-
nél fogva fontos szerepet töltenek be a Monorierdő életében.  

TÖBB KÉRDÉSBEN 
IS DÖNTÖTT A TESTÜLET
Monorierdő Község Önkormányzat Kép-
viselő-testülete arról döntött, hogy 2018. 
december 1-től 2019. március 31-ig a 
téli síkosságmentesítési és hóeltakarítási 
munkálatokat a monorierdői székhelyű 
KÖV-ER-KER Bt végzi. A testület három 
cég ajánlata közül a legkedvezőbb aján-
latot választotta.   
 Ugyanez a cég lesz a kivitelezője a 
Monorierdő Önkormányzat épületé-
ben működő Egészségfejlesztő Iroda 

Tisztelt monori- 
erdői Lakosok!

Tehetünk 
egészségünkért!

Erre azért volt szükség, 
mivel az egyik legforgal-
masabb utcánkról van 
szó. Ide szokták leterel-
ni a forgalmat a 4-es szá-
mú főútról is, ha baleset 
történik. A képviselő-
testület első lépcsőben 
480 m szakasz aszfalto-
zását tervezte. A kivite-
lező azonban csak úgy 
tudott garanciát vállal-
ni, ha egyben készül el 
1070 m útszakasz. Így 
újra aszfaltoztattuk az 
érintett területet a Für-
dő utcától a Pacsirta utcáig. Volt, ahol a 
megfelelő minőség elérése érdekében 
8-10 cm vastagon kellett ráönteni a bur-
kolatot, hiszen még alapja sem volt az 
útszakasznak. A széleit zúzalékos anyag-
gal látták el, hogy a későbbiek során se 
töredezzen le. Képviselőtársaimmal be-
jártuk az utat, és a műszakis kollégával 
egyetértve és megállapítottuk, hogy az 
elvégzett munka megfelelő. A beruhá-
zás összege nettó 22 600 000 Ft, ami 
nem kevés, viszont a jó minőségű kivi-
telezés garantálja, hogy az út sokáig tar-
tós maradjon.
 Ezután is folyamatos lesz az útjavítás, 
amit a sürgősség és a lehetőségeink ha-
tároznak majd meg. Örüljünk és hasz-
náljuk együtt a jó minőségű utcánkat!

Végezetül a Képviselő-testület nevében 
a következő idézettel kívánok minden 
kedves monorierdői lakosnak Békés Ál-
dott Ünnepeket és jó egészséget az új 
esztendőre ! Szente Béla polgármester

Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.

De jó volna tiszta szívből
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

Ady Endre Az egészséges táplálkozás népszerűsítése érdekében a nap 
folyamán gyümölcskosarakat sorsoltak ki a résztvevők között. 
Az örömteli testmozgás lehetőségére látványos táncbemuta-
tóval hívták fel a figyelmet. 
 Mivel a szervezők célja, hogy minden korosztály aktívan 
részt vegyen saját egészségének védelmében, november 12-
én, hétfőn a Fekete István Általános diákjai aktívan csatlakoz-
tak az egészségnap eseményeihez. Az önkormányzat esély-
egyenlőségi programjának részeként fontos céljának tartja, 
hogy az egészséges életmódra nevelést a lehető legkoráb-
ban elkezdjék. Az alsó tagozatosok számára a védőnő és két 
EFI-munkatárs tartott interaktív programot az egészséges 
táplálkozás témakörében. A felsősök egészségügyi felvilágo-
sító előadáson vettek részt, melyet szülés-nőgyógyász szak-
orvos tartott. Mindkét nap kitűnően sikerült. Bízunk abban, 
hogy az egészségmegőrzés fontosságát minden monorier-
dői család fontosnak tartja, és életmódjával mindennap tesz 
is a megvalósításáért.  A rendezvényt az Egészségügyi Szoci-
ális és Környezetvédelmi bizottság szervezte az EFI-vel közre-
működve.

