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TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, hogy a járványügyi hely-
zetre való tekintettel 2020. szeptember 28. napjá-
tól a Monorierdői Polgármesteri Hivatalba történő 
belépéskor – ügyfélfogadási időben – az ügyfe-
lek számára kötelező az orrot és a szájat eltakaró 
maszk viselése, valamint a kézfertőtlenítés a hi-
vatal folyosóján elhelyezett érintés nélküli kézfer-
tőtlenítő használatával. 

Ez a kötelezettség vonatkozik a polgármesteri 
hivatal munkatársaira is.

A polgármesteri hivatal kizárólag ügyfélfogadá-
si időben fogad ügyfeleket:

Hétfő: 13.00–18.00
Szerda: 08.00–12.00, 13.00–16.00
Péntek: 08.00–11.00

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Keresztény Anikó jegyző

TISZTELT LAKOSSÁG!

Többfajta szociális 
támogatással segít 
az önkormányzat
AZ ÖNKORMÁNYZAT mindenkinek igyekszik segíteni, aki 
úgy érzi, hogy akár csak átmenetileg is, de rászorul. A te-
lepülésen évek óta minden évben kiosztásra kerül a pályá-
zaton nyert tűzifa, ugyanakkor számos egyéb támogatás 
igénylésére is lehetőség van, érdemes tehát mielőbb ér-
deklődni ezekről, hogy időben megkapja, akinek szüksé-
ge van rá - mondta el lapunknak Borbás Viktor alpolgár-
mester.

A jelenlegi járványhelyzetben sok család kerülhet önhi-
báján kívül átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe, a helyzetet 
pedig tovább nehezítheti, hogy közeleg a rossz idő, a nap-
palok rövidülnek és egyre hidegebb lesz, így a rezsiszám-
lák összege is megugrik a nyári hónapokéhoz képest. 

Azok, akik a jogszabály szerint jogosultak rá, az alábbi 
rendszeres pénzbeli és természetbeni települési támoga-
tásokat vehetik igénybe:

• Fűtés és közüzemi díjak költségeihez nyújtható támo-
gatás.

• Ápolási célú települési támogatás annak, aki 18. élet-
évét betöltött tartós beteg Monorierdőn állandó be-
jelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerű-
en a községben lakó személy gondozását, ápolását 
végzi.

• Gyermekétkeztetési támogatás.
• Védőoltás költségtámogatás gyermekek részére.
• Babacsomag az újszülött gyermekek támogatása.

Egyéb, rendkívüli pénzbeli és természetbeni települési tá-
mogatások formái:

• Rendkívüli települési támogatás;
• köztemetés. MH Info

MEGÚJULT MONORIERDŐ 
TELEPÜLÉS HONLAPJA

OKTÓBER 6-A ORSZÁGSZERTE az 1848–49-es szabad-
ságharc utáni megtorlások gyásznapja, az aradi vér-
tanúk és gróf Batthyány Lajos kivégzésére emléke-
zünk. A községnek azonban egyéb tragikus esemény 
is kapcsolódik ehhez a naphoz: 12 éve történt a mo-
norierdői vonatbaleset, ahol egy szerelvény egy meg-
hibásodott biztosítóberendezés miatt hátulról bele-
rohant a másikba. A tragédiában sokan megsérültek, 
négyen életüket vesztették. A polgármester koszorú-
val tisztelgett az elhunyt áldozatok előtt.  MH Info

A MONORIERDŐI VONATBALESET
ÁLDOZATAIRA IS EMLÉKEZÜNK

ÖRÖMMEL TÁJÉKOZTATJUK a tisztelt lakosságot, hogy települé-
sünk honlapja, a monorierdo.hu kívül-belül megújult. Mostantól 
a honlapra látogatók egy felhasználóbarát felülettel találkoz-
hatnak, ahol az információk naprakészek, lényegre törők és a 
leegyszerűsödött menüpontoknak köszönhetően könnyen ke-
reshetők. Ezzel egyidőben a weblap és a Facebook-oldal is ösz-

szekapcsolódott, 
így már mindkét 
felületen párhu-
zamosan jelennek 
meg a legfrissebb 
hírek. Jelenleg a 
településről a meg-
újult honlapon ke-
resztül érhető el a 
legpontosabb tájé-
koztatás. MH Info

AZ IDEI ÉV VOLT AZ ELSŐ, hogy tanszercsomagot kap-
tak a ballagó óvodások és az iskolát kezdő első osz-
tályosok. A csomagokat Szente Béla polgármester, 
Borbás Viktor alpolgármester és Keresztény Anikó 

jegyző adta át az 56 balla-
gó óvodásnak és a 64 kisis-
kolásnak. A támogatással az 
volt a célja az önkormányzat-
nak, hogy erősödjön a sze-
mélyes kapcsolat a tele-
pülésen élő gyerekekkel és 
szüleikkel, illetve hogy meg-
könnyítsék az iskolakezdést, 
így csökkentve a szülők ezzel 
kapcsolatos anyagi terheit. 

TANSZERCSOMAG A BALLAGÓ
ÓVODÁSOKNAK ÉS ELSŐSÖKNEK
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SZENTE BÉLA 
POLGÁRMESTERREL 
BESZÉLGETTÜNK 

M
ilyen győztes pályázatok 
segítik a lakosság min-
dennapjait? 

– A Magyar Falu Prog-
ram keretében az önkormány-
zat nyertes elbírálást kapott az 
MFP-KKE/2020 kódszámú pá-
lyázaton, ez alapján Monorierdő 
15 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatásban részesült. 
Ennek köszönhetően közterület 
karbantartását szolgáló eszköz-
beszerzésre nyílt lehetőségünk, 
így végre kiegészítő adapterek-
kel ellátott traktor kerül az ön-
kormányzat tulajdonába. Régi 
álmunk valósul meg, hiszen a 
munkagép segítségével az ár-
kokat, a földutakat rendben tud-
juk tartani, és a hóeltakarítást is 
saját magunk tudjuk ellátni. Idén 
folytatni szeretnénk a vízelveze-
tő és szikkasztóárkok helyreállí-
tását, valamit kialakítását olyan 
helyen, ahol még nincs vagy 
visszatemetésre került.

– Milyen folyamatban lévő ügyek 
várnak még döntésre?

– Még várakozunk a szolgálati 
lakás megvalósítására kiírt pá-
lyázatunk elbírálására. Célunk, 
hogy a helyben lakhatás lehető-
sége vonzóbbá tegye a második 
körzeti orvosi praxis betöltését 
a településen, ehhez pedig elen-
gedhetetlen a szolgálati lakás. 

A közösségi tér fejlesztésére 
kiírt pályázatról sem született 
még döntés: a projekt keretén be-
lül a régi önkormányzat épületé-
nek korszerűsítését valósítanánk 
meg, melynek köszönhetően 
kulturáltabb körülmények kö-
zött fogadhatnánk a látogatókat. 
Ezen kívül a temető fejlesztésére 
kiírt pályázatunk eredményét is 
várjuk, melyben új hűtőkamra és 

egy új urnafal való-
sulhat meg. 

– Mennyire terheli 
meg a település éle-
tét a koronavírus?

– Sajnos jelen 
esetben sem jobb 
a helyzet, mint a 
járvány első sza-
kaszában volt, és 
mivel most nincs 
kijárási korlátozás, 
egymásra kell sok-
kal jobban odafi -
gyelnünk, főleg az 
idősebb korúakra. 
Mindenkinek próbá-
lunk segíteni, amennyiben meg-
keresik az önkormányzatot; főleg 
azoknak, akik igazolt megfi gye-
lés alatt vannak, de a kialakult 
járványhelyzet most újra komoly 
odafi gyelést igényel a lakosság 
részéről is. Arra kérek mindenkit, 
hogy viseljék a megfelelő védő-
felszerelést és kísérjék fi gyelem-
mel a kiírásainkat. 

Az iskolai és az óvodai oktatás 
a tanév elején rendben elindult, 
ahol gond lesz, ott a csoportokat 
próbálják majd elkülöníteni, vala-
mint a mindennapokban ózonos 
fertőtlenítéssel védekezünk.

