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A legfontosabb 
képviselő-testületi döntések röviden

• A Képviselő-testület megtárgyalta 
és elfogadta – fi gyelembe véve a pénz-
ügyi, településfejlesztési és közbizton-
sági bizottság véleményét – az önkor-
mányzat 2020–2024. évi időszakra 
vonatkozó gazdasági programját. A 
gazdasági program az önkormányzat 
részére helyi szinten meghatározza 
mindazon célkitűzéseket, feladatokat, 
amelyek a költségvetési lehetőségekkel 
összhangban, a helyi társadalmi, kör-
nyezeti, gazdasági adottságok átfogó 
fi gyelembevételével az önkormányzat 
által nyújtandó kötelező és önként vál-
lalt feladatok biztosítását, fejlesztését 
szolgálják. 
• Fontos előrelépés a település bizton-
sága érdekében, hogy a közigazgatási 
bírsággal sújtható tiltott, közösségel-
lenes magatartásokról és a közigazga-
tási bírság kiszabásának szabályairól 
szóló 10/2012.(V.31.) önkormányzati 
rendelet mostani módosítása alapján 
szabályszerűen kerülnek majd ellenőr-
zésre a közterület-felügyelő által a 

tiltott, közösségellenes magatartást 
tanúsító polgárok és velük szemben 
közigazgatási bírság, illetőleg szabály-
sértési bírság is kiszabható lesz.
• A helyi önszerveződő közösségek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szó-
ló 15/2009.(VII.31) sz. rendelet módo-
sításával a rendeletben pontosítására 
került az elszámolás lényeges tartalmi 
elemeinek meghatározása.
• Javaslat született a településrende-
zési eszközök módosítása iránt érkezett 
elvi hozzájárulás megvitatására, mely 
alapján a képviselő-testület megtár-
gyalta és elfogadta a Vezetéstechnikai 
tesztcentrum és versenypálya beru-
házás megvalósításához Monorierdő 
Község településrendezési eszközeinek 
módosítására irányuló előterjesztést. 
• A képviselő-testület úgy határozott, 
hogy hozzájárul az önkormányzat tu-
lajdonában lévő 14131 és 14132 hrsz-ú 
ingatlan összevonásához annak ér-
dekében, hogy a DIGI Távközlési és 
Szolgáltatási Kft. a 28/2020.(II.27.) Kt. 
határozattal engedélyezett távközlési 
tornyot elhelyezhesse.
• Megújult a Monorierdői Hírmondó: 
a képviselő-testület elfogadta a Régió 
Lapkiadó Kft.-vel fennálló szerződés 
módosítására tett javaslatot, hogy a la-
kossághoz egy több hasznos informáci-
ót tartalmazó, igényesebb lap jusson el. 

• A Poncz Fogászati Praxis Bt.-vel 
megkötött fogorvosi ellátási szerző-
dés módosítására irányuló előterjesz-
tést a képviselő-testület megtárgyalta, 
de nem támogatta.
• A képviselő-testület változtatás nél-
kül elfogadta a Monorierdei Fekete Ist-
ván Általános Iskola 2020/2021. tan-
évre vonatkozó felvételi körzethatárra 
vonatkozó előterjesztést. 
• Az Angol és Ausztrál Pásztorkutya 
Klub kérelmének elbírálása kapcsán 
a képviselő-testület megtárgyalta, de 
nem fogadta el az Angol és Ausztrál 
Pásztorkutya Klub elnöke által benyúj-
tott rendezvény támogatási kérelmét, 
tekintettel arra, hogy az önkormányzat 
rendelete alapján az év közbeni támo-
gatás nem lehetséges. 
• A képviselő-testület elfogadta a Mo-
nori Gondozási Központ vezetőjének 
kérelmét a Monorierdőn házigondozó 
feladatokat ellátó gondozónő jutalma-
zására, a pandémiás időszakban nyúj-
tott önfeláldozó munkája elismerése-
ként.
• A Monorierdei Szabadidősport 
Egyesület elnöke nyújtott be kérel-
met, hogy Blaskó Mihály versenyző 
sportruházat-vásárlására fordíthassa 
a korábban támogatásként megkapott 
összeget – a kérelmet a képviselő-tes-
tület elfogadta.  MH Info

Monorierdő Község Önkormányzat 
képviselő-testülete október 29-én tar-
totta meg rendes, nyílt ülését. Számos 
kérdésben született döntés, most a 
legfontosabbakat foglaltuk össze. 

MEGÉRTE VÁRNI A CSODAGÉPRE: a Magyar falu program ke-
retében nyert traktor az év 42. hetében végre megérkezett 
a településre, a forgalomba helyezése és a rendszám kérés 
már folyamatban van.

Az önkormányzat korábban nyertes elbírálást kapott az 
MFP-KKE/2020 kódszámú pályázaton 15 millió forint ér-
tékben, ami alapján Monorierdő egy sokfunkciós munka-
géppel lett gazdagabb. A kiegészítő adapterekkel ellátott 
traktor olyan általános teendőkre is alkalmas lesz, mint a 
földutak rendben tartása, a vízelvezető és szikkasztóárkok 
kialakítása és helyreállítása, emellett a téli, hidegebb idő-
szakban is nagy segítség lesz. Sokkal könnyebb lesz a sí-
kosságmentesítés és a hóeltakarításban is hasznosítani 
lehet. A munkák megkönnyítésével sokkal gyorsabban fog 
szépülni Monorierdő, emellett jelentős anyagi megtakarí-
tást jelent a településnek: a vele elvégzett munkákra ko-
rábban kiadott összegek az önkormányzatnál maradnak, 
amit más, hasznos feladatokra fordíthat majd. 

MEGÉRKEZETT A PÁLYÁZATON NYERT TRAKTOR
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A RENDKÍVÜLI HELYZETRŐL 
BESZÉLGETTÜNK SZENTE BÉLA 
POLGÁRMESTERREL 

H
ogyan fog kinézni a dön-
téshozatal az elkövetke-
zendő időszakban?

– Ugyan hivatalosan 
egy személyben én vagyok a 
döntéshozó, mivel a képvise-
lő-testületi üléseket nem lehet 
tartani, de a településünkkel 
kapcsolatban felvetődő témá-
kat minden testületi tagnak ki-
küldjük, utána egyeztetjük a 
képviselőkkel a véleményünket, 
én pedig csak ez alapján hozom 
meg a döntéseket.

– Hogyan alakítja át a település 
mostani életét a romló vírushely-
zet?

– Nos, ez nemcsak a testü-
leti ülésre hat ki, hanem minden 
rendezvényünkre, beleértve az 
adventet is. Minden elmarad, 
amit terveztünk, már csak a la-
kossági összejövetelekre van 
lehetőség, de mint tudjuk, azt 
is családonként tíz főben maxi-
malizálja a jelenleg érvényben 
lévő járványügyi intézkedés. Hi-
ába tartjuk meg a másfél méter 
távolságot, Monorierdőn is nő a 
fertőzöttek száma, ahogy min-
denhol. Csak azt tudjuk meg-
engedni, amit a kormány előír, a 

lehető legjobban vigyázva min-
denkire.

– Mivel tudnak segíteni annak, 
aki a vírus kapcsán bajba kerül?

– Elsőként létrehoztunk egy 
krízisközpontot, összegyűjtöt-
tük a legfontosabb telefonszá-
mokat, hogy kikhez lehet fordul-
ni, ha valaki úgy érzi, segítségre 
szorul a járványidőszak alatt 
vagy járványügyi zárlat alá ke-
rült. Tudunk segíteni a bevásár-
lásban, gyógyszerkiváltásban, 
élelmiszercsomaggal is tudjuk 
támogatni őket, hiszen ez a 
kötelességünk. Szeretném ki-
emelten felhívni a tisztelt lakos-
ság fi gyelmét arra, hogy sokan 
még mindig nem veszik komo-
lyan a helyzetet – ilyen a maszk 
helyes viselése is. Figyeljünk 
oda a szabályok betartására, ne 
nőjön tovább a fertőzöttek szá-
ma, hiszen sajnos Monorierdőn 
így is több most a megbetege-
dés, mint a tavaszi időszakban 
volt.

– Milyen lehetőség maradt a ka-
rácsonyi időszakra?

– Nagyon készültünk rá, 
hogy próbáljunk valamilyen ün-

A GYER-
TYAGYÚJTÁ-
SOKON UGYAN 
CSOPORTOSAN 
NEM VEHETÜNK 
RÉSZT, DE 
MÁSODMAGAM-
MAL MINDEN 
ALKALOMMAL 
MEGPRÓBÁLUNK 
MAJD ÉLŐ KÖZ-
VETÍTÉST ADNI

A vészhelyzet kihirdetése óta mindenfajta összejövetelt és csoportosu-
lást be kellett szüntetni, így a képviselő-testület sem ülhet össze ülé-
sezni, az önkormányzat nevében egy személyben a polgármester dönt. 
Szente Bélával a víruskezelésről és a korlátozott adventi lehetőségekről 
beszélgettünk. 

nepi műsort készíteni, de saj-
nos erre a helyzetre, hogy az 
egész karácsonyi rendezvény-
sorozat elmarad, nincs forga-
tókönyvünk. Annak ellenére, 
hogy korlátozottak a lehetősé-
geink, azért arról nem mondunk 
le, hogy idén is elkészíttetjük a 
nagy Mindenki adventi koszo-
rúját.