Új asztalokkal és székekkel bővült a napközi étkezőhelyisé-
gének berendezése. Vigyázzunk rá, mert szép környezetben 
még az ebéd is jobban esik!

irodahelyiségeinek kialakításában. A ki-
vitelezés a meglévő épület tetőterének 
beépítésével fog történni.
 A képviselő testület sebességcsök-
kentő buckák kialakítására írt ki pályá-
zatot. Három ajánlat érkezett, melyek 
közül a legkedvezőbb is 8 millió forint 
kivitelezési összeget jelölt meg. A testü-
let úgy döntött, hogy nem rendeli meg 
a munkálatokat, hanem az erre szánt 
összeget útburkolat-javításra fordítja. 
 Ügyeleti telefonszám: 
06-20/968-7504 

Meghívó
Községi 
karácsony, szeretettel
Monorierdő Önkormányzata szeretettel meghívja  
a lakosságot egy közös karácsonyozásra. 

Az ünnepi műsorra december 14-én, pénteken 16 óra 30 perctől  
kerül sor a Fekete István Általános Iskola tornatermében. 

A műsor első részében óvodásainkat és a Holdfény aerobic csoportot láthatják,  
majd zenés karácsonyi műsorral kedveskednek a szervezők a résztvevőknek. 

December 2-án 16 órai kezdettel  a Ró-
mai Katolikus Egyházközség szervezé-
sében tartották meg az 1. adventi gyer-
tyagyújtást. A rendezvényt közel 200 fő 
tisztelte meg jelenlétével. Tamás atya kö-
szöntése után a Katolikus Közösség tagjai 
zenés műsorral kedveskedtek a jelenlévők-
nek. Szendvicsekkel és forró teával vendé-
gelték meg a hideg időben az embereket.
 A Borbás Viktor vezetésével két éve mű-
ködő Katolikus Karitász Monorierdői Cso-
portjának munkáját méltatta Szente Béla 
polgármester. A rendezvény végén a 

csoport tagjai és segítői 700 kg élelmi-
szert osztottak ki.
 December 9-én 16 órakor az Evangé-
likus Egyházközség szervezte a második 
gyertyagyújtáshoz kapcsolódó rendez-
vényt. A lelkészi gondolatokat követően  
Szente Béla polgármester köszöntötte a 
jelenlévőket. A közösség teával és szend-
vicsekkel kínálta a megjelenteket.
 December 16-án ismét sok szeretet-
tel várjuk a lakosságot a a 3. gyertyagyúj-
tásra. Ezt az alkalmat a Református Egy-
házközség tartja.
 Minden gyertyagyújtást követően a 
Katolikus Karitász Monorierdői Csoport-
ja adományt oszt.
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Ismerje meg Monori-
erdő új jegyzőjét!

2018. december

Október 2-a óta új jegyzője van Monorierdőnek. Dr. Boér 
Imre Hunort arra kértük, válaszoljon a Hírmondó kérdéseire, 
hogy az olvasók közelebbről is megismerhessék őt, aki mun-
kájával segíti a település és a lakosok ügyinek intézését. 

52018. december

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Mint az ismeretes, az Or-
szággyűlés a 2017. évben 
módosította a vízgazdál-
kodásról szóló 1995. évi LVII. 
törvényt (a továbbiakban: 
Vgtv.), amely 2018. január 1. 
lépett hatályba. Ennek ér-
telmében bejelentés kö-
teles minden fúrt és ásott 
kút. A Vgtv. szerint mente-
sül a vízgazdálkodási bír-

ság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét meg-
előzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített 
vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradá-
si engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és az 
engedély megadásának feltételei fennállnak. 
 Tekintettel arra, hogy a törvénymódosítási javaslatok követ-
keztében a tényleges bejelentésre nyitva álló határidő igen 
szűkös, az Országgyűlés ez év december hónapjában dönt ar-
ról a módosítási javaslatról, amely szerint a kérelmek benyúj-
tására nyitva álló határidő 2020 december 31. napjáig meg-
hosszabbításra kerülne. Vélhetően a határidő hosszabbítást az 
Országgyűlés el fogja fogadni. 
 Tekintettel arra, hogy a jelenlegi törvényi szabályozás és 
az eljárásrend nem egyértelmű a jogalkalmazók számára, és 
nyitva hagy olyan kérdéseket, amelyek lényegesek a bejelen-
tések és az eljárási költségek tekintetében, ezért amennyiben 
a határidő hosszabbítás elfogadásra kerül, az Országgyűlés 
2019 tavaszán fogja tárgyalni az eljárási rend és a vonatkozó 
szabályozás pontosítását. 
 Reményeink szerint a jövő évben olyan módosítások kerül-
nek elfogadásra, melyek jelentősen megkönnyítik az állam-
polgárok bejelentési kötelezettségeit és az ahhoz kapcsolódó 
eljárási és anyagi terhet, így azt javaslom a tisztelt lakos-
ságnak, hogy ne nyújtson be kérelmet és ne indítson el 
kútbejelentési eljárást a letisztult szabályozásig. 
 Amennyiben megszületik az Országgyűlés döntése, vala-
mint a pontosított eljárási rend, arról haladéktalanul értesíteni 
fogom a tisztelt lakosságot! 
 Felhívom továbbá a figyelmüket, hogy a 2018. január 1-je 
után létesített és létesíteni kívánt kutak létesítési- és üzemel-
tetési engedély kötelesek!  dr. Boér Imre Hunor, jegyző 