– Hogyan értékelné az elmúlt egy 
évet? 

– Szerencsére sokkal több 
pályázaton tudtunk indulni, mint 
az előző évben. Folyamatosan 
szépítjük a települést faültetés-
sel, parkosítással, virágosítással, 
a Monorierdő település-felirat is 
megvalósult. Mint látják, meg-
újult a Monorierdői Hírmondó 
is, amivel már megfelelő terje-
delemben és minőségben tud-
juk tájékoztatni a lakosságot 

a településsel kapcsolatos in-
formációkról. Az újság a hon-
lapunkról is letölthető. Meg kell 
említenem, hogy a Szárazhegy 
Quercus Kft. kiemelkedő munkát 
végzett az elmúlt időszakban: 
velük karöltve sűrűbben tudtuk 
a parlagfű-mentesítést elvégez-
ni, és a veszélyes fák kivágásá-
ba, visszametszésébe is időben 
belekezdtünk. Segítségükkel az 
illegális hulladéklerakókkal is 
sikeresen felvettük a harcot. To-
vábbra is mindent megteszünk, 
hogy Monorierdő tovább szépül-
hessen, és élhető, kulturált körül-
ményeket teremtsünk önöknek.

– Hogyan tud a lakosság aktívan 
tenni a nehéz időszak átvészelé-
séért? 

– A legfőbb üzenet talán az, 
hogy fi gyeljünk egymásra. Bár 
a sportesemények nagy része 
elmarad, nagyon fontos lenne, 
hogy mindenki próbáljon meg 
többet mozogni, friss levegőn 
lenni és egészséges életmód-
ra törekedni. Magam is aktívan 
sportolok: sokat járok kevésbé 
látogatott teljesítménytúrákra és 
14 éves korom óta rendszeresen 
futballozom, bár most már csak 
levezetésképpen – mint öreg-
fi ú. A település ezzel tud hozzá-
járulni ahhoz, hogy lassítsuk a 
járvány tömeges kirobbanását 
és még jobban vigyázzunk la-
kóinkra. Az idősek világnapja al-
kalmából Deli Enikő: Kezek című 
versével köszöntöm a szépkorú 
lakosságot.   Vizler-Nyirádi Luca

TOVÁBBRA 
IS MINDENT 
MEGTESZÜNK, 
HOGY MONORI-
ERDŐ TOVÁBB 
SZÉPÜLHESSEN, 
ÉS ÉLHETŐ, 
KULTURÁLT 
KÖRÜLMÉNYEKET 
TEREMTSÜNK 
ÖNÖKNEK.

A pandémiás időszakban sem csökkent az önkormányzat dolgozóinak 
munkabírása, hiszen több pályázaton is indultak, sok útfelújítás meg-
kezdődött, és bár a tömegrendezvények elmaradtak, de közösségi progra-
mokban sincs hiány. A polgármester szerint az elmúlt időszak senkinek 
sem könnyű, ám ha fi gyelünk egymásra, könnyebb lesz átvészelni. 

Foltos, ráncos, öreg kezek!
Kérlek szépen, meséljetek!
Gyermekként hogyan éltetek?
Öleltetek? Szerettetek?

Foltos, ráncos, öreg kezek!
Sokat fáradva éltetek.
De hiszem azt is: öleltetek.
Kedves kézben pihentetek.

Foltos, ráncos, öreg kezek!
Unokákat tereltetek,
Nekik oly sokat főztetek,
Kapáltatok, kötöttetek.

Fáradt, kedves, öreg kezek!
Kérlek szépen: pihenjetek!
Annyi mindent megtettetek!
Pihenjetek, s öleljetek!

DELI ENIKŐ: 
KEZEK
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HÁZIORVOSI RENDELŐ (2213 Mono-
rierdő, Szabadság utca 50/B)

Dr. Páczi Antal háziorvos
Elérhetősége: 06-29/419-107, 
06-29/782-541
Rendelési idő:
Hétfő: 7.30–11.30
Kedd: 7.30–11.30
Szerda: 13.00–17.00
Csütörtök: 11.00–15.00
Péntek: 7.30–11.00

Dr. Külüs Ilona házi gyermekorvos
Elérhetősége: 06-29/781-598
Rendelési idő:
Hétfő: 12.30–15.30
Kedd: 10.30–13.30
Szerda: 11.00–13.00
Csütörtök: 10.30–13.30
Péntek: 08.00–10.30

Egészséges gyermektanácsadás 
minden szerdán 08.00–10.30 
között, melyhez előzetes idő-
pont-egyeztetés szükséges.

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
A védőnői tanácsadásokra időpont 
egyeztetés szükséges.

I-es körzet – Faragó Anita védőnő
Elérhetősége: 06-30/151-8918
E-mail: farago.anita@monorierdo.
hu
Kedd: fogadóóra: 08.00–10.30
 várandóstanácsadás: 
 14.00–16.30
Szerda: egészséges gyermekta-
nácsadás: 08.00–10.30

II-es körzet – Keresztes Hajnalka
Elérhetősége: 06-70/360-3390

Ezek a legfrissebb 
egészségügyi ellátással 
kapcsolatos információk

E-mail: keresztes.hajnalka@mono-
rierdo.hu
Szerda: egészséges gyermekta-
nácsadás: 08.00–10.30
Csütörtök: fogadóóra: 
 08.00–10.30
 várandóstanácsadás: 
 11.00–13.00

FOGORVOSI RENDELŐ  – dr. Poncz 
Lajos
Elérhetősége: 06-30/382-5020
Rendelési idő:
Hétfő: 13.00–19.00
Kedd: 08.00–14.00
Szerda: 13.00–19.00
Csütörtök: 08.00–14.00
Péntek: 08.00–14.00

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSSAL
KAPCSOLATOS EGYÉB 
ELÉRHETŐSÉGEK:

Iris Gyógyszertár – 2213 Monorier-
dő, Nefelejcs utca 2.
Elérhetőség:  06-29/419-776
Nyitva tartási idő:
Hétfő: 08.00–16.00
Kedd: 08.00–16.00
Szerda: 09.00–17.00
Csütörtök: 08.00–16.00
Péntek: 08.00–14.00
Szombat: 08.00–11.00
 
Orvosi ügyelet – 2721 Pilis, Szent 
István park 1.
Elérhetőség: 06-29/496-011
Ügyeleti idő:
Hétfőtől-csütörtökig 16.00–08.00
Péntek: 14.00–08.00
Hétvégén és ünnepnapokon: 
 8.00–8.00

ÖNKORMÁNYZAT

MEGKEZDŐDTEK 
A RENDELÉSEK AZ 
ÚJ EGÉSZSÉGHÁZBAN

RÉGI ÁLOM VÁLT VALÓRA – a telepü-
lésen végre az új egészségházban fo-
gadhatják a betegeket. Az álom maga 
egészen régre nyúlik vissza, már a 
2006-ban megalakult első képvise-
lő-testület is napirenden tartotta a 
kérdést, ám sokáig nem volt lehetőség 
pályázni ilyen típusú beruházásra. 

Később mégis jött egy pályázati 
lehetőség, melyen az önkormányzat 
azonnal elindult és nyert is, így 2019-
ben átadták az épületet, idén pedig a 
rendelések is megkezdődtek a kultu-
rált, új egészségházban. Mostantól 
itt zajlik majd a háziorvosi, gyermek-
orvosi és fogorvosi rendelés is, vala-
mint a védőnői szolgálat is elfoglalta 
rendelési helyét. 

Bár az egészségház új épülete ma-
kulátlan és méltán lehet rá büszke az 
egész település, a városvezetés ez-
úton kéri a tisztelt lakosságot, hogy 
a jelen járványügyi helyzetre való te-
kintettel, mielőtt igénybe vennék az 
egészségügyi szolgáltatásokat, te-
lefonon egyeztessenek időpontot az 
orvossal vagy az asszisztenssel, le-
hetőség szerint vegyék igénybe az 
e-recept nyújtotta könnyebbséget. Ha 
mégis elengedhetetlen az egészség-
ház felkeresése, ne felejtsék otthon a 
védőmaszkot.   MH Info

 A JÁRVÁNYHELYZET különösen szomorúvá teszi az idei halottak napját, hiszen sokan úgy 
veszítettek el valakit, hogy annak talán még nem lett volna itt az ideje. Ezekben a napokban 
azonban nemcsak az elhunytakra kell gondolnunk, hanem az élőkre is – különös tekintettel 
az idősebb korosztályra kell vigyáznunk, akik kilátogatnak a temetőbe. 