A gyertyagyújtásokon ugyan 
csoportosan nem vehetünk 
részt, de online és a Gemini TV-
ben is közvetíteni fogjuk, ahogy 
meggyújtjuk a gyertyát, és min-
dig igyekszünk majd jókívánsá-
gokkal köszönteni a lakosságot. 
Tudjuk, hogy a médiafelületek 
nem adják vissza a hangulatot, 
de jelenleg az adventet csak így 
tudjuk megtartani. Mindenkit 
kiemelten kérünk, hogy próbál-
juk elkerülni a csoportosulás 
kialakulását, ha valaki szeret-
ne kimenni a gyertyákhoz, ak-
kor azt most inkább egyesével 
tegye.    VNyL

A RENDEZETT KÖRNYEZET érdekében 
a lakossággal egyetértve az önkor-
mányzat úgy határozott, hogy az or-
vosi rendelő birtokba vétele után a 
mögötte lévő kerítés szakasz is ké-
szüljön el.

Egy sikeres pályázati lehetőség-
nek köszönhetően tavaly átadták az 
új Monorierdői Egészségház épüle-
tét, idén pedig már a rendeléseket is 

megkezdhették a szép épületben a 
háziorvos, a gyermekorvos, a fogor-
vos és a védőnők. A terület rendezése 
azonban még nem volt teljes: lakos-
sági kérés érkezett a képviselő-tes-
tülethez, miszerint az ott lakók nyu-
galma és privát szférájának védelme 
érdekében egy átláthatatlan kerítés 
megépítésére is szükség lenne. A 
képviselő-testület azonnal döntött a 

Elkészült az Egészségház mögötti kerítés
beruházásról, megpályáztatták, és 
mivel megvolt rá a megfelelő fedezet 
a költségvetésben, hamar kiválasz-
tották a nyertes vállalkozót. 

Azóta átadásra került a 2,5 méter 
magas kerítés, amely az önkormány-
zat területének teljes hosszában 
végighúzódik, hogy védje mind az 
Egészségházat, mind a szomszédok 
nyugalmát.  MEH Infó
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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).

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

Százezreket spórolhat, ha saját maga szerzi be építőanyagát!

 (fényes és matt poliészter, 

Százezreket spórolhat, ha saját maga szerzi be építőanyagát!

 (fényes és matt poliészter, 

Százezreket spórolhat, ha saját maga szerzi be építőanyagát!

 (fényes és matt poliészter, 

 4-es főút 43-as km

Építő- 

anyagok 

gyári ár  

alatt!

NOVEMBER 6-ÁN PETROVAI TAMÁS közterület-fel-
ügyelő és Herczig József ebrendész egy elhagya-
tott házhoz érkezett, miután a polgármesteri hi-
vataltól bejelentést kaptak pár magára hagyott 
kutyáról. A szomszédok jelentették az esetet, mi-
szerint a három állat csaknem egy éve élt a sötét 
lakásba zárva, az utolsó egy hónapban már lak-
ni sem lakott ott senki, csak néha visszajárt valaki 
etetni a sorsukra hagyott jószágokat. 

– Mikor a helyszínre érkeztünk, megállapítot-
tuk, hogy még soha nem láttunk ilyen körülmé-
nyeket – mondta az ebrendész. – Nem tudom, 
hogy abban a lakásban hogyan élhetett bárki. 
Gyakorlatilag minden: az ágytól a padlóig ürülék-
kel és vizelettel volt borítva, rengeteg alkoholos 
üveg és szemét halmozódott fel, ebből ettek az ál-
latok, így hivatalból elkoboztuk őket – szögezte 
le. Az ebek a Gyömrői Kutyamentsvár Állatotthon-
ba kerültek. Bolhásak, férgesek és enyhén alultáp-
láltak voltak, de az állatorvos szerint különösebb 
gond nem lesz velük. A két német juhászkutya kö-
zül az egyik már elég idős, csípőfi cammal küzd, 
nehezen jár, míg a másik jelenleg még agresszív 
magatartást mutat, valamint a harmadik, pincsi-
szerű kistestű keveréknek az egyik szeme beteg. 
A körülményekhez képest a kutyák jól vannak és 
hamarosan gazdikeresővé válnak. 

Ha le is zárul az ügy, az eredeti tulajdonos biz-
tosan nem kapja vissza őket. Petrovai László köz-
terület-felügyelő megköszönte a szomszédok be-
jelentését, és újfent felhívta a fi gyelmet, hogy 
amennyiben a lakosság hasonló  esetet tapasztal, 
jelezzé k felé , hogy még időben intézkedhessenek. 

EGY ÉVIG VOLTAK BEZÁRVA 
A SÖTÉT LAKÁSBA 

MONORIERDŐ VEZETÉSE a vírus által fertőzött lakosság megsegítésére 
koronavírus-forródrótot hozott létre, mivel a településen is növekvő ten-
denciát mutat a koronavírussal fertőzöttek száma. – Ezzel a lehetőséggel 
szeretnénk biztosítani a település megfertőződött lakosainak, hogy gyó-
gyulásukig bármi felmerülő probléma kapcsán, akár azonnal fel tudják 
venni velünk a kapcsolatot. A rászorulóknak nyújtott szolgáltatások: a be-
vásárlás, a gyógyszerkiváltás, a receptfelíratás vagy a Katolikus Karitász 
által biztosított élelmiszercsomagok kiszállítása. Kérjük, vegyék fel velünk 
a kapcsolatot azok, akiknél felmerült a megbetegedés gyanúja és hatósági 
karanténba kerültek – fejtette ki Borbás Viktor alpolgármester.



KÖZÖSSÉG

CSÚVÁR JÁNOS ÉS LEHOCZKI RITA hagyományos módon készíti 
valódi kézműves kovácsolt termékeit. Az egyedi kézművesalko-
tások mellett most különleges felajánlásukkal szépítik a tele-
pülést: ingyen készítik el a kupakgyűjtőt és az adventi koszorú 
alapját is.

Jánost és Ritát Borbás Viktor alpolgármester kereste meg 
azzal, hogy a település szeretne az orvosi rendelő elé egy ado-
mánykupak-tárolót elhelyezni. Rita azonnal reagált: úgyis van 
már egy keresztjük a településen – hiszen ők készítették a teme-
tőben található haranglábban lévő keresztet is, szintén ingyenes 
felajánlásként –, legyen akkor egy szívük is.

– Már láttam korábban ehhez hasonló formákat, így megnéz-
tük őket más településeken is, illetve az interneten is próbáltuk 
megtalálni a legszebb szívalakot ehhez a nemes feladathoz. Vé-
gül megtaláltuk a számunkra legszimpatikusabbat, a városve-
zetés pedig jóváhagyta. 

A tárolót egy szívritmust ábrázoló minta fogja díszíteni. János 
és Rita készíti el az adventi koszorúalapot is, melynek helye a 
kopjafa mellett lesz. Természetesen az adományozók egyeztet-
tek a koszorút készítőkkel is, hogy könnyen fel tudják majd he-
lyezni a díszeket. A gyertyák kis házikóban lesznek, hogy a szél 
és az időjárás ellenére is éghessenek.

– Ez nem szólhat pénzről. 
Olyan tárgyakat tervezünk, 
ami egyrészt megdolgoztat-
ja az ember fantáziáját, de 
emellett itt lakunk, itt élünk: 
nem dicsekszünk az álta-
lunk készített termékekkel, 
de büszkék vagyunk rá és 
szívesen segítünk a tele-
pülésnek. Az advent első 
gyertyagyújtása ráadásul 
mindjárt itt van – mondta el 
lapunknak az adományozó.

Önzetlen adomány 
a településnek

Kevesen tudják, mennyire káros kör-
nyezetünkre nézve az avar- és zöld-
hulladék elégetése, szemben a kom-
posztálással, ahol a zöldhulladék 
100%-ban felhasználható lenne a ta-
laj javítására, a talajerő utánpótlá-
sára. Az elégetett növényi részek 
súlyosan károsítják a levegő minősé-
gét, és az emberi szervezetre is na-
gyon komoly egészségkárosító ha-
tással vannak. A nagy szennyezést 
elsősorban a rossz légellátás, az ala-
csony égéshőmérséklet és a magas 
nedvességtartalom okozza. A törvé-
nyi szabályozás mellett nagyon nagy 
szükség lenne a szemléletváltásra, 
hiszen nemcsak azért kell elzárkózni 
az égetéstől, mert tilos, hanem azért, 
mert Földünk védelme és az egész-
ségünk is ezt kívánja.  MHI

FÖLDÜNK ÉS AZ 
EGÉSZSÉGÜNK
 IS EZT KÍVÁNJA 2021. JANUÁR 1-TŐL szigorúan 

tilos lesz az avar és kerti hul-
ladék szabadtéri égetése, sú-
lyos pénzbírságot vonhat maga 
után, ha valaki nem tartja be a 
szabályozást. 