A kutakról

„Legnagyobb 
sikerélményt 
mindig az jelen-
ti, ha egy hoz-
zánk forduló 
helyi lakos vagy 
ügyfél elégedett-
séggel, a sürgős 
és fontos ügyei-
nek eredményes 
intézésével, po-
zitív tapasztala-
tokkal távozik 
a Hivatalból.”

Villanyszerelési szaküzlet
Védőcsövek

Dobozok
Vezetékcsatornák

Kábelek
Vezetékek

Kismegszakítók
Izzók

Kontaktorok
Motorvédők

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

Prodax, 
Legrand, 

Moller, Stilo 
szerelvények.

Hensel, 
Rittal, ABB 
elosztók.

Fénycsövek
Lámpatestek

Erdő-vill

villany-
szerelés, 
kivitelezés, 

forróvíztárolók 
felszerelése, 

javítása

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

·  PB gázpalackok  

cseréje  
·   Utánfutó  

kölcsönzés

Fagyasztott termékek
Sertés-, baromfi-, nyúltápok
VITAFORT takarmány
Szemestakarmányok
igény szerint darálva is
Kutya-, macskaeledel
Száraz tápok, konzervek

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

Bábolnai napos- és előnevelt csirkék előjegyezhetők.

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

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

Kozmetika

Széplaki AndreaSminktetoválás
•  szemöldök tetoválás  

(szálazott és Soft powder technika) 
•  szemhéj tetoválás (szempilla

sűrítés és tusvonal), régi kikopott 
tetoválás frissítése, javítása.

Monorierdő, 
Nyárfa u 11. 

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

sminktetoválás

K érem mutatkozzon be röviden. 
Milyen „út” vezetett Monorier-
dőig?  

 – 1990-ben Székelyföldön, 
Kovászna megyében, Sepsiszent-
györgy városában születtem. Gyer-
mekkorom kisebb részében Erdélyben, 
azt követően Budapesten, majd Szent-
mártonkátán nevelkedtem kedves 
szüleim szigorú, de szerető és megér-
tő gondoskodása mellett. 
 Általános iskolai tanulmányaimat 
Budapesten és Szentmártonkátán 
folytattam, a középiskolát Nagykátán 
végeztem. Szerencsésnek érezhetem 
magam, hogy minden oktatási intéz-
ményben olyan pedagógusok keze 
alatt tanulhattam, akik nem csak peda-
gógiai hozzáértésükkel, hanem szinte 
szülői hozzáállásukkal tereltek a helyes 
úton. A rám szánt fáradhatatlan mun-
kájukat és szeretetüket ezúton is tisz-
telettel köszönöm nekik! Jogi tanul-
mányaimat a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem Jog- és Államtudományi Ka-
rán végeztem, majd 2018 tavaszán si-
keres közigazgatási szakvizsgát tettem.

– Melyek jegyzői munkájának legfon-
tosabb feladatai?

 – A jegyzői tisztséghez kapcsoló-
dó feladatkörök igen széles körűek. El-
sődleges és legfontosabb feladataim 
közé tartozik az Önkormányzat és in-
tézményei működésének a törvényes-
ségi felügyelete és a Tisztelt Képviselő-
testület határozatainak a végrehajtása 
a Polgármester Úrral szorosan együtt-
működve. Közigazgatási szempontból 
pedig legfőbb feladataim a Monorier-
dői Polgármesteri Hivatal hatékony és 
szabályszerű működésének koordiná-
lása, valamint a hatósági eljárások sza-
bályszerű lefolytatása a jogszabályok 
által a jegyző hatáskörébe utalt állam-
igazgatási eljárások tekintetében.