Lassan közelednek azok a hűvös, őszi napok, mikor sokan felkeresik elhunyt szerette-
ik, hozzátartozóik sírját, a temető és az otthonok mécsesektől, gyertyáktól ragyognak. November 1-én és 2-án, minden-
szentek és halottak napján fokozottan fi gyeljünk egymásra, idős hozzátartozóink egészségére, értékeikre. Az emlékezés 
mellett nem szabad elfelejtenünk a tűzgyújtással járó veszélyeket sem, sose hagyjunk a lakásban égő mécsest őrizetle-
nül, a temetőben pedig igyekezzünk tartani a kellő távolságot, és tiszteletben tartani egymás emlékezésének perceit. 

EMLÉKEZZÜNK SZERETTEINKRE ÉS VIGYÁZZUNK 
EGYMÁSRA NOVEMBER ELSEJÉN ÉS MÁSODIKÁN
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Energetizáló masszázs

Testi-lelki feltöltődés!

Energetizáló masszázs

Testi-lelki feltöltődés!

Energetizáló masszázs
Feltölti életerőenergiával, Feltölti életerőenergiával, Feltölti életerőenergiával, 

erősíti az immunrendszert erősíti az immunrendszert erősíti az immunrendszert 
és izomlazító hatása van.és izomlazító hatása van.és izomlazító hatása van.
Testi-lelki feltöltődés!

Sok szeretettel várom!
Seres Tamás

+36-20/280-9371
Monor, Petőfi Sándor u. 8.

AUGUSZTUS 20-ÁN Szent István királyunkra, a Ma-
gyar Állam alapítására és az új kenyér ünnepé-
re emlékeztek Monorierdőn. Az ünnepséget Szente 
Béla polgármester nyitotta meg ünnepi gondolata-
ival. Ezt követően Sánta József evangélikus és Lé-
nárt Tibor református lelkész szólt a közönséghez, 
majd Urr Zsolt Ipoly római katolikus plébániakor-
mányzó áldotta meg az új kenyeret. Végezetül a 
résztvevők szeretetvendégség keretében megkós-
tolták a megszentelt kenyeret.

ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE
A MAKKOS PARKBAN

M
árcius közepén a veszélyhely-
zet kihirdetését követően a Mo-
norierdői Katolikus Karitász a 
jelenlegi tagjai mellé önkénte-

seket toborzott, hogy az eddig isme-
retlen élethelyzetet sikeresen tudják 
átvészelni a megnövekedett igények 
miatt. Segítséget nyújtottak a Mono-
rierdőn és a környező településeken 
élő szociálisan rászoruló családok-
nak, valamint a 60 év feletti és egyedül 
élő beteg lakosoknak, ami több mint 
600 főt érintett a településünkön. 

– Biztonságérzetet adtak azon 
önkéntesek, akik mosolyogva – a be-
tegségtől nem félve – kockáztatták 
önmaguk és családjuk egészségét 
is ebben az időszakban a hét min-
den napján. Csak egy telefonba ke-
rült, és jött a segítség, még akkor is, 
amikor kemény fi zikai munkáról volt 
szó. Számtalan alkalommal tonná-
kat kellett megmozgatni egyik pilla-

Elismerés
a segítőknek

A Monorierdői Katolikus Karitász 
önzetlen segítői okleveles elismerés-
ben részesültek az Országos Katolikus 
Karitász valamint a Váci Egyházmegye 
által.

natról a másikra, majd azt követően 
csomagolni és legvégül eljuttatni a 
rászorulóknak. Minden nap egy lánc-
reakció folyamataként zajlott, aminek 
minden egyes tagja nélkülözhetet-
len feladatot töltött be. Elismeréssel 
tartozunk mindazoknak, akik ebben 
segítségünkre voltak – nyilatkozta 

Borbás Viktor, a Monorierdői Katolikus 
Karitász csoportvezetője. 

FONTOS VOLT A NAPI SZINTŰ
KOMMUNIKÁCIÓ 

A Monorierdői Katolikus Karitász és 
Monorierdő Község Önkormányzata 
szoros kapcsolatot ápolva segítette 
egymás munkáját. A Csicsergő Óvoda a 
járványügyi intézkedések miatt bezárt, 
ezért az ott dolgozók, sőt mi több, a he-
lyi lakosok, önkormányzati képviselők, 
valamint bizottsági tagok is kivették 
részüket a csomagosztásból. Járták a 
települést, és önkéntesként álltak helyt, 
ezzel is építve a közösséget.. 

ÖNZETLEN SEGÍTŐK 

Mahatma Gandhi önéletrajzában azt 
írta, hogy ha az ember egy nemes célért 
küzd, a föld alól is segítőtársak fognak 
előbukkanni, amikor nem számítunk 
rá. Ezt tapasztalhattuk Monorierdőn, 
melynek köszönhetően oklevélben 
részesítették az alábbi személyeket: 
Borbás Viktor, Szente Béla, Udvari Zol-
tánné, Tóthné Ónódi Zsuzsa, Dzsupin Im-
réné, Baloghné Dobó Hajnalka, Leimeter 
Alexander, Vitéz Attila, Juhász Nikolett, 
Barcsai Jácint, Borbás Elvira, Dr. Páczi 
Antal, Vörös László, Mazim Jánosné, 
Nagyné Szabó Krisztina, Sztratyinszki 
Márkné, Fényes Lea, Munkácsi Petra, 
Munkácsi Tina, Németh Mária, Papp 
Anikó, Gál Alexandra, Lasán Róbertné 
Angéla, Noszkáné Kelemen Elvira, Udva-
ri Norbert, Keresztes Márk, Szlobodnyik 
László, Vásárhelyi Petra.
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MONORIERDŐ KÉPVISELŐ-TESTÜLETE – a 
humán bizottság javaslatára – megsza-
vazta a babacsomag bevezetését. A tá-
mogatás összege húszezer forint, mely-
lyel az önkormányzat a gyermeket vállaló 
családokat kívánja segíteni a községben. 

Egy gyermek érkezése mindig öröm, 
és hogy anyagilag se legyen olyan 
megterhelő a kezdeti időszak, az ön-
kormányzat ezzel a támogatással járul 
hozzá a családok boldogságához. Ha-
gyományt szeretnénk teremteni azzal is, 
hogy Monorierdő újszülöttjeinek fény-
képe vagy neve – akinek a szülei ehhez 
az adatvédelmi törvényben foglaltaknak 
megfelelően hozzájárulnak – a Monori-
erdői Hírmondóban megjelenjen. 

A község más módon is szeretné em-
lékezetessé tenni a gyermekek világra 
jöttének napját, így elindítja az ún. Élet 
ösvénye kezdeményezést, amelynek 
keretein belül minden év októberé-
ben az összes újszülött, akiknek szülei 
megigényelték a babacsomagot, kap 
egy fát – idén japán díszcseresznyefát 
– melyeket az önkormányzat udvarán 
ültetnek el.

Monorierdő Község Önkormányzata 
nevében szeretettel köszöntjük a 2020. 
április 1. napja óta született újszülötte-
ket! Sok boldogságot és jó egészséget 
kívánunk nekik és családjuknak! 

Szente Béla polgármester,
Borbás Viktor alpolgármester

Babaköszöntő  

ÖNKORMÁNYZAT

Fontos döntések születtek az elmúlt időszak 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEIN 

A
2020. július 21-én megtartott 
rendkívüli, nyílt ülésén a képvi-
selő-testület úgy döntött, hogy 
módosítja az önkormányzat 

2020. évi rendezvénytervét, mely sze-
rint augusztus és szeptember hóna-
pokban a humán bizottság közremű-
ködésével a Nyár a Makkos parkban 
2020 Elérhető kikapcsolódás Monori-
erdőn elnevezésű rendezvénysorozat 
valósul meg a településen.