A környezet védelmének ál-
talános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 48.§(4) bekez-
dése jelenleg még lehetőséget 
ad az önkormányzatok képviselő-tes-
tületeinek az avar és kerti hulladék ége-
tésére vonatkozó szabályok rendelettel 
történő megállapítására, ám ez a sza-
bályozás 2020. január 1. napjától hatá-
lyát veszti. Ennek értelmében év elejétől 
az Országos Tűzvédelmi Szabályzat-
ról szóló 54/2014.(XII.5.) BM rendelet 
225.§-a értelmében „ha a jogszabály 
másként nem rendelkezik, a lábon álló 
növényzet, tarló, növénytermesztéssel 
összefüggésben és a belterületi, vala-

mint a külterületen lévő zárkerti ingat-
lanok használata során keletkezett hul-
ladék szabadtéri égetése TILOS”.

Keresztény Anikó jegyző külön sze-
retné felhívni a tisztelt lakosság fi gyel-
mét a bekövetkező jogszabályi válto-
zásra, hiszen azokkal szemben, akik 
ezeket megszegik, az elsőfokú tűzvé-
delmi hatóság 10 000 forinttól kezdve 
tűzvédelmi bírságot szabhat ki, mely 
elérheti egészen a 3 000 000 forintos 
összeget is.  MEH Infó

Tilos lesz az avarégetés

Lakossági megkeresés érkezett a település önkor-
mányzatának képviselő-testületéhez, melyben jelez-
ték, hogy a Rózsa utca egyik szakaszán nagy szükség 
lenne plusz lámpatestre, mert a jelenlegi fényviszo-
nyok miatt nem biztonságos az utca sem a gyalogos, 
sem a közúti forgalom szempontjából.

Szente Béla polgármester arról beszélt lapunknak, 
hogy amint a kérelem beérkezett, a képviselő-testü-
let azonnal meghozta a döntését, és támogatta a lám-
pabővítést. Az önkormányzat átvállalta a ráfordítandó 
összeget, és még azon a héten megrendelte a szolgál-
tatótól a bővítést, amit az NKM vissza is igazolt. – Saj-
nos nem először fordul elő, hogy megrendelünk egy 
fejlesztést, ki is fi zetjük, és ténylegesen csak két, két és 
fél év múlva valósul meg. A Futó utcában is történt ha-
sonló eset, ott is ennyit kellett várni a fi zetés után a ki-
vitelezésre, mondván a szolgáltatónak nincs elég em-
bere – nyilatkozta a polgármester. – Az önkormányzat 
nak is érdeke, hogy minél több lámpatest segítse a 
megfelelő megvilágítást a településen, így azonnal le-
adtuk a megrendelést a Rózsa utcára is – mondta. Az 
elmúlt pár napban a polgármester és az alpolgármes-
ter tárgyalásokat folytatott az NKM Hálózat közvilágí-
tási osztályának egyik munkatársával, többek közt a 
karbantartási határidők betartásáról és a hibakezelés-
ről. A késlekedés miatt a polgármester egyeztetni fog 
a képviselő-testület többi tagjával arról is, hogy a jövő-
ben esetleg külső, engedéllyel rendelkező vállalkozók-
kal szerződne le a település a karbantartásra, hiszen 
az ilyen szerződéseknek része az, hogy adott felada-
tot milyen határidővel kell elvégezniük. Addig is, amíg 
a szolgáltatónál érdemi előrelépés lesz az ügyben, ké-
rik a lakosság megértését és türelmét. Amennyiben 
közvilágítással kapcsolatos problémát észlelnek, ér-
demes az önkormányzat (muszak@monorierdo.hu) és 
az NKM Hálózat (kozvilagitashiba@nkm.energy) felé is 
írásban jelezni a hibát.  MEH Infó

A KÖZVILÁGÍTÁS BŐVÍTÉSE
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KÖZÖSSÉG

Faültetések  
az Élet Ösvénye 
ökoprojektben

A
z Élet Ösvénye ökoprojekt hosszú-
távú kezdeményezés Monorierdő 
Község Önkormányzatának részé-
ről. Az egész világon fontos és ki-

emelt szempont az ökológiai egyensúly 
megtartása, így Monorierdőn is az, mely-
hez a település vezetése számos terüle-
ten próbál hozzájárulni. Ezért határoztak úgy, hogy mostantól 
minden ősszel az adott évben született monorierdői lakcím-
mel rendelkező gyermekeknek fákat ültetnek, ezzel jelképezve 
a jövőbe vetett hitet. 

Így történt ez idén is, mikor a projekt keretein belül első al-
kalommal a családok 20 darab V alakú japán cseresznyefát 
ültethettek. Az eseményen részt vett Pogácsás Tibor államtit-
kár, Szente Béla polgármester, Borbás Viktor alpolgármester, 
Vörös László képviselő és Baloghné Dobó Hajnalka bizottsági 
tag is.  – Régen szokás volt, hogy a családfők vagy nagyszü-
lők fát állítottak a született gyermekek után, ezt a hagyományt 
élesztettük fel, mellyel a családok településünkkel való kap-
csolatát erősítjük, valamint szeretnénk kihangsúlyozni a kör-
nyezettudatosság felé fordulás fontosságát. Emellett pedig 

szintén fontos, hogy tovább szépülünk és zöldfelületünk is 
gyarapszik – mondta el lapunknak Borbás Viktor alpolgár-
mester. – Aki fát ültet, az a jövőre gondol, a fa együtt csepe-
redik a gyermekkel. Amikor majd felnő a gyermek, és elkerül 
szeretett településünkről – például középiskolai tanulmá-
nyai végett –, a gyökerei mégis idekötik majd, és Monorier-
dő mindig visszavárja, ahogy az érte ültetett fa is. Célunk, 
hogy növeljük a természet szeretetét és a közösséghez 
tartozás élményét. 
Nincs emberi jövő a 
természet tisztelete 
nélkül. 

Reményeink sze-
rint az égbe nyúló 
fa fogja mutatni az 
irányt és a célo-
kat. A fatörzs pedig 
mindig emlékeztet a 
hosszú útra, ami vár 
minden gyermek-
re. Úgy vélem, hogy 
Monorierdő összes 
lakosa számára 
fontos lehet a kez-
deményezés, mert 
jó példát mutatunk 
a felnövekvő gene-
rációnak. Jövőre is 
ültetünk fát, amely-
nek helyét illetően 
várjuk a tanácsokat, ötleteket a lakosságtól, hogy hol is 
kapjon helyet az Élet újabb Ösvénye.

A megható alkalomra a hideg ellenére kilátogattak szü-
leikkel az érintett kisbabák is, és bár ők maguk valószínűleg 
még nem értékelték a gesztust, ám nagyobb korukban biz-
tosan büszkén mondják majd el: saját fát kaptak születésük 
tiszteletére a község vezetőitől, ami velük együtt nőtt, gya-
rapodott az évek során.  VNyL

Gyönyörű kezdeményezéssel járul hozzá Mono-
rierdő önkormányzata mind a település újszü-
lötteinek megünnepléséhez, mind az ökológiai 
egyensúly fenntartásához. Fát ültetni mindig 
csodálatos dolog, hiszen már egyetlen fával is 
rengeteget teszünk környezetünk minőségének 
javításáért, egy élhetőbb világ megteremtésé-
ért. Azonban a most elültetett fák együtt fognak 
cseperedni azokkal a gyermekekkel, akik életük-
kel szintén színesebbé és szebbé teszik majd a 
település életét.

AKI FÁT 
ÜLTET, AZ A 
JÖVŐRE GONDOL
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SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

 

Akciós 

parketták és 

szőnyegek

Telefon: 29/412-320

FÜGGÖNY • TAPÉTA
 

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

Kibővült 

árukészlettel 

és 50%-kal 

nagyobb 

területen!

BABACSOMAGOT KAP MINDEN 
MONORIERDŐI ÚJSZÜLÖTT 

ÚTFELÚJÍTÁSI ÉS ÓVODAI 
JÁTÉKFEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT

MONORIERDŐ ÖNKORMÁNYZATA hagyományt sze-
retne teremteni azzal, hogy a község újszülöttjei-
nek nevét és fotóját – akiknek szülei erre az adat-
védelmi törvényben foglaltaknak megfelelően 
engedélyt adnak – időről időre leközlik a Monori-
erdői Hírmondó oldalain, ahogy ezt már az októ-
beri számban is láthatták az olvasók. E havi szá-
munkban is megmutatjuk, kik az új jövevények a 
településen, de a fotó megjelentetésén kívül egyéb 
támogatást is kaphatnak az újdonsült szülők.

Monorierdő Község Önkormányzat képvise-
lő-testülete módosította a települési támogatás 
keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltétele-
iről, valamint az ellátások megállapításának, kifi -
zetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályairól szóló  26/2017.(X.27.) 
önkormányzati rendeletét. Így most, a módosítás-
sal arról rendelkezett, hogy a Monorierdőn állandó 
bejelentett lakóhellyel rendelkező minden újszü-
lött gyermek részére – a kérelem benyújtását kö-
vetően – babacsomagot biztosít. 
A támogatás tartalma:

1 csomag textilpelenka (3 db-os)
1 textil kifogó
1 db Nurofen-szirup
1 db C-vitamin-csepp
1 db babafürdető
1 db popsikenőcs
1 csomag popsitörlő
1 csomag eldobható pelenka
1 db Monorierdői baba vagyok feliratú body, 

mellyel az önkormányzat a gyermeket vállaló 
családokat kívánja segíteni a községben. 