– Jelenleg mik a legnagyobb kihívások?
 – Az idei és a következő évben is az 
önkormányzatok számára talán a leg-
nagyobb kihívást az új szakrendszer, az 
ASP bevezetése és hatékony alkalma-
zása jelenti. Így a változó jogszabályi 
környezetnek való haladéktalan meg-
felelés mellett, talán számunkra is ez 
jelenti a legnagyobb kihívást mind-
amellett, hogy a tisztelt munkatársaim 
minden tőlük telhetőt megtesznek az 
új rendszer hatékony használata érde-
kében, melyben már hivatalba lépése-

met megelőzően is nagy előrelépés és 
fejlődés mutatkozott.

– Melyek azok a feladatok, melyek vég-
zése a legnagyobb sikerélményt jelenti 
az Ön számára?
 – Legnagyobb sikerélményt min-
dig az jelenti, ha egy hozzánk forduló 
helyi lakos vagy ügyfél elégedettség-
gel, a sürgős és fontos ügyeinek ered-
ményes intézésével, pozitív tapaszta-
latokkal távozik a Hivatalból. Továbbá 
kiemelkedő sikerélmény amikor a kol-
léganőkkel\kollégákkal együttműköd-
ve közös előrelépést tudunk elérni a 
hivatali ügyintézés hatékonysága és 
a jogszabályszerű eljárás kapcsán, va-
lamint amikor a Polgármester Úrral és 
a Képviselő-testülettel végzett közös 
munkánk eredményeként a község 

fejlődéséért tudunk jelentős lépéseket 
tenni!

– Mi a benyomása a településről?
 – Monorierdő egy kis község, mely 
történelméből adódóan az elmúlt 
években tudott a jelentős fejlődés út-
jára lépni. A kedves és szorgalmas lakó-
közösség és az általuk megválasztott 
lelkes és kitartó munkát végző képvi-
selők és az elhivatott, határozott és ak-
kurátus polgármester jelentik vélemé-
nyem szerint a garanciát arra, hogy a 
település megtartja a fejlődés felé ve-
zető irányát.

– Melyek a fejlesztésre, előrelépésre szo-
ruló területek?
 – Sajnálatos módon az eddig rö-
vid hivatalban töltött időm, és az az-
zal kapcsolatos sürgető feladatok ellá-
tása nem engedte, hogy részletesen 
feltérképezzem azt, hogy a település 
mely részei és a működésének mely 
szegmensei jelentkeznek leginkább 
fejlesztésre szorulónak, de úgy vé-
lem, hogy a 2019. évi koncepcióban a 

Képviselő-testület által elfogadott fő 
irányvonalak, így az új egészségház 
építésének további lépései, valamint 
a település közúthálózatának fejlesz-
tése és a közvilágítás bővítése, kellően 
átgondolt és a felelős gazdálkodás ke-
retin belül megvalósítható, szükséges 
fejlesztések.

– Mik a rövidebb és hosszabb távú céljai?
 – Rövidebb céljaim között szerepel a 
Hivatal működésének legapróbb rész-
leteit érintő felülvizsgálata és az esetleg 
örökölt elmaradások, hiányosságok fel-
számolása, valamint a Képviselő-testü-
lettel és a Polgármester Úrral történő si-
keres közös együttműködés kialakítása. 
Hosszabb távú célom egy olyan Hivatal 
kialakítása, melyet mindenki magáénak 
tud érezni és a benne dolgozók hosz-
szú távú, biztos munkalehetőség mel-
lett a fejlődésre is kapnak lehetőséget, 
mellyel az Önkormányzat és a település 
is fejlődik, valamint egy olyan Hivatal 
amelyhez a monorierdői lakosság biza-
lommal és eredményesen tud fordulni 
az ügyei intézése érdekében.
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Elköltözött a Védelem Szaküzlet

•  DERMAROLLERes 
kezelés

• Tini arckezelés
• SMINKTETOVÁLÁS
• Férfi kozmetika
• SMINK KÉSZÍTÉS
•  CELLULIT és FRIS-