A 2020. AUGUSZTUS 27-ÉN megtartott 
rendes, nyílt ülésén a képviselő-tes-
tület 
•  úgy döntött, hogy igényt nyújt be 

települési önkormányzatok szoci-
ális célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó kiegészítő támogatása 
jogcím szerinti keménylombos tűzi-
fatámogatásra.  Ezzel is hozzájárul-
va a település szociálisan rászoruló 
lakóinak támogatáshoz,

• döntött a helyi önszerveződő kö-
zösségek 2020. évi pályázati tá-

• megtárgyalta és elfogadta az Önkor-
mányzat 2020. I. félévi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, 
amely alapján megállapítható, hogy 
a képviselő-testület visszafogott és 
átgondolt költségvetéssel gazdálko-
dott, 

• elfogadta a Monor térségi közmű-
ves szennyvízelvezetés és -tisztítás, 
valamint a közműves ivóvízellátás 
2021–2035. évre vonatkozó gördülő 
fejlesztési tervét,

• úgy döntött, hogy csatlakozik a 
hátrányos szociális helyzetű fel-
sőoktatási hallgatók, illetőleg a 
felsőoktatási tanulmányokat kez-
dő fi atalok támogatására létreho-
zott Bursa Hungarica felsőoktatási 
önkormányzati ösztöndíjrendszer 
2021. évi pályázati fordulójához,

• hozzájárult dr. Csipler Norbert rendőr 
alezredes úr Monori Rendőrkapi-
tányság kapitányságvezetői poszt-
jára történő kinevezéséhez. 
 Keresztény Anikó jegyző

Berki Lilla

Molnár Viktória

Szendrei MiaPálinkás MilénaMahalek GergőLeé Krisztián JánosSzabó Balázs

mogatásáról, tekintettel arra, hogy 
Monorierdő Község Önkormányzata 
nagy hangsúlyt fektet azon helyi civil 
szervezetek támogatására, akik kö-
zösségépítő feladatokat is ellátnak,

• megbízta a Gépésztherm Kft.-t az 
egészségházban a klímarendszer 
telepítésével, a készülékek felszere-
lésével valamint beüzemelésével,

• döntött arról is, hogy egy fő nyolcórás 
munkaviszonyban foglalkoztatott 
takarító felvételre kerüljön az önkor-
mányzathoz,

• pályázatot nyújtott be a Magyar Falu 
Program keretében meghirdetett 
Temetői infrastruktúra fejleszté-
se megnevezésű, MFP-FVT/2020. 
kódszámú pályázati kiírásra és a 
Szolgálati lakás megnevezésű, MFP-
SZL/2020. kódszámú pályázati ki-
írásra. 

A 2020. SZEPTEMBER 24-ÉN megtartott 
rendes, nyílt ülésén a képviselő-tes-
tület



ÖNKORMÁNYZAT

A TELEPÜLÉSVEZETÉS nevében 
Szente Béla polgármester köszön-
tötte Lehöcz Sándorné monori-
erdői lakost, aki idén ünnepli 90. 
születésnapját. 

Annus néni boldogan fogadta a 
vendégeket, de hogy vigyázzanak 
rá és ne veszélyeztessék az ünne-
pelt egészségét, a polgármester 
mellett csak az alpolgármester, a 
gondozássegítő és az anyakönyv-
vezető volt jelen, szigorúan be-
tartva a járványügyi előírásokat. 
Amikor a polgármester megkér-

M
onorierdő Község Önkormány-
zata Magyarország Belügymi-
nisztériuma jóvoltából 2020. 
szeptember 21-én 207 erdei 

köbméter kemény-lombos tűzifát 
nyert vissza nem térítendő támogatás 
formájában 3 943 350 Ft értékben. A 
szociális célú tűzifatámogatás annak 
a személynek vagy családnak adható, 
aki létfenntartási problémákkal küzd. 
Az önkormányzat vissza nem térí-
tendő természetbeni támogatásként 
– fogyasztási egységenként – legfel-
jebb 5 m3 tűzifát biztosíthat. A támo-

dezte, mi lehet a hosszú élet titka, 
Annus néni azt válaszolta, hogy mi-
vel korábban az egészségügyben 
dolgozott – például részt vett Ceg-
lédbercelen az orvosi ellátás bein-
dításában – mindig is odafi gyelt az 
egészségére.

A szépen gondozott kerten is 
meglátszik a természet szeretete, 
ezen kívül Annus néniben az unokái 
tartják a lelket. Jó egészséget és 
további szép éveket kívánunk neki!       

Tóth Angéla Tünde, 
anyakönyvvezető

gatási jogosultságot az egy főre jutó 
jövedelem befolyásolja, de ettől eltérő-
en méltányosságból is megállapítható, 
a kérelmező rendkívüli élethelyzetére 
való tekintettel.  

A 207 erdei köbméter tűzifa 2020. 
október 9-től igényelhető. A kitöltött 
és minden szükséges dokumentum-
mal ellátott kérelmek beadási ha-
tárideje: 2020. november 5. Bővebb 
információ személyesen a Monorier-
dői Polgármesteri Hivatalban vagy a 
+36-70/638-8986-os telefonszámon 
kérhető.

Reméljük, sok család számára lesz 
hasznos segítség a téli hónapokban!

Annus nénit köszöntöttük 
90. születésnapján

Szociális célú tüzelőanyag-pályázaton 
nyert a település

Íme az igénylés részletei

AZ EDF DÉMÁSZ minden bejelentett 
közvilágítási hibát vagy kimaradást 
igyekszik azonnal helyreállítani, 
a karbantartásokat maradéktala-
nul elvégezni. Egy község életé-
ben alapvető fontosságú a megfele-
lő közbiztonság, ennek pedig egyik 
legsarkalatosabb része a megfelelő 
közvilágítás az utcákon, tereken 
– főleg a közeledő óraátállítás mi-
att, amikor a sötétedés egy órával 
korábban érkezik majd. 

Az EDF DÉMÁSZ munkatársai a 
lakosság együttműködését is sze-
retné kérni: ha gyorsabban jut el 
hozzájuk az információ egy-egy 
meghibásodásról, a hiba helyreál-
lítása is sokkal zökkenőmentesebb 
lesz. 

A tapasztalt hiba bejelentését a 
06-62/565-600-as telefonszámon 
tehetik meg, és az ügyfélszolgá-
lat a nap 24 órájában fogadja a hí-
vásokat. 

A LAKOSSÁG 
SEGÍTSÉGÉRE IS
SZÜKSÉG VAN A JÓ
KÖZVILÁGÍTÁSHOZ
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Széplaki AndreaSminktetoválás,  
műköröm, pedikűr.
•  szemöldöktetoválás  

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

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

Monorierdő, 
Nyárfa u 11. 

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

sminktetoválás

·  PB-gázpalackok  

cseréje  
·   Utánfutó- 

kölcsönzés

Fagyasztott termékek
Sertés-, baromfi-, nyúltápok
VITAFORT takarmány
Szemestakarmányok
Kutya-, macskaeledel
Száraz tápok, konzervek

Ingyenes házhoz szállítás 10 000 Ft, 
illetve 100 kg feletti rendelés esetén Monorierdőn! 
Tel./fax: 06-29/418-594  Mobil: 06-20/993-4482
Nyitva tartás: hétköznap: 8–18 óráig, szombat: 8–13 óráig, vasárnap: zárva

kölcsönzés

illetve 100 kg feletti rendelés esetén Monorierdőn! 
06-20/993-4482

kölcsönzés

illetve 100 kg feletti rendelés esetén Monorierdőn! 
06-20/993-4482

PB-gázpalackok 

cseréje  

Száraz tápok, konzervek

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

Sertés-, baromfi-, nyúltápok
Utánfutó-

 10 000 Ft, 

kölcsönzéskölcsönzés

· PB-gázpalackok 

cseréje  
· Utánfutó-

Sertés-, baromfi-, nyúltápok

Száraz tápok, konzervek

 10 000 Ft, 

Pacsirta 
Állateledel- és felszerelés bolt
Monorierdő, Nyárfa u. 17. Pacsirta–Nyárfa u. sarokPacsirta–Nyárfa u. sarokPacsirta–Nyárfa u. sarokPacsirta–Nyárfa u. sarokPacsirta–Nyárfa u. sarokPacsirta–Nyárfa u. sarokPacsirta–Nyárfa u. sarok

OKTATÁS

Hagyományos módon
kezdődött a tanév 

L
egnagyobb örömünkre a nehézkesnek 
tűnő tanévkezdés végül nagyobb problé-
mák nélkül, zökkenőmentesen lezajlott. Jó 
hír, hogy intézményünkben ebben a tanév-

ben jelentősen megnövekedett a tanulók szá-
ma: létszámuk már eléri a 310 főt. Történtek 
bizonyos személyi változások, és bár a szakos 
ellátottság még nem százszázalékos, de ez 
szerencsére nem okoz fennakadást a minőségi 
tanításban. 