A kérelem nyomtatványa letölthető az önkormány-
zat honlapjáról, illetve személyesen kérhető az új-
szülöttek gondozását ellátó védőnőktől.

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA összesen 
55 millió forint vissza nem térítendő összeget nyert 
az egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról 
szóló 1746/2020(XI.11.) kormányhatározat alapján 
Belterületi útfelújítás és karbantartás címén.

A pályázati összeget az előzetes bejárás és a 
szakemberek véleménye alapján a központban lévő 
utakra: a Szabadság utcára, a Fűzfa utcára, a Gyön-
gyvirág utcára, a Csalogány utcára, a Bokor utcá-
ra, és a belterületen lévő kátyúk kijavítására fogja 
fordítani, valamin a Nefelejcs utca is részesül belő-
le, ha a fenti utcák elkészülnek. A település vezeté-
se háláját fejezte ki Pogácsás Tibor államtitkárnak, 
hogy minden fontos ügyben Monorierdő segítségé-
re van.

Ezzel együtt elkezdődött az óvodaudvar felújítá-
sára indított pályázaton nyert eszközök telepítése 
is. Reméljük, sokáig élvezik majd a legkisebbek az 
új játszóteret, és boldog éveket töltenek el az egyre 
szépülő és fejlődő óvoda falai között.     MH Infó

SZOMORÚ ADAT: az előzetes fel-
mérések szerint a Monorierdő 
közigazgatási területein találha-
tó szemétlerakások mennyisé-
gét mintegy 165 köbméterben 
regisztrálta az önkormányzat. 
Saját erőforrásból lehetetlen len-
ne ilyen tetemes mennyiséget 
eltakarítani, így kézenfekvő volt 
a Belügyminisztérium pályázati 
lehetősége, a Tisztítsuk meg Ma-
gyarországot projekt, ahol 3 millió 
forint volt az elnyerhető összeg.

A 2020 júliusában indult kísér-
leti szakasz 12 helyszínen zajlott, 
a tapasztalatok alapján pedig az 
egész országban megkezdik a 
leginkább szennyezett területek 
megtisztítását, ebbe kapcsolódik 
be Monorierdő is. Legjobbkor jött 
a mentőöv az önkormányzatnak, 
melynek megvalósulása ugyan 

Részt veszünk a 
Tisztítsuk meg Magyarországot 

projektben

A KIALAKULT VESZÉLYHELYZETRE tekintettel az önkormányzati 
és közösségi rendezvények hagyományos megtartására nincs 
lehetőség, ezért önkormányzatunk a karácsonyi várakozás idő-
szakában az adventi gyertyagyújtás alkalmait digitálisan rögzí-
tett műsorokon keresztül juttatja el a lakosságnak.

A műsorok elérhetők 
a) az önkormányzat hivatalos Facebook-oldalán az alábbi idő-
pontokban:
2020. nov. 29-én, dec. 13-án, dec. 20-án 17 órakor, valamint
b) a GEMINI Televízió csatornáján az alábbi időpontokban:
2020. dec. 19-én 17 órakor, 2020. dec. 21-én 15 órakor,
2020. dec. 25-én 21.30 órakor, 2020. dec. 26-án 17 órakor,
2020. dec. 28-án 15 órakor, 2021. jan. 1-jén 21.30 órakor.
Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánunk 
településünk minden lakosának!
 Monorierdő Község Önkormányzata

jövő évre tolódik, de a végered-
mény egy mindenki számára tisz-
tább és élhetőbb környezet lesz. 
A város vezetése a tél végével áll 
neki az ezzel járó munkálatoknak, 
vállalkozók bevonásával az ösz-
szes illegálisan lerakott hulladék 
összegyűjtésre és elszállításra 
sor fog kerülni. 

– Ez a hatalmas szám, a 165 
köbméternyi hulladék csak a bel-
területre vonatkozik, így később 
azt is meg fogjuk oldani, hogy a 
külterületeken lerakott szemét 
is elszállításra kerüljön. Kicsit 
nehézkes most az emberek be-
vonása, hiszen a pandémiás idő-
szakban tilos mindenfajta cso-
portosulás, de reméljük, a tavasz 
majd ezt a helyzetet is oldani fog-
ja – mondta Szente Béla polgár-
mester. 

DIGITÁLIS ADVENT MONORIERDŐN



2021 

JANUÁR
1 P Fruzsina, újév
2 Sz Ábel
3 V Genovéva, Benjámin
4 H Titusz, Leona
5 K Simon
6 Sz Boldizsár
7 Cs Attila, Ramóna
8 P Gyöngyvér
9 Sz Marcell

10 V Melánia
11 H Ágota
12 K Ernő
13 Sz Veronika
14 Cs Bódog
15 P Lóránt, Loránd
16 Sz Gusztáv
17 V Antal, Antónia
18 H Piroska
19 K Sára, Márió
20 Sz Fábián, Sebestyén
21 Cs Ágnes
22 P Vince, Artúr
23 Sz Zelma, Rajmund
24 V Timót
25 H Pál
26 K Vanda, Paula
27 Sz Angelika
28 Cs Károly, Karola
29 P Adél
30 Sz Martina, Gerda
31 V Marcella

JÚLIUS
1 Cs Tihamér, Annamária
2 P Ottó
3 Sz Kornél, Soma
4 V Ulrik
5 H Emese, Sarolta
6 K Csaba
7 Sz Apollónia
8 Cs Ellák
9 P Lukrécia

10 Sz Amália
11 V Nóra, Lili
12 H Izabella, Dalma
13 K Jenő
14 Sz Örs, Stella
15 Cs Henrik, Roland
16 P Valter
17 Sz Endre, Elek
18 V Frigyes
19 H Emília
20 K Illés
21 Sz Dániel, Daniella
22 Cs Magdolna
23 P Lenke
24 Sz Kinga, Kincső
25 V Kristóf, Jakab
26 H Anna, Anikó
27 K Olga, Liliána
28 Sz Szabolcs
29 Cs Márta, Flóra
30 P Judit, Xénia
31 Sz Oszkár

FEBRUÁR
1 H Ignác
2 K Karolina, Aida
3 Sz Balázs
4 Cs Ráhel, Csenge
5 P Ágota, Ingrid
6 Sz Dorottya, Dóra
7 V Tódor, Rómeó
8 H Aranka
9 K Abigél, Alex

10 Sz Elvira
11 Cs Bertold, Marietta
12 P Lívia, Lídia
13 Sz Ella, Linda
14 V Bálint, Valentin
15 H Kolos, Georgina
16 K Julianna, Lilla
17 Sz Donát
18 Cs Bernadett
19 P Zsuzsanna
20 Sz Aladár, Álmos
21 V Eleonóra
22 H Gerzson
23 K Alfréd
24 Sz Szökőnap
25 Cs Mátyás
26 P Géza
27 Sz Edina
28 V Ákos, Elemér, Bátor

AUGUSZTUS
1 V Boglárka
2 H Lehel
3 K Hermina
4 Sz Domonkos, Dominika
5 Cs Krisztina
6 P Berta, Bettina
7 Sz Ibolya
8 V László
9 H Emőd

10 K Lőrinc
11 Sz Zsuzsanna, Tiborc
12 Cs Klára
13 P Ipoly
14 Sz Marcell
15 V Mária
16 H Ábrahám
17 K Jácint
18 Sz Ilona
19 Cs Huba
20 P István, nemzeti ünnep
21 Sz Sámuel, Hajna
22 V Menyhért, Mirjam
23 H Bence
24 K Bertalan
25 Sz Lajos, Patrícia
26 Cs Izsó
27 P Gáspár
28 Sz Ágoston
29 V Beatrix, Erna, munkanap
30 H Rózsa
31 K Erika, Bella

MÁRCIUS
1 H Albin
2 K Lujza
3 Sz Kornélia
4 Cs Kázmér
5 P Adorján, Adrián
6 Sz Leonóra, Inez
7 V Tamás
8 H Zoltán
9 K Franciska, Fanni

10 Sz Ildikó
11 Cs Szilárd
12 P Gergely
13 Sz Krisztián, Ajtony
14 V Matild
15 H Kristóf, nemzeti ünnep
16 K Henrietta
17 Sz Gertrúd, Patrik
18 Cs Sándor, Ede
19 P József, Bánk
20 Sz Klaudia
21 V Benedek
22 H Beáta, Izolda
23 K Emőke
24 Sz Gábor, Karina
25 Cs Irén, Írisz
26 P Emánuel
27 Sz Hajnalka
28 V Gedeon, Johanna
29 H Auguszta
30 K Zalán
31 Sz Árpád

SZEPTEMBER
1 Sz Egyed, Egon
2 Cs Rebeka, Dorina
3 P Hilda
4 Sz Rozália
5 V Viktor, Lőrinc
6 H Zakariás
7 K Regina
8 Sz Mária, Adrienn
9 Cs Ádám