SÍTŐ MASSZÁZS

  Ildi
kó

Kozmet
ika

Monorierdő,
Rózsa u.18.
Telefon:
70/313-7103

: Ildikó  
Kozmetika  
4es főút

Sajnos azonban még mindig vannak 
olyanok, akik nem tesznek eleget a 
helyi rendeleteknek. Még mindig sok 

az erdőben, árokpartra, útmentén kihelye-
zett háztartási hulladék. Kérem önöket, ha 
látnak ilyen jellegű szabálysértőt, azon-
nal jelezzék a 06-30/626-36-04-es tele-
fonszámon, illetve a kozteruletfelugyelo@
monorierdo.hu címen.
 A behajtási hozzájárulást folyamata a 
következő: Kizárólag az mentesül a díjfi-
zetés alól, aki helyi vállalkozó – például fu-
varozó –, és 3,5 t össztömegnél nagyobb 
gépjárművel rendelkezik. Amennyiben 
valaki engedély nélkül hajt be, szankci-
ót von maga után, melynek fix összege  
30 000 Ft és 4 büntető pont.

„Kialakítottuk 
Monoron az 
ország egyik 
legnagyobb és 
talán legszín-
vonalasabb 
munkavédel-
mi szaküzletét”
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Közérdekű információk

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

Köszönöm ABC partner  
Bővebb információ a  

www.koszonomabc.hu oldalon

Mindenáron a legjobb áronVegyes

Nyitvatartás: H–P: 6–19-ig, Szo, V: 6–16

Monorierdő, Barátság u. 102.  
Rétes csárda mellett

06-31/780-7197    
Erzsébet utalvány, Erzsébet kártya, bankkártya, 
Szép- kártya és K&H Szép-kártya elfogadóhely

Bizsuk, kozmetikai  
cikkek, kiegészítők

299 Ft/db

SZAloNCuKor 
többféle ízben: 

1199 Ft/kg

Békés  
karácsonyi ünnepet  

és boldog új évet kívánunk!
Köszönjük hogy egész évben nálunk 

vásárolt! 

      Ünnepi nyitvatartás
2018. dec. 24-én: 6–12 
 dec. 25-én: zárva
 dec. 26-án: 7–13-ig 
  dec. 27, 28, 29, 30, 31: 6–14-ig 
 dec. 31-én: 7–13-ig 
2019.  jan. 1-jén: zárva
  jan. 2-től a megszokott 

normál nyitva tartás lesz 
érvényben.

Hírmondó: Egy ideje beszélik a faluban, 
hogy bezár a Védelem Szaküzlet, ma 
pedig már zárt ajtó fogadja a vásárol-
ni szándékozót. Erről beszélgetek Béké-
si Zsolttal az üzlet tulajdonosával. Nem 
ment a bolt?
 Békési Zsolt: Nagyon büszkék lehe-
tünk kereskedelmi tevékenységünk-
re: céges partnereinknél közel 8000 fő 
ruházatáról gondoskodunk folyamato-
san, a megyében több, mint 70 okta-
tási intézményt látunk el, Puma mun-
kavédelmi lábbelikből messze mi adjuk 
el a legtöbbet az országban, és egyéb 
prémium márkák tekintetében is az or-
szágos élmezőnyhöz tartozunk.

H: Ettől még a lényeg ugyan az, bezárt a 
bolt.
 B.Zs.: Elköltözött. Épp a már említett 
sikerek indokolták, hogy koncentráljuk 
erőforrásainkat. Ezért bővítettünk és 
alakítottuk ki Monoron az ország egyik 
legnagyobb és talán legszínvonala-
sabb munkavédelmi szaküzletét, ahol 
több, mint 300 m2-en várjuk a kedves 
vásárlóinkat. Pumából 52 típus, mint-

egy 500 pár elérhető azonnal raktárról. 
Egyéb típusokból több, mint 1000 pár. 
E mellett bővítettük a készleten tartott 
munkaruházati választékot, és az egyé-
ni védőeszközök kínálatát.

H: Lemondtak a Monorierdői vásárlókról?
 B.Zs.: Szó sincs róla! Vásárlóink tele-
fonon, e-mailben és webáruházunkon 
keresztül is leadhatják megrendelései-
ket, mi pedig ezeket ingyen kiszállítjuk 
Monorierdői címükre.

H: Lakossági vásárlóknak is?
 B.Zs.: Igen, akár egy pár kesztyűt is. 
Ez nem a haszonról szól, szeretnénk a 
továbbiakban is kiszolgálni azokat, akik 
eddig is megtiszteltek minket a vásár-
lásaikkal.