A nyári karbantartási feladatoknál meg-
valósult az iskola körül a kerítés festése, a 
FORFA-épületek festése, valamint villany-
szerelési munkálatokat is sikerült elvégezni a 
tantermekben. Folyamatos a régi lámpatestek 
teljes korszerűsítése. 

A tankönyvosztás napján a RSZTOP-
2.1.1-17-2016-00001 projekt keretében törté-
nő tanszercsomagokat az illetékes családok 
megkapták, valamint Monorierdő Község Ön-
kormányzata is hozzájárult az első osztályo-
sok tanszertámogatásához. 

A tanévkezdés előtt megtörtént az iskola 
alapos fertőtlenítése. A fertőtlenítő nagytakarí-
tás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvég-
zéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítősze-

A Monorierdei Fekete István Általá-
nos Iskolában a megszokott módon 
kezdődött a tanév, az érvényben lévő 
járványügyi szabályok betartásával.

reket a fenntartó biztosította. A tanítási órákon, 
foglalkozásokon a maszk viselése lehetséges, 
de nem kötelező. Az udvaron tartózkodás kü-
lön az alsó és felső évfolyamok szétválasztá-
sával valósul meg, viszont az udvaron a maszk 
viselése kötelező. 

A tavalyi évtől eltérően a tanulók nem ván-
dorolnak teremről teremre, hanem egy tan-
teremben tartózkodnak a nap folyamán, amit 
szintén rendszeresen fertőtlenítenek. Az órák 
során mellőzni kell a szoros testi érintkezést 
igénylő feladatokat. A testnevelésórákat, amíg 
az időjárás engedi, lehetőség szerint a szabad-
ban tartják.

Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású 
kézfertőtlenítőt biztosítunk, annak használatára 
felhívjuk a tanulók fi gyelmét is. Az intézménybe 
érkezéskor, étkezések előtt és után minden be-
lépő tanulónak alaposan kezet kell mosnia vagy 
fertőtlenítenie. A mosdóhelyiségekben biztosít-
juk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet 
lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlení-
tési lehetőséggel egészítünk ki. Kéztörlésre pa-
pírtörlőket biztosítunk. Mindezek betartásáról 
az első tanítási napon felvilágosítást adtunk a 
tanulóinknak.   Hanyecz Anita, intézményvezető
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CsaLádi böLCsődea oaLádi böLCsoaLádi böLCso

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.

CsontkovácsolásCsontkovácsolásCsontkovácsolás
Hatékony Hatékony Hatékony 

és fájdalommentes!és fájdalommentes!és fájdalommentes!
Gyorsan felépülhet Gyorsan felépülhet Gyorsan felépülhet 

minden jellegű minden jellegű minden jellegű 
problémából pl.: gerinc, problémából pl.: gerinc, problémából pl.: gerinc, 

gerincsérv, térd-, gerincsérv, térd-, gerincsérv, térd-, 
lábzsibbadás, vállak, lábzsibbadás, vállak, lábzsibbadás, vállak, 
isiász, teniszkönyök. isiász, teniszkönyök. isiász, teniszkönyök. 

Monoron és Budapesten várjuk szeretettel.Monoron és Budapesten várjuk szeretettel.Monoron és Budapesten várjuk szeretettel.

https://thetacsillagforras.huhttps://thetacsillagforras.huhttps://thetacsillagforras.hu

Bejentkezés:Bejentkezés:

Rácz ÁkosRácz ÁkosRácz Ákos
06-70/385-345506-70/385-345506-70/385-3455

Benyó EditBenyó EditBenyó Edit
06-70/636-917906-70/636-917906-70/636-9179

OKTATÁS

Megújult az épület 
kívül-belül

A
z előző tanévünk sajnos nem úgy alakult, ahogy azt 
még a nevelési év elején terveztük, hiszen március óta 
mindenki élete, így a miénk is megváltozott. 

A változások, az óvoda bezárása miatt az online ovi 
beindítása és működtetése mind a pedagógusoknak, mind 
a szülőknek új kihívást jelentett. Azt gondolom, így tudtuk 
segíteni, hogy a szülők (és a gyerekek is) a hosszú otthonlét 
alatt is érezhessék, nincsenek egyedül gyermekeik nevelé-
sében. 

A nyári időszakban is, ahogy eddig minden évben, a fenn-
tartó, a szülői közösség, valamint idén az Egy célért, Együtt 
Monorierdőért Egyesület és a diákmunkások segítségével 
szépült az intézmény külső és belső környezete. Az újrafes-
tett, színpompás kerítésünk vidám színeivel már az óvoda ka-
pujában mosolyra fakasztja a kicsiket és nagyokat egyaránt. 
A hátsó udvari játékainkat is felújították, és az óvoda több 
csoportját és folyosóját is kifestettük. A fejlődés a nyár vé-
gével sem állt meg, hiszen szeptemberben kezdődött meg az 
óvoda udvarának átépítése, melyet már évek óta tervezünk. 

Az idei évünket már majdnem a megszokott rendben tud-
tuk elkezdeni, egy rendhagyó ballagás után. Az 2020/2021-
es nevelési évre tervezzük az összes olyan óvodai progra-
munkat és rendezvényünket, ami az előző évben elmaradt. 

Az új kiscsoportos gyermekeket ugyanúgy várjuk a be-
szoktatásra, mint eddig bármikor. 

A Csicsergő óvoda hírei

Ez az év is bővelkedni fog változásokban, hiszen a nevelő-
testületben is történt megújulás. Bár sajnos még így is négy 
óvodapedagógussal vagyunk kevesebben, mint ami szük-
séges lenne a mostani gyermeklétszámhoz, a kollégáimmal 
továbbra is mindent megteszünk azért, hogy a gyermekek-
nek az óvodában eltöltött idő élményekben gazdag és feled-
hetetlen legyen.    Skultéty Borbála, intézményvezető
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A
Nádas Tó Park Hotel***Superior 
wellnessrészlege eddig is teljes körű 
kikapcsolódást nyújtott, most pedig a 
családi wellness megnyitásával a gye-

rekek és felnőttek közös pihenését tudják 
meghitté és élményekben gazdaggá tenni.

A Nádas Tó Park Hotel***Superior ősz-
re időzítette a vendégeik igényeire szabott, 
testnek és léleknek egyaránt felüdülést je-
lentő attrakcióját, a környéken egyedülál-
ló családi wellness megnyitását. A részleg 
kialakításakor gondoltak a család minden 
tagjára. Így a legkisebbeket pancsoló me-
dence és egy biztonságos, de az aprósá-
goknak nagy élményt jelentő csúszda várja 
majd. A medence fokozatosan mélyülő, de 

így is csak 30 cm, hogy az önfeledt játéknak 
ne szabhasson semmi sem határt. A meden-
ce körül pedig további izgalmas lehetősé-
gek várják majd a babákat. A nagyobbacska 
gyermekek is saját medencét kapnak, amely 
45 cm-ről egy méterig mélyül, de őket már 
két nagy csúszda fogja szórakoztatni, sok 
más játékkal együtt. Így egyszerre élvez-
hetik a játék örömét és csobbanhatnak a 
csúszdákról a medencébe. A részleg kiala-
kításakor a tervezők fi gyeltek arra, hogy a 
gyermekmedencék környékén adott legyen 
a lehetőség arra, hogy a szülők kényelme-
sen együtt tudjanak játszani a gyerekeikkel. 
A felnőttek élvezhetik a családjukkal töltött 
időt, de közben lehetőségük nyílik a nyu-
godt kikapcsolódásra is.

A Nádas Tó Park Hotel***Superior a 
gyerekzsivajt kerülő vendégek pihenését, 
kényelmét és szórakozását is prioritásként 
kezelve jutott fontos döntésre. A családi 
wellness nyitása után a meglévő wellness-
részleget csak felnőttvendégek részére 
fogják nyitva tartani, így távolabb a gyer-
mekzsivajtól, mindenki nyugodtabban tud 
majd pihenni. Ráadásul ez a részleg nyújtott 
nyitvatartással üzemel. A pihenésre fordí-

tott időben pedig a wellness-szolgáltatásai 
közt élvezhetik az ide látogatók az izgalmas 
és illatos szaunaszeánszokat. A szaunázás 
élményének fokozására a szaunavilág is bő-
vül egy nagy fi nn szaunával és egy hideg 
vizes merülőmedencével. A további ké-
nyeztetést az új meleg vizes ülő pezsgőme-
dence, a talpakra specializálódott Kneipp 
taposómedence és a sóterápiás pihenőszo-
ba fogja segíteni. A nyári időszakban pedig 
az épület tetején elterülő hatalmas napozó-
teraszon pihenhetik ki a látogatók hétköz-
napok fáradalmait.

A családi wellness és a már jól ismert 
részleg új lehetőségei október végétől vár-
ják a pihenni vágyó családokat, párokat, 
baráti társaságokat, idén ősszel pedig az 
eddigi árakon próbálhatják ki az új szol-
gáltatásokat. Vasad határában vár a teljes 
kikapcsolódás!  (x)

OKTÓBERTŐL ISMÉT 2 HETENTE szállítják el a sárga zsákos szelektív hulladékot 
Monorierdőn. Új szabály van érvényben a cserezsákok mennyiségére vonatko-
zóan is, viszont jó hír, hogy minden, átlátszó zsákban kitett hulladékot elszállí-
tanak.

Csomagolási hulladékok gyűjtésének időpontja 2020-ban: október 9., októ-
ber 24. (szombat); november 6., november 20., december 4. és december 18. 

A zöldhulladék gyűjtésének időpontjai 2020-ban: október 28., november 25. 
és december 21.

GYAKRABBAN SZÁLLÍTJÁK EL

EGY KÖZEL KÉTÉVES projekt vé-
géhez közeledve hamarosan 
átadják a község vasútállo-
másán elhelyezkedő beállót. 
Nagyon fontos hír, hogy a hi-
ánypótló építmény még a hideg 
idő beállta előtt elkészül, így ez 
is hozzájárul majd, hogy a köz-
ségből vonattal közlekedők ne 
legyenek kitéve az időjárás sze-
szélyeinek. A beálló lassan 
kész, és remélhetőleg sokáig 
fogja szolgálni a lakosságot. 

MH Info

MÁR MAJDNEM KÉSZ
A VASÚTÁLLOMÁS 
BEÁLLÓJA

OKTÓBER ELSEJÉN KEZDETÉT  vette az illegális hulladéklerakók felszá-
molása az országban a Tisztítsuk meg az országot! elnevezésű prog-
ram részeként. Emellett az is cél lenne, hogy az illegális hulladéklerakók 
tiszták maradjanak az elszállítás után is, így a tervek szerint az illegá-
lisan szemetelőket jelentős mértékben, szigorúan szankcionálnák, a 
helyszínen megbírságolnák őket, a legsúlyosabb jogsértő magaratáso-
kat pedig büntetőjogi kategóriává szeretnék minősíteni.

Ebben nyújt segítséget a már elérhető HulladékRadar mobiltelefonos 
alkalmazás is, melyen bárki könnyedén bejelentheti, hogy merre, mek-
kora mennyiségű és milyen összetételű hulladékkal találkozott.

A régió is érintett, hiszen Monor is része lett a programnak, amelynek 
keretein belül a városból több mint 600 köbméter, összesen közel 400 
tonna illegálisan lerakott hulladékot gyűjtöttek össze.  (ITM)

INDUL A TISZTÍTSUK MEG 
AZ ORSZÁGOT! PROJEKT

Családi wellness 
a Nádas Tó Park Hotel***Superior-ban

2211 Vasad, Monori út 100.
+36-21/233-3032
https://nadastoparkhotel.hu
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SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

AkciósAkciós
parketták és 

szőnyegekparketták és 

szőnyegekparketták és 

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: Nyitvatartás: 
H–Szo: 

9.00–19.30, 
V: 9.00–18.00V: 9.00–18.00

Tegyünk együtt  
a környezetünkért! 

A
Szárazhegy Quercus Kft. együttműködésével folya-
matosan ürítik a hulladékgyűjtőket, és a település 
szélén található illegális hulladéklerakóból is több te-
herautónyi szemetet szállítottak el az elmúlt időszak-

ban. Azonban a lakosság hozzáállása sem elhanyagolható, 
hogy mások számára is vonzó, szép környezetű település 
lehessen Monorierdő. 

A KÖZSÉG LEGFIATALABB
KÖRNYEZETVÉDŐJE

Ambrus rajong a traktorokért, 
a mezőgazdaságért; ha meg-
nő, munkagépeket szeretne 
majd vezetni. A kisfi ú mind-
össze hétéves, de már most, 
ilyen fi atalon igencsak fontos 
ügynek szenteli a mindennap-
jait. A helyi általános iskola 2. 
osztályos tanulója, ahol va-
lódi lelkesedéssel vesz részt 
minden programban, ami a 
környezetvédelemmel kap-
csolatos. Ráadásul nemcsak 
a természetet védi, de ottho-
nuk körül is mindent megtesz 
azért, hogy ne csúfítsa el a 
szemét az utcát. Éppen ezért 
még levelet is írt a polgármes-
ternek, amiben többek között 
azt kérte: legyen több szemét-
szedési lehetőség. 

– Egészen kiskora óta má-
niákusan szereti a szemét-
szedést, a TeSzedd! mozga-
lom állandó vita a családban: 
ha nem érek rá kimenni vele, 
Ambrus képes heteken át 
zsörtölődni – mesélte el Bri-
gitta, a kisfi ú édesanyja. 

Ambruséknál a műanyag palackokat is szigorú-
an szelektíven kell gyűjteni otthon, az iskolában pe-
dig rendszeresen részt vesz a PET-palack-gyűjtésen 
– ahogy véget ér a program, ő már másnap megkezdi 
az új évre való gyűjtést. Tavaly dicséretet is kapott az 
iskolaigazgatótól. Az ő kérése volt az is, hogy a család 
készítsen a házukkal szemben lévő bodzabokor alá egy 

saját kukát: Ambrust nagyon 
elszomorította, hogy so-
kan oda dobálták korábban 
a szemetet. A kisfi ú azóta 
minden nap meglesi isko-
lából jövet, mennyi szemét 
gyűlt össze. Megkérdeztük 
őt magát, miért olyan fontos 
neki mindez.

– Láttam sok termé-
szetfi lmet és mindenhol lá-
tom az erdőkben is, hogy tele 
van dobálva szeméttel. Én 
úgy gondolom, hogy minden 
állat, ahogy járkál, belelép a 
szemétbe, beleakad és nem 
tud belőle kijönni. Nekünk is 
káros lesz a levegőnk tőle. 

Amikor látom, hogy vala-
ki szemetel, mérges és szo-
morú szoktam lenni, de nem 
mondom senkinek, csak 
gondolom. De elmondanám 
nekik, hogy ha szemetelnek, 
akkor rájuk is káros lesz. 
Sok ember ezért hal meg – 
nyilatkozta lapunknak a leg-
fi atalabb környezetvédő la-
kos, aki méltán kiérdemelte 
a „szemétszedés védnöke” 
címet a következő hulladék-
gyűjtésen, melyet a képvi-
selő-testület megszavazott 
neki.  VNyL

Monorierdő városvezetése 
kiemelt fontosságúnak tartja, 
hogy felvegye a harcot a 
szemeteléssel és az illegális 
hulladéklerakókkal szemben.

KÖZÖSSÉG

INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

Árvai Richárd    06-30/475-2917,  06-20/271-240106-30/475-2917,  06-20/271-240106-30/475-2917,  06-20/271-2401

18 éve a lakosság  
szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javításaLapostetők szigetelése, javítása

Ambrus eltökéltségét jelzi, hogy még a polgármesternek 
is levelet írt, hogy legyen több szemétszedési lehetőség a 
településen. Kérését a képviselő-testület is tárgyalta
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KÖZÖSSÉG

Nyár a Makkos 
parkban – 2020

A
szokásos falunap megren-
dezésére idén sajnos nem 
kerülhetett sor a járvánnyal 
járó korlátozások miatt, 

de az önkormányzat fontosnak 
tartotta, hogy a lakosság ne ma-
radjon biztonságos szórakozási 
lehetőségek nélkül. Ennek jegyé-
ben került megrendezésre első – 
de biztosan nem utolsó alkalom-
mal – a Nyár a Makkos parkban 
elnevezésű rendezvénysorozat, 
melynek keretein belül öt alka-
lommal élvezhették a színes 
programokat a résztvevők. 

 
PARKMOZI BABZSÁKOKKAL

Elsőként 2020. augusztus 17-én 
a parkmozi került megrende-
zésre, ahol közel kétszázan te-
kintették meg a Csillag születik 
című amerikai fi lmet. Az önkor-
mányzat ülőhelyeket biztosított 
a vendégeknek, melyek egytől 
egyig gazdára találtak. Voltak, 
akik nyugágyakkal, babzsákok-
kal, valamint pléddel is készül-
tek. Bár az időjárás nem volt 
kegyes az első napon, hiszen az 
utolsó félórában eleredt az eső, 
ennek ellenére a szervezők si-
keresnek ítélték meg a népszerű 
parkmozit, és mivel az érdeklő-
dés azt mutatja, van igény a te-
lepülésen hasonló események-
re, a programnak a jövőben is 
lesz folytatása.

A GYERMEKEK IS BIRTOKBA
VEHETTÉK A MAKKOS
PARKOT ÉS KÖRNYÉKÉT

Augusztus 26-án kézmű-
ves-foglalkozással, sport- és 
ügyességi játékokkal, aszfalt-
rajzversennyel, tűzoltó- és ren-
dőrautó-bemutatóval kezdődött 
a délután, majd Orsi gyermek-
műsorával zárult a nap. A gyer-
mekek boldogságát és a látoga-
tottságot nézve itt is egyértelmű 
siker könyvelhető el.

KONCERTEK MINDENKINEK

Szeptember 4-én Juhász Barna-
bás (Dj Brown) és Udvari Zoltán 
közreműködésével egy fergete-
ges retro bulival búcsúztatták a 
lakosok a nyarat. A 80-as és 90-
es évek valamint napjaink legna-
gyobb slágereire szórakozhattak 
a kilátogatók. A rendezvénysoro-
zat néhány nappal később, szep-
tember 9-én folytatódott. Ezen 
az estén a Sláger TV előadója, 
Bandika mulatós műsorát tekint-
hették meg a jókedvre és zenére 
vágyó monorierdőiek. 

A sorozatot szeptember 17-
én a Happy Five zenekar zárta, 
szolgáltatta a talpalávalót, amely 
– mondhatni – immár állandó 
résztvevője a monorierdői ren-
dezvényeknek. 

A Nyár a Makkos parkban – 
2020 elnevezésű kezdeménye-
zéssel a szervezők minden kor-
osztály számára szerettek volna 
emlékezetes pillanatokat nyúj-
tani. A tapasztalatok szerint a 
rendezvénysorozat minden állo-
mása nagy népszerűségnek ör-
vendett a lakosság körében, sok 
embert megmozgatott, így nem-
csak szórakozást, de közösségi 
élményt is nyújtott számukra. 
A tervek szerint jövő nyáron is 
folytatódnak majd a nyáresti 
szabadtéri programok.  VNYL

 Monorierdőn idén 
indult útjára a Nyár 
a Makkos park-
ban – 2020 elne-
vezésű kulturális 
rendezvénysorozat 
a település ön-
kormányzatának 
szervezésében.

A SZERVE-
ZŐK MINDEN 
KOROSZTÁLY SZÁ-
MÁRA SZERETTEK 
VOLNA EMLÉKEZE-
TES PILLANATOKAT 
NYÚJTANI.

Népszerű volt a Retro buli

A Happy Five megint nagy sikert aratott

Sok embert vonzott a parkmozi A gyermekeknek is bőven akadt program
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KÖZÖSSÉG

Nyár a Makkos 
parkban – 2020

Rendkívüli kutyás piknik 
– nem csak gazdiknak

Idén szeptember 20-án a kempingben 
kapott helyet az Egy Célért, Együtt, 
Monorierdőért Egyesület által rende-
zett II. Monorierdői Kutyás Piknik & a 

VII. Corgi Terelő Nap és Olimpia, amely 
olyan sikeres lett, hogy az ország min-
den tájáról érkeztek látogatók.  

A résztvevők több látványos be-
mutatón vehettek részt, sőt háziked-
vencük tudását, ügyességét is kipró-

bálhatták. A corgis programok mellett 
a gazdik egy felelős állattartásról szóló 
érdekes és korántsem egyszerű kvízen 
vehettek részt, amelyre több mint 100 
megoldás érkezett. 

Az eseményen a gyermekek sem 
maradtak le semmiről, hiszen a renge-
teg négylábú simogatása mellett rajz- 
és színezőversenyen is megmérettet-
hették magukat. 

A rendezvény egyik legnépszerűbb 
programja a II. Monorierdői Amatőr Ku-
tyaszépségverseny, melyen 36 gazdi 
mutatta be kedvencét a zsűrinek. A dí-
jakat az egyesület tagjai: Borbás Viktor, 
Szente Béla, Vitéz Attila és Barcsai Jácint 
adták át. A szervezők köszönetet mon-
danak minden segítőnek és felajánló-
nak. A corgiolimpiáról még az M2 Petőfi  
TV is beszámolt.  Luca

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)
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KÖZÖSSÉG

A SPORTESEMÉNYEKET UGYAN hivatalosan meg lehetne 
tartani, de a Monorierdei Szabadidősport Egyesület úgy 
döntött, hogy ennek ellenére idén nem szervezi meg a 
futóversenyt, azonban a település biztosan nem marad 
sportolási lehetőség nélkül.

Igazodva a kialakult helyzethez inkább virtuális fu-
tásokat fognak rendezni, melyeken ingyenes a részvé-
tel. A legközelebbi, melyre jelentkezni lehet, a hallowe-
enfutás lesz. 

– A futók nem találkoznak majd egymással, hanem 
adott lesz egy egyhetes időszak, ezen belül, novem-
ber 2-ig lehet átküldeni az email címünkre a valami-
lyen eszközön rögzített öt kilométeres futást. A részt-
vevők kapnak befutó érmet, és sorsolást is tartunk 

köztük. Úgy gondoljuk, 
hogy biztosan be lehet-
ne tartani a szabályo-
kat, de hogy semmilyen 
lehetőséget ne adjunk 
arra, hogy terjedni tud-
jon a vírus a sportem-
berek között, így most 
a virtuális programok 
szervezése tűnt a leg-
észszerűbb döntésnek 
– nyilatkozta Blaskó 
Zsuzsanna, az egyesü-
let egyik vezetője.

VIRTUÁLIS HALLOWEEN-FUTÁS 
VÁRJA A SPORTOLNI VÁGYÓKAT

ÁLDOTT VAGY, URUNK, atyáink Istene, és neved dicséretre 
méltó és dicsőséges mindörökké! (Dániel 3:26). 

Ez a felirat áll azon a feszületen, melyet ünnepélyes 
szentmise keretében áldott meg Urr Zsolt Ipoly atya 2020. 
szeptember 6-án a Munkás Szent József kápolna udva-
rán. A feszületet az eucharisztikus kongresszus emlé-
kére állíttatta Ludányi József és családja. Készítette: Ju-
hász-Épkő Kft.

ÚJ FESZÜLET 
FOGADJA A HÍVEKET 

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 Kaphatók ill. rendelhetők kiváló minőségű 

trapéz- és cserepeslemezek 
kedvező áron 

többféle vastagságban, színben és formában, többféle vastagságban, színben és formában, 
különböző bevonatú felülettel (fényes és matt poliészter,  (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!

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.



SPORT

Rebelog FC 
- Eredmények és kihívások  

– Melyek a legjobb eredmények az elmúlt idő-
szakból?

– Az idei évben sikerült elindítanunk a 
Bozsik-U7-U9-U11-U13 korosztályt is, ami 
iránt meglepően nagy érdeklődés mutatkozik, 
egyre több gyermek jár hozzánk. A szülők is 
nagyon lelkesek, ott vannak az edzéseken, és 
a meccsekre, tornákra is eljönnek szurkolni. 
Szerencsére sok monorierdői játékos jelentke-
zik, hogy érdeklődik a foci iránt és egyre többen 
igazolnak vissza a felnőttcsapatunkhoz, akik 
korábban elmentek.

– Hogyan módosultak az edzések március óta? 
– A tavaszi pandémiás időszak erősen kor-

látozta a lehetőségeinket itt Monorierdőn is, 
hiszen sem az edzéseket, sem a meccseket 
nem tudtuk megtartani, illetve a pályával is keveset tudtunk foglalkozni. Mind-
ezeket most rohamtempóban igyekszünk bepótolni. 

– Milyen célokat tűzött ki a következő időszakra? 
– Nagyon jó hír, hogy jövő tavasszal ifi csapatot is indítunk, valamint nevez-

ni fogunk futsalra is. Bízunk benne, hogy hamarosan egy öregfi úcsapatot is ki 
tudunk majd állítani. Mivel három év eltelt, jövőre a kizárólag önerős fi nanszíro-
záson felül már jogosultak lettünk állami támogatásra is, amit a pálya fejleszté-
sére és csapatépítésre fogunk fordítani. Telepítettünk a pályához egy ingyenes 
wifi vel ellátott büfékocsit is, melyet a nézők illetve az edzéseken részt vevő gye-
rekek szülei is előszeretettel használnak.  Luca

– Volt olyan fontos esemény, ami elmaradt a járvány miatt?
– Februárban lett volna egy nagy versenyem Kanadában, 

az Arctic Ultra, a világ egyik leghosszabb és legkeményebb fu-
tóversenye. Öt napon keresztül -40 fokban 660 km-t futunk a 
jégsivatagban, 110 km/órás szélben. A verseny önellátó, tehát 
egy kis szánon húzzuk magunkkal a szükséges ruházatot és 
élelmet. Egyik szemem sír, a másik nevet, hogy ezt nem most 
kell megfutnom, hanem egy évet tolódik. 

– Itthon milyen lehetőségek vannak?
–Itthon rengeteg verseny van, az előírásokat betartva sze-

rencsére lehet tömegsportrendezvényeket tartani, így mindenki 
meg tudja találni a neki való sportolási lehetőséget, és a futás 
élményéről sem kell lemondani. 

– Mely legutóbbi eredményeidre vagy a legbüszkébb?
– Nemrég megfutottam az Ultrabalatont, ez egy 222 km-es táv a Balaton körül. A szervezők 

meghirdettek egy ún. Privát Ultrabalatont, kéthetente meghívásos alapon kiválasztanak jó ered-
ményű sportembereket, ilyenkor csak egy induló futja le a távot. Én ráadásul kísérő nélkül teljesí-
tettem, és megdöntöttem az eddigi csúcsot. Az új csúcs 26 óra 40 perc, ami elég jó eredménynek 
számít. Nemrég pedig egy 110 kilométeres hegyi versenyt teljesítettem a Keszthelyi hegységben 
3300 méter szintemelkedéssel, ott is az élmezőnyben végeztem.  Vizler-Nyirádi L.

Blaskó Mihály ultrafutó 
csúcsot döntött az Ultrabalatonon

A külföldi verse-
nyekre jelenleg 
lehetetlen kijut-
ni, ha csak nem 
vállalja az ember 
kiutazáskor és 
hazatéréskor is 
a karantént. Ám 
Blaskó Mihály 
ultrafutónk itt-
hon sem unat-
kozik, számos 
erőt próbáló 
versenyen indul, 
ahol megméret-
tetheti magát, 
mégpedig nem 
is akárhogy. 

Néhány évvel ezelőtt nagy 
lelkesedéssel, kitűnő tervek-
kel vette kezébe a település 
sportéletét Gál Béla, a Rebelog 
FC vezetője. Az elmúlt időszak 
mellett a jövőbeni terveiről is 
kérdeztük. 

2020. október 25. 
  Rebelog FC–Tápióság
2020. november 1. 
  Kakucs–Rebelog FC
2020. november 8. 
  Rebelog FC–Ceglédbercel
2020. november 15. 
  Rebelog FC–Csévharaszt
2020. november 22.
  Pánd–Rebelog FC

A LEGKÖZELEBBI
MÉRKŐZÉSEK
IDŐPONTJAI:
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Ssangyong Délpest
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

ertekesites@ssangyongdelpest.hu  • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  
5-8,3 l/100 km, felszereltségtől függően.

Károsanyag-kibocsátási szint:  
Euro 6d temp. 

CO2 kibocsátás (vegyes): 144-190 g/km.

Vadonatúj  
Korando  

modell

A képen látható autó 
illusztráció.

A finanszírozási ajánlat a 2020.08.19-től megkötött szerződésekre érvényes és 2020. 12. 31-ig szól. Finanszírozási feltételek: kamat mértéke: 2,91%-4,61%, kamat típusa: rögzített, devizanem: forint, önerő: minimum 30%, futamidő: 24-84 hó, 
konstrukció: zártvégű pénzügyi lízing. Reprezentatív példa: Finanszírozás összege: 3 000 000 Ft, önerő: 3 778 000 Ft, futamidő: 60 hónap, kamat mértéke: 2,91%, kamat típusa: rögzített, THM: 2,99 %, kamat összege: 231 871 Ft, fizetendő teljes összeg 
a futamidő alatt: 3 231 871 Ft, havidíj: 53 865 Ft. A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a 2,99 % THM érték esetében 2,91% kamat alapul vételével történt, mértéke a feltételek változása 
esetén módosulhat.  A finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. A Finanszírozó a lízingszerződés futamidejére teljes körű Casco biztosítás fenntartását írja elő. A Finanszírozó egyedi hitelbírálatot végez, a jóváhagyott végleges felté-
teleket, amelyek eltérhetnek a jelen hirdetésben feltüntetett feltételektől, az egyedi szerződés tartalmazza. A Finanszírozó mindenkor hatályos Üzletszabályzata, Általános Szerződési Feltételei és Hirdetménye elérhetőek a www.unicreditleasing.
hu honlapon. A jelen hirdetésben közölt adatok nem teljeskörűek, és nem minősülnek szerződéskötési ajánlatnak. A részletekért keresse fel hivatalos Márkakereskedőjét, aki közvetítőként a Finanszírozó képviseletében jár el.

Magas felszereltség, alacsony THM!
Használja ki kedvező finanszírozási ajánlatunkat  
és legyen Öné egy új SsangYong Korando Stlye + 
 felszereltségű crossover az akció keretében.  

Új SsangYong Korando Style + 
már 2,99% THM-től, fix kamatozással! 

A konstrukció legfőbb részletei:
•  Érintett típusok:  

Új Ssangyong Korando
•  THM: 2,99%-4,99%  

(CASCO biztosítás megléte esetén)
•  Finanszírozási konstrukció:  

Zártvégű pénzügyi lízing
•  Futamidő: 24–84 hónap
•  Minimum önerő: 30%
•  Devizanem: HUF
•  Kamatozás: Fix
•  Minimum finanszírozott összeg:  

1 000 000 HUF