10 P Nikolett, Hunor
11 Sz Teodóra
12 V Mária
13 H Kornél
14 K Szeréna, Roxána
15 Sz Enikő, Melitta
16 Cs Edit
17 P Zsófi a
18 Sz Diána
19 V Vilhelmina
20 H Friderika
21 K Máté, Mirella
22 Sz Móric
23 Cs Tekla
24 P Gellért, Mercédesz
25 Sz Eufrozina, Kende
26 V Jusztina
27 H Adalbert
28 K Vencel
29 Sz Mihály
30 Cs Jeromos

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

• Hivatali ügyfélfogadás 
2213 Monorierdő, Szabadság 
u. 50/A
Hétfő 13–18, Szerda 08–12 és 
13–16, Péntek 08-11 óráig.
Központi telefonszám:
06-29/419-103 

• Háziorvosi rendelő  (2213 Mono-
rierdő, Szabadság utca 50/B)
Dr. Páczi Antal háziorvos:
06-29/419-107, 06-29/782-541
Dr. Külüs Ilona házi gyermekor-
vos: 06-29/781-598

• Védőnői szolgálat 
I-es körzet – Faragó Anita 
védőnő: 06-30/151-8918, E-mail: 
farago.anita@monorierdo.hu
II-es körzet – Keresztes Hajnalka: 
06-70/360-3390, E-mail: keresz-
tes.hajnalka@monorierdo.hu

• Fogorvosi rendelő  – dr. Poncz 
Lajos: 06-30/382-5020

• Iris Gyógyszertár – 2213 Monori-
erdő, Nefelejcs utca 2.
Elérhetőség:  06-29/419-776

 • Orvosi ügyelet - Pilis 2721 Pilis, 
Szent István park 1.
Elérhetőség: 06-29/496-011

• Áram-földgáz telefonos ügyfél-
szolgálati központ: 
06-20/474-9999, 06-30/474-9999, 
06-70/474-9999, 06-1/474-9999

• Áramszolgáltatás  hibabejelen-
tés: 06-62/565-881 

• EDF – DÉMÁSZ közvilágítás 
hibabejelentés: 06-62/565-600

• Gázszivárgás-bejelentése: 
06-80/300-300 (Tigáz Zrt.)

• DAKÖV Dabas és Környéke Víz-
ügyi Kft. Monori Üzemigazgató-
ság ügyfélszolgálati fi ókirodája: 
06-29/412-372; 06-29/499-261

• Szemétszállítás – DTKH Non-
profi t Kft. – 53/500-152, 53/500-
153

• Rendőrség – Monorierdő KMB 
Iroda: 29/419-103, 70/492-0774 
vagy 107

• Körzeti megbízott: 
Mályi Bálint 06-70/492-0774

• Monor Mentőállomás 
06-29/410-210 vagy 104

• Monori Szakorvosi Rendelőinté-
zet: +36-29/412-129

• Monor Hivatásos Tűzoltó-
parancsnokság: 06-29/610-010 
vagy 105

• Közterület-felügyelő – Petrovai 
Tamás: +36-30/626-3604

• Monorierdő posta: +36 29/619 110

• Monorierdői Községi Könyvtár és 
Teleház: 30/362-8807

• Csicsergő Óvoda: 06-29/619-220

• Fekete István Általános Iskola:
06-29/419-113



2021

ÁPRILIS
1 Cs Hugó
2 P Áron, nagypéntek
3 Sz Buda, Richárd
4 V Izidor, húsvét
5 H Vice, húsvét
6 K Vilmos, Bíborka
7 Sz Hermann
8 Cs Dénes
9 P Erhard

10 Sz Zsolt
11 V Leó, Szaniszló
12 H Gyula
13 K Ida
14 Sz Tibor
15 Cs Anasztázia, Tas
16 P Csongor
17 Sz Rudolf
18 V Andrea, Ilma
19 H Emma
20 K Tivadar
21 Sz Konrád
22 Cs Csilla, Noémi
23 P Béla
24 Sz György
25 V Márk
26 H Ervin
27 K Zita
28 Sz Valéria
29 Cs Péter
30 P Katalin, Kitti

OKTÓBER
1 P Malvin
2 Sz Petra
3 V Helga
4 H Ferenc
5 K Aurél
6 Sz Brúnó, Renáta
7 Cs Amália
8 P Koppány
9 Sz Dénes

10 V Gedeon
11 H Brigitta
12 K Miksa
13 Sz Kálmán, Ede
14 Cs Helén
15 P Teréz
16 Sz Gál
17 V Hedvig
18 H Lukács
19 K Nándor
20 Sz Vendel
21 Cs Orsolya
22 P Előd
23 Sz Gyöngyi, nemzeti ünnep
24 V Salamon
25 H Blanka, Bianka
26 K Dömötör
27 Sz Szabina
28 Cs Simon, Szimonetta
29 P Nárcisz
30 Sz Alfonz
31 V Farkas

MÁJUS
1 Sz Fülöp, munka ünnepe
2 V Zsigmond
3 H Tímea, Irma
4 K Mónika, Flóián
5 Sz Györgyi
6 Cs Ivett, Frida
7 P Gizella
8 Sz Mihály
9 V Gergely

10 H Ármin, Pálma
11 K Ferenc
12 Sz Pongrác
13 Cs Szervác, Imola
14 P Bonifác
15 Sz Zsófi a, Szonja
16 V Mózes, Botond
17 H Paszkál
18 K Erik, Alexandra
19 Sz Ivó, Milán
20 Cs Bernát, Felícia
21 P Konstantin
22 Sz Júlia, Rita
23 V Dezső, pünkösd
24 H Eszter, Eliza, pünkösd
25 K Orbán
26 Sz Fülöp, Evelin
27 Cs Hella
28 P Emil, Csanád
29 Sz Magdolna
30 V Janka, Zsanett
31 H Angéla, Petronella

NOVEMBER
1 H Marianna, mindenszentek
2 K Achilles
3 Sz Győző
4 Cs Károly
5 P Imre
6 Sz Lénárd
7 V Rezső
8 H Zsombor
9 K Tivadar

10 Sz Réka
11 Cs Márton
12 P Jónás, Renátó
13 Sz Szilvia
14 V Aliz
15 H Albert, Lipót
16 K Ödön
17 Sz Hortenzia, Gergő
18 Cs Jenő
19 P Erzsébet
20 Sz Jolán
21 V Olivér
22 H Cecília
23 K Kelemen, Klementina
24 Sz Emma
25 Cs Katalin
26 P Virág
27 Sz Virgil
28 V Stefánia
29 H Taksony
30 K András, Andor

JÚNIUS
1 K Tünde, 
2 Sz Kármen, Anita
3 Cs Klotild
4 P Bulcsú
5 Sz Fatime
6 V Norbert, Cintia
7 H Róbert
8 K Medárd
9 Sz Félix

10 Cs Margit, Gréta
11 P Barnabás
12 Sz Villő
13 V Antal, Anett
14 H Vazul
15 K Jolán, Vid
16 Sz Jusztin
17 Cs Laura, Alida
18 P Arnold, Levente
19 Sz Gyárfás
20 V Rafael
21 H Alajos, Leila
22 K Paulina
23 Sz Zoltán
24 Cs Iván
25 P Vilmos
26 Sz János, Pál
27 V László
28 H Levente, Irén
29 K Péter, Pál
30 Sz Pál

DECEMBER
1 Sz Elza
2 Cs Melinda, Vivien
3 P Ferenc, Olívia
4 Sz Borbála, Barbara
5 V Vilma
6 H Miklós
7 K Ambrus
8 Sz Mária
9 Cs Natália

10 P Judit
11 Sz Árpád, munkanap
12 V Gabriella
13 H Luca, Otília
14 K Szilárda
15 Sz Valér
16 Cs Etelka, Aletta
17 P Lázár, Olimpia
18 Sz Auguszta
19 V Viola
20 H Teofi l
21 K Tamás
22 Sz Zénó
23 Cs Viktória
24 P Ádám, Éva, szenteste
25 Sz Eugénia, karácsony
26 V István, karácsony
27 H János
28 K Kamilla
29 Sz Tamás, Tamara
30 Cs Dávid
31 P Szilveszter
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TISZTELT ADÓZÓK!

A helyi adókról, valamint a gépjár-
műadóról szóló jogszabályi előírások 
szerint az adózókat terhelő építmény-
adó, magánszemélyek kommunális 
adója és a gépjárműadó éves össze-
gét két részletben, minden év márci-
us 16-ig, illetve szeptember 15-ig kell 
megfi zetni. A gazdálkodó szer-
vezetek (ideértve az egyéni vál-
lalkozókat is) szintén március 
16-ig és szeptember 15-ig tel-
jesítik helyi iparűzési adóelőle-
gük fi zetési kötelezettségét.

Kérjük, hogy ha valakinek 
hátraléka van, azt mielőbb ren-
dezze! Ha adótartozását nem 
tudja egy összegben kifi zetni, 
akkor javasoljuk, hogy a végre-
hajtási cselekmények – és az 

Fontos információk 

a helyi adókról
ehhez kapcsolódó adózót terhelő to-
vábbi költségek – elkerülése érdeké-
ben kérjen részletfi zetést!

Azon adózóinknak, akiknek na-
gyobb összegű befi zetése volt év ele-
jén vagy év közben, mint az éves adója 
(tehát ténylegesen túlfi zetése van a 
2020. évben), küldtünk egyenlegérte-
sítőt. A gazdasági társaságok és az 

egyéni vállalkozók postai úton 
nem kapnak egyenlegértesítőt!