H: Monoron a piac közelében vannak, 
igaz?
 B.Zs.: Az OTP mellett vagyunk. Arra 
szeretnék biztatni mindenkit, hogy ha 
például piacra megy Monorra, akkor lá-
togasson el hozzánk, nézze meg kíná-
latunkat, tiszteljen meg minket érdek-

lődésével. Cserébe mi megkínáljuk egy 
finom kávéval vagy teával.
H: Ez jóleső gesztus, eddig is érezhette 
mindenki, hogy fontosak önöknek a vá-
sárlóik. Pontosítsuk még egyszer elérhető-
ségeiket.
 B.Zs.: Üzletünk címe: Monor, Kos-
suth L. u. 88/B., az OTP mellett. Web-
áruházainkat a bekesisecurity.hu cí-
men érhetik el. Vevőszolgálatunk a 
06-70/36-888-36-os számon várja hívá-
saikat. Hívjanak, vagy keressenek min-
ket személyesen! Várjuk Önöket! (x)

Árok, cserjék,  
fák tisztántartása
Az ingatlan és közterületek tisztán tar-
tásáról az ingatlan tulajdonosa, haszná-
lója, társasházak esetében a tulajdonosi 
közösség által megbízott személy vagy 
személyek kötelesek gondoskodni. Az 
ingatlan előtti járda, az ingatlanról köz-
területre (járda, úttest fölé) kinyúló fa, il-
letve cserjeágak megfelelő nyeséséről is 
gondoskodni kell.

Tűzgyújtási szabályozás
A kerti hulladékok égetését ugyanúgy 
kell elvégezni, mint eddig (szerda: 08:00-
17:00 vasárnap: 08:00-10:00). Ez belterü-
letre vonatkozik. Külterületen csak akkor 
lehet az országos tűzgyújtási tilalom el-
lenére tüzet gyújtani, ha a katasztrófavé-
delemtől írásos engedéllyel rendelkezik. 
Ettől eltérően, a katasztrófavédelem, il-
letve az önkormányzat hatósági szemé-
lyei szankciót szabhatnak ki rá.
 Tilos égetni: Ünnepnapokon, ned-
ves kerti hulladékot, kommunális és ipa-
ri eredetű (PVC, gumi, egyéb veszélyes 
hulladékok stb...)
 A fenti szabályozás megszegésé-
nek tettenérésekor a helyszíni szankció 
5-50 000 Ft-ig is terjedhet. 

Kóbor állat észlelésekor az alábbi 
számon kell jelezni az ebrendésznek:
Herczig József 06-20/ 964-3025.

Petrovai Tamás, 
Közterület-felügyelő

Jobban odafigyelünk egymásra
Az eltelt másfélévben, amióta Mono-
rierdőn teljesítek szolgálatot, több 
pozitív irányú változást tapasztalhat-
tam. Ez annak is köszönhető, hogy a 
lakosok odafigyelnek egymásra.

„Az ingatlan 
előtti járda, az 
ingatlanról köz-
területre (jár-
da, úttest fölé) 
kinyúló fa, il-
letve cserjeágak 
megfelelő nye-
séséről is gon-
doskodni kell.”

Veszélyes hulladékgyűjtést szerveztek november 9-én a piac 
területén. Még mindig problémát okoz a településen, hogy so-
kan a háztartási szeméttárolóba, rosszabb esetben közterületre, 
utak szélére dobják ki azt a hulladékot, mely nem csak szennye-
zi, de nagymértékben károsítja is az élővilágot, ezáltal saját szer-
vezetünket is. A veszélyes hulladék különleges kezelést igényel. 
Az emberre és környezetére közvetlenül vagy közvetve, bomlás-
termékein keresztül káros hatást fejt ki. Kérjük a lakosságot, saját 
és gyermekeink egészsége érdekében, használják ki a szervezett 
hulladékgyűjtési alkalmakat, és kezeljék elkülönítve a hulladékot!

Fizetett hirdetés
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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

Figyelem! 
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).

Építőanyagok gyári ár alatt!
Kingstone vakolatok, Beton Epag térkövek

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

30 N+F tégla 
kedvező áron!

Koromtalanító, alágyújtós kapható!
EUTR: AA5845901