Az elektronikus ügyintézés 
és a bizalmi szolgáltatások 
általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény (to-
vábbiakban: E-ügyintézési tv.). 
9.§ (1) bekezdés a) pontja alap-
ján a gazdálkodó szervezetek, 
az egyéni cégek, továbbá az 
egyéni vállalkozók, az egyesü-
letek, a köztestületek, valamint 

az alapítványok elektronikus ügy-
intézésre kötelesek, rendelkezni-
ük kell cégkapuval, illetve minden 
egyéni vállalkozónak rendelkeznie 
kell ügyfélkapuval. Emiatt ezen 
adózóink minden adónemről már 
csak cégkapura vagy ügyfélkapura 
kaptak elektronikus úton egyenleg-
értesítőt.

A vállalkozások a jövőben is 
már csak elektronikus úton kap-
nak értesítéseket nem csak az 
önkormányzati, hanem az álla-
mi adóhatóságtól is, ezért kérjük 
a vállalkozások képviselőit, hogy 
rendszeresen ellenőrizzék tárhe-
lyüket!

Amennyiben elektronikus ügy-
intézésre kötelezett, de pénzforgal-
mi számlanyitásra nem (adószám-
mal rendelkező magánszemély 
– pl. őstermelő), és fi zetési köte-
lezettségét nem átutalással kíván-
ja teljesíteni, ügyfélfogadási idő-
ben személyesen az Adóirodában 
„csekket” igényelhet, vagy bármely 
OTP bankfi ókban az adónemnek 
megfelelő számlára történő befi -
zetéssel teljesítheti fi zetési kötele-
zettségét.

   
AZ ADÓIRODA ELÉRHETŐSÉGEI:

• Erősné Markó Anita 
06-29/419-103/114 mellék

• Varga Sándor 
06-29/419-103/104 mellék
vagy a 06-70/638-8184-es tele-

fonszámokon, ado@monorierdo.hu 
e-mail címen, vagy személyesen az 
alábbi ügyfélfogadási időkben:

hétfő: 13–18 óra,
szerda:  08–12 óra 
      és 13–16 óra
péntek: 08–11 óra

Együttműködésüket köszönjük!
Keresztény Anikó jegyző

Monorierdő Adóhatóság pénzforgalmi jelzőszámok
Építményadó 11742056-15590208-02440000

Magánszemélyek kommunális adója 11742056-15590208-02820000

Helyi iparűzési adó 11742056-15590208-03540000

Gépjárműadó 11742056-15590208-08970000

Pótlék 11742056-15590208-03780000

Bírság és végrehajtási ktg 11742056-15590208-03610000

Idegen bevételek 11742056-15590208-04400000

Talajterhelési díj 11742056-15590208-03920000

Államigazgatási illetékbeszedés 11742056-15590208-03470000

 KÉRJÜK, 
HOGY HA 
VALAKINEK 
HÁTRALÉKA VAN, 
AZT MIELŐBB 
RENDEZZE!

ÖNKORMÁNYZAT

SAJNOS MONORIERDŐT 
sem kímélik a rongá-
lók: hiába a folyamatos 
felújítás, karbantartás, 
település-szépítés, ha 
valaki úgy dönt, mind-
ezt megéri tönkreten-
ni a rongálással járó 
„szórakozás” címén. 

Már másodjára ron-
gálták meg a Makkos 

parkban helyet kapó szaletlit, ami önmagában is szomorú 
hír, de úgy, hogy nyáron már egyszer felújításra került, kü-

MEGINT MEGRONGÁLTÁK A MAKKOS PARKBAN 
A NYÁRON FELÚJÍTOTT SZALETLIT

lönösen felháborító. Szente Béla polgármester szerint 
ugyan az ügy nem tűnik nagy volumenűnek, de míg az 
önkormányzatnak minden évben plusz kiadást, ad-
dig a településnek fejfájást és keserűséget jelent az 
állandó rongálás. A szaletli fájába obszcén szavakat 
véstek, tetejét megégették, leszakították. – A legel-
szomorítóbb talán az, hogy gyakran kiskorú az elkö-
vető. Mostanra úgy döntöttünk, hogy a további rongá-
lások elkerülése végett inkább bevisszük a szaletlit a 
napközi udvarára, ahol a gyerekek birtokba vehetik, és 
legalább lesz ülőalkalmatosságuk. A parkban remél-
hetőleg így megszűnik a csoportos rongálás – mond-
ta a polgármester.
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A BFB plus Kft. egy nemzetközileg 
elismert belga tulajdonban 

lévő, kisállateledel-gyártással 
és -forgalmazással foglalkozó 

vállalatcsoport tagja, melynek 
Csévharaszton működő telephelyére 

keressük csapatunk új tagjait  
a következő munkakörökbe:

KÖZTÜNK  
A HELYED,  
DOLGOZZ  
NÁLUNK!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra

dolgozni!

•  Kiemelkedő kereseti 
lehetőség MINDEN 
MUNKAKÖRBEN!

•  Túlóralehetőség
•  Cafeteria
•  Ajánlói bónusz  

(1 hónap és 6 hónap után is)
•  15 Ft/km bejárási támogatás

Érdeklődni lehet a 
+36-30/792-1319-es 

 telefonszámon vagy helyben a 
2212 Csévharaszt, 

Nyáregyházi út 51. alatt.

Jelentkezz:
HR@BFBPLUS.HU  • +36-30/792-1319

EmELTÜK  

A bérEKET!ELTÜK

Jelentkezz

mOsT!

•   Targoncavezető  
(Többműszakos munkarendben – több 
üzemünkbe.)

•   Operátor  /  Betanított munkás/   
(Többműszakos munkarendben – több 
üzemünkbe.)

•   Molnár (Többműszakos  
munkarendben)

•   Karbantartó (Többműszakos 
munkarendben, Géplakatos/Villanyszerelő/
Mechanikai műszerész végzettséggel.)

•   Gépkezelő/gépbeállító 
(Többműszakos munkarendben)

MOSTANTÓL MINTEGY 700 darab gyö-
nyörű, virágzó növény színesíti Mo-
norierdő utcaképét, a temetőt új dísz-
kutak szépítik, és az elszáradt tuják 
helyére is újak kerültek. 

Nagyon nagy előrelépés egy tele-
pülés életében, ha az alapvető szük-
ségletek ellátása mellett a város-

szépítésre is van módja és lehetősége. 
A zöldfelületek, színek, élő növényzet 
felületének növelése pedig mindenki 
közérzetét javítja ebben a sokszoro-
san terhelt időszakban. Ezért nagy 
büszkeség a településnek, hogy ilyen 
nagy mennyiségű virágzó növény ke-
rült elültetésre a közterületeken. A 

munkálatokat az 
önkormányzat kö-
zösen végezte a 
Szárazhegy Quercus 
Nonprofi t Kft-vel, a 
növények gondozá-
sát, teleltetését is a 
Quercus végzi majd.

Nyáron a város-
vezetés igyekezett a 
Makkos parkot is fo-
lyamatosan zöldíteni 
és karbantartani. A 
parkban kicserélésre 
kerültek az öntöző-

Virágokkal és díszkutakkal 
lett gazdagabb a település Ezúton is köszönetet mond Monorierdő ön-

kormányzata a Demkó Kertészetnek, amiért 
minden évben – így idén is felajánl virágo-
kat, hogy tovább szépülhessen a település. 
Idén az önkormányzat és az óvoda környe-
zetét színesítették a felajánlott krizantémok.

KÖSZÖNET

rendszer fejegységei is, hogy a me-
legben megfelelő legyen a növények 
vízellátása. A település játszóterein is 
rendszeres volt a karbantartás; ezeken 
a játszófelületeken különösen sok kel-
lemetlenséget okozott a szúrós király-
dinnye nevű növény, amelyet a jövőben 
a következő szezonra való felkészülés 
alkalmával amennyire csak lehet igye-
keznek majd kiirtani. 

Régi álom valósult meg azzal is, 
hogy a temetőben három díszkutat 
alakítottak ki, mellyel még kényelme-
sebbé válik a vízvételi lehetőség. Bár 
a téli fagyok közeledtével a kutakat 
lezárják, ám tavasszal újra friss vízzel 
várják a kilátogatókat. Az elszáradt 
növényeket pótolva összesen 65 új 
tuja is kiültetésre került.  VNyL
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Felelősek vagyunk 
saját környezetünkért

ILLEGÁLIS HULLADÉK-
ELHELYEZÉS, AVAR- ÉS KERTI 
HULLADÉK ÉGETÉSE 

Óvjuk a természetet! – általános, szin-
te már banális jelmondat, ám sokaknak 
mégsem természetes. Petrovai Tamás 
nem győzi elégszer felhívni a lakosság 
fi gyelmét, mennyire fontos, hogy jobban 
odafi gyeljünk. – Csak az erre kijelölt 
helyen szabad elhelyezni a háztartási, 
és főleg a veszélyes hulladékokat. Ne 
szennyezzük feleslegesen a környeze-
tet! Sok-sok munkát és energiát lehet-
ne megtakarítani ezáltal – mondja. A 
szemetelők elleni küzdelmet segíti az 
is, hogy Borbás Viktor alpolgármester 
három vadkamerát ajándékozott a te-
lepülésnek. Emellett a kerti hulladékok 

égetése is sarkalatos kérdés, hiszen míg 
nagyban mérgezi a levegőt, másoknak 
is sok kellemetlenséget okozunk vele. 
Ráadásul szigorú szabályai vannak, ami 
hamarosan változni is fog. Belterületen 
jelenleg még szerdán 8-tól 17 óráig, va-
sárnap 8-tól 10 óráig égethetünk, külte-
rületen kizárólag hatósági engedéllyel 
szabad. – 2021. január 1-től viszont már 
nem lehet zöldhulladékot égetni, kérem, 
hogy fogadják el a változást és vegyék 
komolyan az új szabályozást! – emelte 
ki a közterület-felügyelő.

KUTYATARTÁSRA VONATKOZÓ 
 SZABÁLYOZÁS

Soha nem lehet elégszer ismételni, 
hogy ha valaki kutyát szeretne tartani, 
azt kizárólag a törvény szerint teheti 
úgy, hogy a négy hónaposnál idősebb 
ebet mikrochippel látja el, és beadatja a 
kötelező oltásokat. – Tartósan kikötve 
tilos állatot tartani, azonban ezzel ellen-
tétben belterület közterületén, kivéve az 
ebek futtatására kijelölt területen, ku-
tyát csak pórázon lehet vezetni. Mindig 
javaslom, hogy lehetőleg olyan személy 
sétáltasson kutyát, aki képes féken is 
tartani. Fontos, hogy amennyiben elhul-
lott állatot találnak a településen, kérem 
értesítsék Herczig József ebrendészt: 
06-20/964-3025.

A szemetelés, a közterületi rongálás, a nem megfelelő állattartás csak 
pár a sok probléma közül, és nemcsak a településen, de az egész or-
szágban is. Egy kis odafi gyeléssel hatalmas lépéseket lehetne tenni egy 
élhetőbb világ felé: ebben segít Monorierdőnek Petrovai Tamás köz-
terület-felügyelő, vele beszélgettünk a mindennapos feladatairól.

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
Villanyszerelési szaküzlet

Vezetékcsatornák

Izzók, Kontaktorok

villany-
szerelés, 
kivitelezés, 

forróvíztárolók 
felszerelése, 

javítása

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

Monorierdő,  
Nyárfa u. 17.

·  PB-gázpalackok  

cseréje  
·   Utánfutó- 

kölcsönzésFagyasztott 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

kölcsönzés

06-20/993-4482

kölcsönzés

06-20/993-4482

· 
kölcsönzés

Száraz tápok, konzervek
  Mobil: 06-20/993-4482

Nyitva tartás: hétköznap: 8–18 óráig, szombat: 8–13 óráig, vasárnap: zárva

kölcsönzéskölcsönzés
Sertés-, baromfi-, nyúltápok

  Mobil: 

· 
kölcsönzés

Sertés-, baromfi-, nyúltápok

  Mobil: 

kölcsönzéskölcsönzés

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

TRÜKKÖS CSALÓK

Monorierdőn idén négy olyan eset tör-
tént, amikor gáz-, villany-, vízközmű vagy 
éppen önkormányzati dolgozónak adták 
ki magukat a csalók. – Rendszeres, be-
vált mondat, hogy a „polgármester úr 
tudomásával, megbízásából jöttek segí-
teni, javítani”. Sajnos többen is áldozatul 
estek és beengedték őket a lakásukba, 
ahonnan nagy értékű tárgyakat és kész-
pénzt tulajdonítottak el. A jövőben, ha 
gyanús személy próbálkozik bejutni a 
házba, lakásba, kérem, saját érdekük-
ben ne engedjék be őket! A közművektől 
minden esetben a látogatás előtt kül-
denek hivatalos levelet és jelen vírusos 
helyzetben külön telefonon is bejelent-
keznek! – szögezte le a Petrovai Tamás. 
Ha ilyet észlelnek, haladéktalanul hívják 
a 112-es számot, a rendőrséget vagy a 
közterület-felügyelőt: 06-30/626-3604!
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HIRDETÉS

Vecsési nagyüzemi konyha  

HENTEST, SZAKÁCSOT
és KONYHAI KISEGÍTŐ
munkatársat keres 
kiemelt bérezéssel.

Vecsési nagyüzemi konyha 
AlApANYAG rAKTÁrbA
munkatársat keres!

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

Érdeklődjön céges buszjáratunkról!

Jelentkezéseket   
fényképes önéletrajzzal  várunk.  
karrier.city@gmail.com
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Életet mentett 
Monorierdő háziorvosa

Töretlen lendülettel segít az embere-
ken, olyannyira, hogy nemrég még 
életet is mentett.

– Hogyan került karanténba?
– Mindkét esetben koronavírusos 

beteggel találkoztam, akikről csak ké-
sőbb derült ki, hogy fertőzöttek, a kikér-
dezés alapján még nem tűntek annak. 
Bár volt védőfelszerelésünk, de semmi-
lyen védőöltözet nem tökéletes, így az 
ÁNTSZ úgy döntött, hogy karanténba 
helyez a kolléganőmmel együtt. Először 
a járvány első fázisában, június körül, 
másodszorra most, pár hete vonultam 
karanténba, de már lejárt. 

– Milyen érzés ennyire közel kerülni a 
vírushoz?

– Nagyon nehéz megfogalmazni: 
állandó veszélynek vagyunk kitéve, hi-
szen most már annyira elszaporodtak 
a megbetegedések, hogy gyakorlatilag 
mindenkit potenciálisan fertőzőnek te-
kinthetünk. Az egészségügyi dolgozók 
és azok, akik rendszeresen dolgoznak 
emberekkel, nem tudnak már egészen 
felkészülni a védekezésre. Általában 
azért a lakosság megérti a problémát, 
és a szabályokat is a legtöbben betart-
ják. 

– Hogy került Monorierdő-
re?

– 40 éve dolgozom 
itt, amúgy is a környék-
re való vagyok: Gombán 
születtem, gyermekkorom 
nagy részét is ott töltöt-
tem. Gimnáziumba már 
Budapestre jártam, aztán 
a Budapesti Orvostudo-
mányi Egyetemen végez-
tem. Először kórházban 
kezdtem dolgozni, kórházi 
szakvizsgát tettem szülé-
szet-nőgyógyászat terüle-
ten, aztán viszonylag gyorsan úgy dön-
töttem, hogy a szülőföldemhez közel 
szeretnék elhelyezkedni. Így kerültem 
végül Monorierdőre háziorvosnak.

– Miért az általános orvoslás felé for-
dult?

– Úgy fogalmaznám meg, hogy azok 
közül való vagyok, akik sok minden 
iránt érdeklődnek. Az általános orvos-
lás mellett azért a szakterületemet is 
egész életemen át gyakoroltam, má-
sodállásban mindig dolgoztam kórház-
ban is, egészen addig, amíg a nyugdíj-
korhatárt el nem értem.

– Nem gondolt rá, különösen most, a 
járványhelyzet alatt, hogy ténylegesen 
nyugdíjba vonuljon?

– Gondoltam rá, hiszen már elég ve-
szélyes korban vagyok. Ha lenne valaki, 
aki átvenné, máris átadnám a praxist, 
de nem akarom a települést úgy itt-
hagyni, hogy nem tudom biztos kezek-
ben a betegeket, hogy valaki stabilan 
folytatná a munkámat.

– Ami olyan komoly feladat, hogy nem-
rég életet mentett.

– Október elején történt, egyik pén-
tek délután, mikor már az ember a hét-
végére készül. Fura ilyet mondani, de ez 
egy nagyon szerencsés helyzet volt, és 
nagyon boldog vagyok, hogy így sike-
rült megmenteni a kolléganő életét. Na-
gyon sok véletlenen múlt: állítom, hogy 
ha csak kapok egy sorompót akkor, az 
már elég lett volna, hogy ne sikerüljön 
az újraélesztés.

– Mi történt pontosan?
– A kolléganő munkavégzés közben 

egy betegnél hirtelen elvesztette az 

eszméletét, hirtelen szívmegállás lé-
pett fel nála, a klinikai halál állapotába 
került. A beteg, akinél kint volt, tudta 
a telefonszámomat és rögtön hívott. 
Újabb szerencse, hogy otthon voltam, 
így azonnal tudtam indulni, útközben 
már hívtam is a mentőket. Ők is hamar 
kiértek, így nagyon gyorsan kaptam 
segítséget. Pár perc után közös erővel 
sikerült megmenteni az életét.

– Hogy élte meg ezt a helyzetet?
– Nagy sikerélmény volt, ilyenkor 

érzi az ember, hogy hasznos. Remélem, 
hogy hamarosan újra együtt fogunk 
dolgozni. Szörnyű érzés volt ott látni 
azt az embert, akitől nem sokkal előbb 
köszöntem el, kicsivel később pedig azt 
látom, hogy élettelenül fekszik a földön. 
Jóval fi atalabb, mint én, így még arra is 
gondoltam, hogy nekem kellene ott fe-
küdnöm, nem neki.

– Mi a tanulsága ennek a történetnek?
– Mire a mentők kiértek, a kolléga-

nő lényegesen jobb helyzetbe került, a 
légzése kezdett visszatérni. A mentők 
elvégezték a defi brillálást, így elég ha-
mar stabilizálódott az állapota. Nagyon 
fontos lenne tudatosítanunk az embe-
rekben, hogy ilyen helyzetben létfon-
tosságú az újraélesztés megkezdése, 
még a laikusok által is. Ezt nem lehet 
rosszul végezni, az újraélesztésben az 
a legrosszabb, ha nem csinál semmit 
az ember. A másik nagyon fontos tud-
nivaló, hogy ne csak orvost hívjunk, 
hanem a mentőket is: ők azok, akik fel 
vannak készülve azokra a helyzetekre 
is, amikor egy laikus bejelentőnek kell 
tanácsot adniuk, elmagyarázniuk, ho-
gyan végezze az újraélesztést, amíg ők 
kiérnek a helyszínre.   VNyL

Dr. Páczi Antal több mint 
40 éve látja el a háziorvosi 
feladatokat Monorierdőn. 
Veszélyeztetett kora ellené-
re még mindig az élvonal-
ban tesz a betegeiért annak 
ellenére, hogy a járvány-
helyzet súlyosbodásával 
már másodszorra került 
karanténba.

A hivatalos újraélesztési 
programban 30 szívmasszázs 
és két befúvás szerepel. Ha 
nem is végzünk befúvást 
– sokan idegenkednek tőle – 
akkor is létfontosságú, hogy 
legalább a szívmasszázst vé-
gezzük el, azzal is megment-
hetjük egy ember életét. 

Légzésleállás esetén a be-
teget kemény felületre fektet-
ve a mellkas külső összenyo-
másával, a mellkas közepén 
a szegycsontra gyakorolt 
100/perc ritmusban végzett 
nyomással tudjuk fenntartani 
a mesterséges vérkeringést, 
ezzel biztosítva a létfontos-
ságú szervek oxigénellátását, 
esélyt adva ezzel a sikeres 
újraélesztésnek. 
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Ismerjük meg a Fekete István Általános 
Iskola szülői közösségének új elnökét 

– Milyen feladatokkal, kötelezettségek-
kel jár az elnöki tisztség? 

– Elsősorban elnökként az iskola 
igazgatójával és a pedagógusokkal tar-
tom a kapcsolatot. A szülői érdekképvi-
selet maga a szülői szervezet, melybe 
minden osztály 2-3 szülőt delegálhat. 
Így lehet folyamatos a kommunikáció a 
pedagógusok és a szülők között. Továb-
bi feladataim közé tartozik még az isko-
lai rendezvények támogatása, progra-
mok lebonyolítása, szervezése. A szülői 
szervezet által létrehozott rendezvények 
teljes bevételét az iskola tárgyi feltétele-
inek fejlesztésére, beszerzésére, prog-
ramok lebonyolítására, támogatására 
fordítjuk.

– Milyen a szülői közösség a mai modern 
világban?

– Szerencsére nagyon sok olyan 
szülő van, aki évek óta dolgozik a gye-
rekekért. Nagyon sok és felelősségteljes 
feladatot látunk el, ami esetleg egy kül-
sős szülőnek nem is észlelhető. Fizika-
ilag és anyagilag is támogatjuk az ese-
ményeket, emellett saját jótékonysági, 
adományprogramokat is biztosítunk. 
Ezek a rendezvények több hetes-hóna-
pos szervezést igénylő munkafolyama-
tok eredményei. A mai modern világban 
ugyanaz a feladat, mint régen, ami azon-

Mohácsi-Erdős Viktória 11 éve él Monorierdőn, férje itt született, így 
nem volt kérdés, hogy a családalapítást ide tervezik, két gyönyörű 
kislányuk van. Világ életében család- és gyermekorientált volt, 
ráadásul a 2018/19-es tanévben gazdasági vezetőként dolgozott, és 
6. éve a szülői közösség tagja, így nem született meglepő döntés, 
mikor idén szeptemberben az első alakuló ülésen a szülői közösség 
elnöknek választotta. 

ban megkönnyíti a szülői közösség dol-
gát, hogy egy-egy gyorsabb reakcióra 
váró szavazást online el tudunk intézni. 
Még a mai rohanó világ sem akadály, 
nem hagyunk cserben 300 gyermeket.

– Ezek szerint nagy az összetartás.
– A szülői közösség alapvetően jól 

működik. Sokuk többgyermekes, dol-
gozó anya, apa, ennek ellenére tudják, 
hogy mit vállaltak és a lehetőségeik-
hez mérten a feladatokat többen, közö-
sen tudjuk ellátni. A rendezvények és a 
programok mind-mind csapatmunka. 
Az idei év igencsak nehézkes, de nem 
adjuk fel és megyünk tovább a cél felé, 
hogy ugyanúgy tudjuk támogatni az is-
kolát.

– Mennyire van súlya a szülői közös-
ségnek a hétköznapokban?

– Mindenképpen az egyik legfon-
tosabb dolog egy iskola életében, ha 
nincs, egyszerűen nem tudjuk a szülők 
és a gyermekek érdekeit hivatalosan 
képviselni. Továbbá a rendezvények, 
programok, versenyek, ünnepek fő tá-
mogatója is a szülői munkaszervezet, 
minden eseményen jelen vagyunk. A 
másik fő szempont, amely miatt na-
gyon fontos a működésünk, hogy ezzel 
az iskola fejlődését is támogatni tudjuk. 

A tárgyi és szellemi fejlődésre kapott tá-
mogatás nem mindig elegendő, de ezért 
vagyunk mi! Anyaként pedig a saját és 
kicsit mások nevében is elmondhatom, 
hogy sokunknak fontos a változás, a ha-
ladás, a fejlődés, egy jó közösség kiala-
kítása. Ha a szülői szervezet jól működik 
és a közösség jól értelmezi a munkán-
kat, van esély a lassan, de biztosan ala-
kuló fejlődésre.

A szülői közösség további tagjaira 
is méltán büszke lehet a település: Bar-
csai Tímea (elnökhelyettes), Micsu Zsolt 
(gazdasági vezető), Radicsné Batta Ren-
áta, Hajdu-Kertesi Krisztina, Fényes Lea, 
Pirikisz Diána, Nagy Dávid, Léja Erzsébet, 
Kővesligeti Mariann, Kiss Bernadett, Gás-
pár Tímea, Bozsikné Leé Brigitta, Vaszily-
né Szentner Vivien, Marozsán Viktória, 
Tóth Orsolya, Pergel-Rácz Éva, Abonyi 
Szilvia, Baranyai Julianna, Vad Ibolya, Né-
meth Csilla, Mészáros Erika, Panyik Mag-
dolna Mária, Pádár Erika, Kanalas Rozália, 
Téglás Sándorné, Bednárikné Heer Szil-
via, Dobos Kata, Demkóné Haller Anita.

A MOL ALAPÍTVÁNY TAVALY  országos pályázatot hirde-
tett, ahol a legjobb helyi közösségi kezdeményezése-
ket 500 000 forinttal támogatta. A felhívásra a régióból 
is érkezett pályamunka: Kaldenecker Andrea, Holzerné 
Diós Karolina és Szalai Brigitta közös munkát adott be, 
így született meg és győzött a MonoriGO – Szárnyat 
bont a jövő című pályázat. A szervezők idén indítot-
ták el a hároméves madárbarát oviprogram első négy 
hónapos szakaszát a monori Napsugár és monorierdői 
Csicsergő óvodában a Magyar Madártani Egyesület 
szakmai támogatásával. – Az egyesület munkatár-
sai előadást tartottak a gyermekeknek a különböző 
madárfajokról: hogyan kell róluk gondoskodni a téli 
időszakban, mivel töltsék az etetőt, mindig legyen itató 
is kihelyezve számukra. Készítettünk madárodúkat, az 
óvoda is kapott, így majd lehet lesni, ha esetleg bele-

MonoriGO – Már óvodás korban fontos a környezettudatos szemléletformálás

fészkel valamilyen madár – mesélte Szalai Brigitta. – 
Azért az óvodásokkal kezdtük a programot, hogy már 
egész fi atal korban elindulhasson a szemléletformálás, 
a tudatos környezetvédelemre való felkészítés. Remél-
hetőleg ezek a gyermekek felnőttként is tudatosabban 
fognak a környezetük felé fordulni – tette hozzá. 
Míg az óvodások a madarakkal, addig a szüleik és a 
helybeli lakosok közösségépítő barkácsdélutánokon 
ismerkedtek a madár- és rovarbarát környezet kialakí-
tásának lehetőségeivel. A program résztvevői minde-
mellett facsemetéket is ültettek közösségi tereken. 
A MonoriGO pályázat szervezői szívesen fogadják az 
érdeklődőket, akik szeretnének többet tudni a madarak 
és rovarok fontosságáról és arról, mit tehetünk, hogy a 
számunkra nélkülözhetetlen élőlények életterét nö-
veljük.  MH Infó
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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.

Széplaki AndreaSminktetoválás,  
műköröm, pedikűr.
•  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

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

Árvai Richárd    06-30/475-2917,  06-20/271-2401

18 éve a lakosság  
szolgálatában!

Mindenféle tetők  
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása


