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Így 
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mi!
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Évzáró  
villáminterjú
 

8. oldal

Szente Béla polgármesterrel
beszélgettünk Tanuljon, művelődjön, beszélgessen! Programkavalkád az oviban

Tisztelt monorierdői Polgár!

Az októberi önkormányzati válasz-
tás óta első alkalommal találkoz-
hatunk a lap hasábjain keresztül, 

így első szavaink a köszönetnyilvánítás 
hangjai. 
 Soha nem titkoltuk, mennyire fon-
tos számunkra az emberek véleménye, 
visszajelzése. Nos, engedje meg, hogy 
az önkormányzati választást is egyfaj-
ta visszajelzésnek tekintsük. Köszönjük, 
hogy véleményét nem csak a hétközna-
pokban, hanem a szavazáskor is kinyil-
vánította. Megtiszteltetésnek tekintjük, 
hogy voksával értékelte eddigi mun-
kánkat, és támogatását fejezte ki a jövő-
re nézve. 

 Monorierdő képviselő-testülete min-
den egyes tagjának közös céljai van-
nak. Elsőszámú feladatunknak tekintjük 
mindnyájan az egészségház megépíté-
sét, melynek megvalósításához a lako-
sok máris hozzájárultak azzal, hogy bizal-
mukkal tüntettek ki bennünket. Legyen 
hát az elkövetkezendő időszak valami új-
nak a kezdete! Hisszük, hogy az ön segít-
ségével olyan dolgokra vagyunk képesek, 
melyek mindannyiunk életét előre viszik 
munkánkban és otthonunkban egyaránt.
 Kedves olvasó! Karácsonyra készülő-
dünk, az adventi várakozás napjait éljük. 
Talán az utóbbi időszak szélsőséges, bo-
rongós időjárása is arra sarkall minden-
kit, hogy még több időt töltsünk csa-
ládunk, barátaink körében, az otthon 

melegében. Bízunk abban, hogy min-
den monorierdői lakos barátokra és sze-
retetre talál a település kisebb-nagyobb 
közösségeiben. Rigó Béla kolozsvári köl-
tő szavaival kívánunk békés, boldog ka-
rácsonyt és örömökben gazdag újévet 
minden kedves monorierdői lakosnak: 

„Most a fenyőfák
ágai védnek, 
most, aki éhes, 
kapjon ebédet, 
most, aki álmos, 
álmodni tudjon, 
most, aki gyertya, 
el ne aludjon!”

Monorierdő Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete

Jöjjön most egy új kezdet!

„Megtiszteltetés-
nek tekintjük, 
hogy voksával 
értékelte ed-
digi munkán-
kat, és támoga-
tását fejezte ki 
a jövőre nézve.”



 

Monorierdő Község Önkormányzatának LapjaMonorierdő Község Önkormányzatának  Lapja

2

Miből 
gazdálkodunk 
jövőre?

2014. december

A Kormány 2014. október 30-án 
benyújtotta az Ország gyűlés elé 
törvényjavaslatát a 2015. év központi 
költség vetéséről. A jelenleg ismert 
törvényjavaslatból kiin dulva 
Monorierdő önkor mány  zatának 
várható bevételei a következők:

32014. december

Néhány hónappal ezelőtt 
nyílt meg Monorierdőn a 
könyvtár és teleház. Az 
intézmény vezetőjével, Pergel-
Rácz Évával beszélgettünk.

Ötszáz lakosnak lesz gondtalanabb a karácsony

Nemzetiségi Önkormányzat alakult

Félezren vitték a fényt

Pergel-Rácz Éva

Nemzetiségi Önkormányzat alakult 
Monorierdőn. Tagjai: Orosz János el-
nök, Farkas Krisztina és Kalucza Róbert. 
A pénzügyi bizottság tagjai Kalucza 
Róbert, Farkas Krisztina, külsős tag Kis 
Ibolya. 

A kedves olvasó, akik ezt az újságot a 
kezében tartja, valószínűleg természe-
tesnek veszi, hogy karácsonykor ünnepi 
étel kerül az asztalra, hogy fűtött lakásban 
ajándékok várják a fa alatt, hogy gyerme-
két játékokkal, könyvekkel lepi meg szent-
este. Sajnos azonban Monorierdő lakosai 
között sokan vannak, akik számára ezek 
a dolgok nem magától értetődőek, akik-
nek anyagi körülményeik nem teszik lehe-
tővé a gondtalan ünneplést. Szerencsére 
azonban sokan akadnak településünkön, 
akik önzetlenül segítenek a rászorulókon, 
hiszen adni jó, kapni öröm. Idén közel 500 
fő részesülhet az alábbi adományokból:

 Monorierdő Község Önkormányza-
ta: jótékonysági ebéd – 200 adag ha-
lászlé, meleg tea, alma, szaloncukor. 
 Lieszkovszki Tibor, a Rétes Csárda ve-
zetője: 10 kg pogácsát ajánlott fel, és ő 
főzi a halászlét.
 Téglás-Hús Kft és Balogh Imre egyé-
ni vállalkozó: jótékonysági ebéd 170 
gyermek részére.
 Sipito Pihenőpark: lovaskocsiján ér-
kezett a Mikulás a 170 gyermeknek él-
ményt nyújtva.
 Szucsányi Róbert: 60 db pulóvert 
ajánlott fel.
 Köszönjük a felajánlásokat!

Évek óta rendszeres és népszerű ren-
dezvénye településünknek a márton-
napi lampionos felvonulás. 
 November 11-én délután a Fekete Ist-
ván Általános Iskola előtt, lámpásokkal 
gyülekeztek a részvevők. Mintegy 500 fel-
vonuló monorierdői lakos vitte a világos-

Az önkormányzati hivatal működésének támogatása: 
56 573 000 Ft.
 A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladat-

ellátás támogatása (zöldterület gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok, közvilágítás, köztemető és közutak fenntartása): 21 
513 221 Ft.
 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 691 
050 Ft.
 Köznevelési feladatok támogatása (óvodapedagógusok 
és a nevelők munkáját segítők támogatása: 72 979 893 Ft
 Óvodaműködtetési támogatás: 9 034 667 Ft (nyitó lét-
szám adatai alapján történik).
 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támoga-
tására: 5 069 580 Ft. A támogatás az önkormányzatot lakos-
ságszám alapján illeti meg, 1140 Ft/fő.
 Gyermekétkeztetési támogatás: 9 726 720 Ft
 A helyi adók és egyéb bevételek 2014. november 24. nap-
jáig 50 309 254 Ft-ot tettek ki.
 A felsorolás a teljesség igénye nélkül készült.
 A 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról 
szóló T/2041 sz. törvényjavaslat megállapítja, hogy a helyi 
iparűzési adóból származó bevétel az azt megállapító ön-
kormányzat bevétele, amelyet különösen a települési ön-
kormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó 
szociális ellátások finanszírozására használhat fel. Az ipar-
űzési adóbevétel 2014. november hóig befolyt összege 28 
331 846 Ft. 
 A  kormány  települési adó bevezetését szorgalmazza. A 
települési adó lehet bármilyen adó, ha annak működtetését 
törvény nem tiltja. Monorierdő képviselő-testülete úgy dön-
tött, nem él ezzel a lehetőséggel, vagyis nem vezet be újabb 
adót.
 A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 19/2012 
(XI.26) önkormányzati rendeletet a Képviselő testület hatá-
lyon kívül helyezte és megalkotta az új rendeletet, mely sze-
rint az adó mértéke 2015. január 1-től: belterületen 7000 Ft/
év, külterületen 5000 Ft/év.
 A képviselő-testület minden tagja, beleértve a polgár-
mestert is, lemondott tiszteletdíjának tíz százalékáról man-
dátumuk teljes időszakában, vagyis az elkövetkezendő öt 
évben.

A rendszeres könyvtárba járók 
már találkozhattak önnel, kérem, 
most mutatkozzon be a Monori-

erdői Hírmondó olvasóinak is!
 – Születésem óta Monorierdőn élek, 
édesanyám is tősgyökeres lakos. Férjem-
mel és két gyermekemmel, egy 7 éves kis-
lánnyal és egy 3 éves kisfiúval lakom. Sze-
retek itt élni, hiszen ide  jártam iskolába, itt 
vannak a barátaim, sok embert ismerek. A 
Budapesti Gyakorló utcai Közgazdasági 
Szakközépiskolában érettségiztem, majd 
szoftver üzemeltetőként szereztem bizo-
nyítványt, végül a Budapesti Kommuni-
kációs és Üzleti főiskolán Reklámszervező 
szakmenedzserként végeztem. Később 
gazdasági ügyintézőként, reklám- és ren-
dezvényszervezőként dolgoztam.
 

– Milyen szerepet tölt be Monorierdő 
életében az új könyvtár?
 – Mivel Monorierdőnek nincs falu-
központja és művelődési háza, jórészt 
a könyvtárnak kell betöltenie ezek sze-
repét. Olyan programokat szervezünk, 
melyek alkalmat teremtenek a falu la-
kosságának a találkozásra, az eszme-
cserére, az előadások is itt kerülnek 
megrendezésre. Szintén a könyvtár 

szervezésében alakult meg a  Mono-
rierdői Színjátszó Kör Borbás Elvira és 
Dzsupin Imréné képviselők vezetésével. 
Minden korosztályból várjuk a színját-
szást kedvelő lakosokat, mindazokat, 
akik szívesen kipróbálnák magukat a 
színpadon. 

– Milyen szolgáltatásokkal várja a la-
kosokat a teleház?
 – A helyiségben két darab számító-
gép található. Mindenkinek lehetősége 
van napi 1 óra díjmentes internethasz-

H: 12-18-ig
K: 10-16-ig
Sz: 8-16-ig
Cs: 10-16-ig
P: 8-12-ig

A könyvtár nyitva tartása:

Több mint könyvtár

nálatra. Nyomtatásra és fénymásolásra 
is lehetőség nyílik, lakosonként napon-
ta 5-6 oldalt tudunk díjmentesen biz-
tosítani. 

– Mekkora az érdeklődés a lakosok ré-
széről a könyvtár szolgáltatásai iránt?
 – Egyre több a beiratkozó, havonta 
6-10 fővel gyarapszik a tagok száma. A 
beiratkozás teljesen díjmentes és tagsá-
gi díjat sem kell fizetni. A könyvtár állo-
mánya körülbelül 5000 darabos, mely 
magába foglalja a szépirodalmat és a 
szakismereti olvasmányokat. Nagyon 
nagy a kereslet a krimikre és a roman-
tikus könyvekre. Mivel a gyermekiroda-
lomra is igen nagy az igény, a jövőben 
gyarapítani szeretnénk a gyermekköny-
vek számát. Újdonságként számolhatok 
be arról, hogy 2014 novemberétől csat-
lakoztunk a Központi  Könyvtárellátó 
és Szolgáltató Rendszerhez. Ennek kö-
szönhetően lehetőségünk lesz többek 
között új könyvek beszerzésére is, rá-
adásul könnyebbé, átláthatóbbá teszi a 
rendszert. További terveink között sze-
repel új polcok kialakítása, hogy bővü-
lő könyvállományunknak helyet biz-
tosítsunk. Azon dolgozunk, hogy a 
könyvtári szolgáltatások mindenki szá-
mára megfelelőek legyenek, a könyv-
állomány tovább bővüljön, melyhez a 
lakosok is hozzájárulhatnak könyvfel-
ajánlások formájában. Minden könyv-
adományt szívesen fogadunk.
 És hogy miért érdemes olvasni és 
könyvtárba járni? Először is csönd és 
nyugalom van, egy fajta hangulatot 
hordoz, ami körbe vesz mindenkit, aki 
belép ide. Könyveket tudnak az em-
berek olvasni, kikölcsönözni, amiket 
egyébként nem biztos, hogy meg tud-
nának vásárolni. Sok könyv található a 
könyvtárunkban, lehet belőlük válo-
gatni, mindenki megtalálja a személyes 
érdeklődésének megfelelőt. Úgyhogy 
én csak bátorítani tudom a lakosokat. 
Aki eddig még nem iratkozott be, jöj-
jön el, nézze meg, biztosan találunk 
mindenki számára érdekes olvasni-
valót. Mindenkit szeretettel várunk a 
könyvtárban.    

ságot a település utcáin az egyre sötéte-
dő novemberi délutánban. Útközben az 
ovisok is csatlakoztak a márton-napi me-
nethez, így kiegészülve járták végig a te-
lepülés főbb útvonalait. A kápolnában 
a résztvevők a gyerekek segítségével 
megismerkedhettek Szent Márton törté-

netével. A menet a 
napköziben ért út-
jának végére, ahol 
teával és zsíros ke-
nyérrel meleged-
hettek fel a novem-
beri hidegben.
 Reméljük, jövőre 
is legalább ennyien 
fognak fényt vin-
ni az őszi szürke-
ségbe. 

 A Nemzetiségi Önkormányzatnak 
külön költségvetése van. Tagjai az ön-
kormányzat épületében saját irodában 
végzik feladataikat. Céljuk a települé-
sen élő romák képviselete, segítése, kü-
lönböző pályázatokon való részvétel.   
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Így „játszunk” mi!
Nagyon sok minden történt velünk, ebben az évben is itt, a 
Csicsergő Óvodában. Annyi volt a programunk, hogy mindenről 
részletesen beszámolnunk nincs is elég hely az újságban. 

Volt nálunk bábelőadás, zenés mű-
sor, farsang. Ünnepeltünk a köz-
séggel együtt márciusban és 

júniusban, a falunapon. Ünnepelte gye-
rekeinket az önkormányzat, akik a sok 
közös játék után ajándékokkal térhettek 
haza a gyereknap alkalmából. A Szülői 
Közösséggel közösen gyermeknapot 
tartottunk az óvodában is. A felnőttek 
szórakoztatására és kikapcsolódására 
nőnapi retro disco lebonyolításában is 
segédkeztünk nekik. 
 Részt vehettünk az iskolai sportna-
pon is, ahol előbb az óvodásoknak való 
feladatokat végeztük, majd együtt fut-
hattunk az iskolásokkal. Az óvodában 
köszöntöttük az édesanyákat és elbú-
csúztattuk a ballagó nagycsoportoso-

kat. Szülőkkel együtt papírt gyűjtöttünk, 
virágot ültettünk. Nyusziváró munka-
délutánnal készültünk a húsvétra. Az 
iskolásokkal és nyugdíjasokkal együtt 
énekeltünk a Mi dalunk elnevezésű re-
kord kísérletben. 
 Kirándulásokban sem volt hiány. Volt 
olyan csoport, amely a jászberényi ál-
latkertet látogatta meg és voltak, akik 
a visegrádi várat mászták meg. Akadtak 
olyan csoportok is, akik itt, a közelben 
kirándultak, vagy repülőgépeket néz-
tek Ferihegyen. 
 Nyáron megszépült belülről az intéz-
ményünk, hiszen az önkormányzat ki-
festette az épületet, kaptunk új linóleu-
mot, melynek lerakása folyamatban van. 
Ősszel minden csoportunk lovas kocsi-

val ellátogatott a Sipito Pihenőparkba. 
Útba ejtettük a szárazhegyi pincészet 
tanyáját, ahol megnéztük a ház körül 
élő állatokat. A Márton napi lámpás fel-
vonuláson együtt vonult fel a falu apra-
ja-nagyja. Minden hétre jutott egy rend-
kívüli nap, élmény, amit akár egyénileg, 
akár csoportszinten megélhettek.
 …és még ezután jön az advent, a ka-
rácsony sok feladattal és programmal, 
melyekről már csak egy másik alkalom-
mal tudok beszámolni.
 Megköszönöm a képviselő-testület-
nek, a fenntartónak, hogy szűkös le-
hetőségeihez képest előnyben része-
síti intézményünket, mint a családban 
is a gyermekek szükségleteit. Az Önkor-
mányzat munkatársainak segítőkészsé-
gét és toleranciájukat, és hogy munká-
jukkal hozzájárultak a napi feladataink 
zavartalan ellátásához. Köszönöm min-
denki pozitív hozzáállását, mert érzem, 
hogy ez a közösség, melynek úgy ér-
zem, tagja vagyok, összetartó, fejlődni 
és tenni akaró csapat. Győri Borbála

„Minden hétre 
jutott egy rend-
kívüli nap, él-
mény, amit 
akár egyéni-
leg, akár cso-
portszinten 
megélhettek.”

„Legközelebb 
újabb titkokat 
tudhatunk meg 
a Vasfüggöny-
ről és annak 
kutatási prob-
lematikájáról.”

A monorierdői népfőiskola 
2014 májusában jött 
létre, melyet megannyi 
interjú, olvasás és önzetlen 
segítség hozott létre. 

Népfőiskola Monorierdőn

Z linszki Zsolt helytörténész és or-
szágzászló kutató – aki előadóként 
szerepelt és szerepelni fog a köz-

eljövőben –, volt az egyik szellemi atyja 

A népfőiskola olyan nyitott tanulá-
si, művelődési intézmény, amelyben 
a részvétel önkéntes, felvételi, vizsga, 
számonkérés nincs, a teljesítményről 
bizonyítványt nem ad. Minden nép-
főiskolának sajátos arculata, társadal-
mi háttere van, amely árnyalja a kép-
zés tartalmát, tárgyát és légkörét. 
 A népfőiskolai gondolat meg-
teremtője Nicolaj Frederik Severin 
Grundtvig  dán költő, történész, püs-
pök volt. Az ő sugallatára tanulni vá-
gyó fiatal gazdák 1844-ben meg-
alapították az első népfőiskolát. 
Hazánkban az első népfőiskolai tan-
folyamok az 1910-es években szer-
veződtek, és a 30-as évek közepé-
re a szórványos kezdeményezések a 
parasztifjúság művelésének, a nép-
művelésnek széles körű mozgalmá-
vá fejlődtek. Céljuk az önművelésre 
ösztönzés, az erkölcsi nevelés, látó-
körbővítés, a gyakorlati képzés vala-
mint a magyarságtudat elmélyítése 
volt. Napjainkban országos szerve-
zetek segítik az ország különböző ré-
szein szerveződő népfőiskolákat.

Mi az a népfőiskola?

ennek az előadás sorozatnak. A konkrét 
megvalósításban, a baráti szavak és ígé-
retek mellett, legtöbbet az önkormány-
zat, azon belül is Szente Béla polgármes-
ter és Borbás Elvira segítettek. Rajtuk 
kívül még számtalan helyi lakos, kutató 
és érdeklődő állt pozitívan ehhez a kez-
deményezéshez. 
 Az alkalmakat a település legrepre-
zentatívabb helyén, a polgármeste-
ri hivatal dísztermében tartjuk. Büsz-

keséggel tölt el bennünket, hogy az 
előadásokon igen magas volt a részvé-
teli arány. Ez egyfajta visszajelzése annak, 
hogy a témák és az előadások is kima-
gaslóak, érdekfeszítőek.
 A monorierdői népfőiskola első elő-
adása Monorierdő történetéről szólt, 
Csóka Géza közreműködésével. Ezt kö-
vette Zlinszki Zsolt előadása a monorier-
dői országzászlóról. Lényeges volt, hogy 
két helytörténeti előadással induljon a 
népfőiskola, s ennek hatására sok helyi 
lakos is érdeklődve forduljon ezen kez-
deményezés felé. 
 A népfőiskola a helytörténet mel-
lett az irodalomnak és egyéb más tu-
dományterületeknek is helyet biztosít. 
Péter Zoltán Balassi Bálintról tartott elő-
adást, ősszel pedig a Monor környé-
ki középkori templomokról tájékozód-
hatott a nagyérdemű. Zlinszki Csabától 
és Zlinszki Viktóriától a Vasfüggöny kor-
szakáról tudhattunk meg érdekessé-
geket, de hallhattunk a monorierdői 
alsótanyasi iskoláról, illetve Mohács iga-
zi történetéről is. 
 Az monorierdői népfőiskola tovább-
ra is várja az érdeklődőket. Legközelebb 
újabb titkokat tudhatunk meg a Vasfüg-
gönyről és annak kutatási problematiká-
járól. Csóka Géza
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Felhívás méhnyak szűrésre!

Közigazgatási 
szünet

Hozhat is, vihet is

2014. december

Hazánkban, 2008-2012 között, a 15-44 éves női lakosságot 
tekintve, a második leggyakrabban előforduló daganatos 
megbetegedése a méhnyakrák. Európában, hazánkat tekint-
ve, évente 1490 új beteget regisztrálnak és évente 407 nő hal 
meg méhnyakrák következtében
 A nők egészségi állapotának javulása érdekében, 2014. 
évtől az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal, TÁMOP-
6.1.3.A-13/1-2013-0001 projekt keretén belül, lehetőséget nyi-
tott a védőnők számára a  méhnyak szűrési program beindí-
tására. A projekt biztosította a védőnők továbbképzését és 
gyakorlati felkészülését a cytológiai kenetvétel elvégzésére. 
Ennek keretén belül lehetőség nyílik a nők számára a védő-
női méhnyak szűrésre. A szűrés javasolt minden aktív szexuá-
lis életet élő nő számára (25-65 év), évente egy alkalommal. 
 Monorierdő területi ellátásáért felelős védőnő felkeresésé-
vel, időpont egyeztetésével lehetőség nyílt a szűrés elvégez-
tetésére.
 A szűrés helye: Monorierdő, Védőnői Szolgálat, Szabadság 
u 50/a
 Szakmai oktató: Dr. Páczi Antal  
 Szűrést végzi: Keresztes Hajnalka, védőnő
 A szűrésre időpont kérhető folyamatosan a megadott tele-
fonszámon: 06-70/360-3390
 Kérjük a női lakosságot, éljen a lehetőséggel, mert a korai fá-
zisban észlelt elváltozás 100 %-ban gyógyítható!

Keresztes Hajnalka, védőnő
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Továbbadni 
felelőtlenség

Lieszkovszky Tibort, a Rétes 
Csárda vezetőjét, sokan 
ismerik, hiszen étterme 
már évek óta finom, házias 
ételekkel fogadja a helyieket 
és átutazókat egyaránt.

Településünkön a védőnő rendszeresen 
ellenőrzi a gyermekek haját. Sajnos évről évre 
visszatérő jelenség a fejtetvesség az általános 
iskolában és az óvodában. A tetvesség 
nem csak azért veszélyes, mert a vakarózás 
által másodlagos bőrgyulladás alakulhat 
ki, hanem azért is, mert gyakran egy tetves 
gyermek egy egész közösség (pl. osztály) 
eltetvesedésének is kiinduló forrása lehet.Karácsonyi menü 4 fő részére:

 Halhúsleves:
1 kg halcsont
1 szál sárgarépa
1 szál fehér répa
2 fej vöröshagyma
szemes bors, só
leves betét:
10 dkg liszt
1 tojás, csipet só ebből tésztát gyúrunk
tészta töltelék:
hal ikra, hal tej 
fehér bors, só

A halcsontot 2 liter vízben feltesszük 
főni, belerakjuk a pucolt zöldségeket, 
hagymát, sót borsot. 2 óra főzés után 
levesszük a tűzről és leszűrjük. Amíg a 
leves fő, addig elkészítjük a betétet. A 
tojásból és a lisztből tésztát készítünk, 
kinyújtjuk és beletesszük a tölteléket. 
Derelyevágóval elvagdossuk, és sós ola-
jos vízben kifőzzük. A tölteléket a követ-
kezőképpen készítjük el: A halikrát, tejet 
összekeverjük, sózzuk, borsozzuk.

 

Csirkecombba töltött 
pisztáciás pulyka  
mazsolás rizzsel:  

3 egész csirkecomb kicsontozva
80 dkg darált pulykahús
15 dkg tisztított pisztácia
5 dkg bacon szalonna
só, fehér bors

A csirkecombokat kicsontozzuk, lebő-
rözzük, kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk, 
majd belerakjuk a szintén sózott, borso-
zott pisztáciás darált pulykát. Szorosan 
feltekerjük, bacon szalonnával átteker-
jük, majd alufóliába tekerjük. 20 percig 
forró vízben pároljuk, majd 8-10 percig 
forró sütőben pirosra sütjük. Az 50dkg 
rizst 2 evőkanál forró olajban pirítjuk, 
felöntjük forró vízzel. Amikor megpáro-
lódott, beleszórjuk a mazsolát.

Mákos-túrós guba:
10 db száraz kifli
1l tej
2 csomag vaníliás cukor
fél citrom reszelt héja
4 evőkanál kristálycukor vagy méz
10 dkg mák 
10 dkg túró
 
A 10 darab kiflit felkarikázzuk és langyos 
vaníliás cukros tejjel leöntjük. Rászórjuk 
a mákot és a túrót, majd citromhéjat re-
szelünk a tetejére. Sütőben megpirítjuk. 
Jó étvágyat kívánunk!

Napjainkban lehetőség van arra, hogy a gyermekeket 
ettől az élősködőtől gyorsan megszabadítsuk. Ebben 
a szülőknek kiemelt felelőssége van.

 A fejtetű 3-4 mm hosszú rovar, amely színét a haj színének 
megfelelően változtathatja. Terjedésük fő lehetősége a köz-
vetlen érintkezés! A gyermekek feje játék, sport és tanulás köz-
ben összeér, mellyel lehetőség nyílik a fejtetvek átvándorlá-
sára. A tetves sapka, fésű használatával ugyancsak átvihető a 
fertőzés. 
 Irtásuk  egyszerű. Ezért, ha gyermekünk fejtetves, nem kell 
kétségbe esnünk, ugyanis a gyógyszertárakban beszerezhető 
tetűirtószerek (Nittyfor, Pedex, Nix) a tetveket és a serkéket rö-
vid időn belül biztosan elpusztítják. A tetűirtószerek haszná-
lata előtt samponnal mossuk meg a gyermek haját, öblítsük 
le, töröljük meg, majd a kezelést – a használati utasítás szerint 
- végezzük el. Az elpusztult serkéket a kezelés után a gyermek 
hajáról távolítsuk el, ugyanis a serkementesség jelzi, hogy a 
kezelés során gondosan jártunk el. 
 Megelőzésük egyik leghatékonyabb tényezője a szülői 
gondoskodás! Ha nem figyelünk fel arra, hogy gyermekünk 
gyakran vakarja a fejét, nem fordítunk kellő gondot a rendsze-
res hajmosásra és fésülésre, a fejtetű gyorsan elszaporodhat. 
Megkapni nem szégyen, de eltitkolni, nem kezelni, továbbad-
ni és ezzel a közösséget veszélyeztetni nemcsak szégyen, ha-
nem felelőtlenség is.

2014. december 22-től 2015. január 04-ig közigazgatási szünet 
miatt a polgármesteri hivatal zárva tart. Ügyfélfogadás 2015. 
január 5-től a megszokott időpontokban.

2015. január 17-én használtruha és játék börzét rendeznrendez 
Monorierdő Község Önkormányzata. Jó lehetőség ez arra, 
hogy feleslegessé vált ruhaneműinktől megszabaduljunk, 
vagy újabb ruhadarabokra tegyünk szert. Ruhaneműket in-
gyenesen lehet hozni, vinni. A felajánlásokat január 5-től lehet 
leadni az önkormányzat portáján,vagy a börze napján a hely-
színen. Helyszín: napközi, időpont: 8–11 óra.  

Monorierdő önkormányzata 
idén felkérte arra, hogy a te-
lepülési karácsonyi ünnepsé-

gen halászlét főzzön a lakosoknak. Az 
alapanyaggal az önkormányzat, a kivi-
telezéssel pedig Lieszkovszky Tibor lepi 
meg a település lakóit.
 Szakmai tudását már többször bemu-
tatta a nagyközönség előtt. Nem csak fi-
nomakat főz, de zsűrizett már a faluna-
pi pálinkafőző versenyen, 2012-ben és 
2013-ban pedig a zsűri elnöke volt a ka-
rácsonyi bejgli- és mézeskalácssütő ver-
senyen.  
 Nagyra becsüljük szakértelmét ezért 
most arra kértük meg Leiszkovszky Ti-
bort, hogy segítsen olvasóinknak az ün-
nepi menü összeállításában. Ezt a há-
romfogásos ételt szentestére ajánlja. 
Előkészületekkel együtt elkészítése kö-
rülbelül két órát vesz igénybe, költsége 
pedig fejenként 1200 Forint. 

Monorierdő önkormányzata minden év-
ben gondot fordít arra, hogy a karácsony 
ünnepét településünk minden lakója kö-
zösségben tölthesse. Az különleges han-
gulathoz kulturális rendezvények szerve-
zésével járulnak hozzá, melyek minden 
monorierdői lakos számára ingyenesek.
 A karácsonyi ünnepség természete-
sen idén sem marad el. Ebben az évben 
a lakosok közösen díszíthetik fel min-
denki karácsonyfáját. Lesz minden, ami 
egy közösségi karácsonyhoz hozzátar-
tozik: szaloncukor, halászlé, és legfőkép-
pen az együtt töltött tartalmas órák kel-
lemes légköre. 
 A rendezvényen fogják kihirdetni a ka-
rácsonyi képeslapkészítő pályázat ered-
ményét, melyet második alkalommal 

Közösségi karácsony, 
egymásért

hirdetett meg az önkormányzat. A ta-
valyi évben is rendkívül nagy volt rá az 
érdeklődés, mintegy versenyre mintegy 
150-en adták le munkáikat. Az idei alko-
tásokból december 16-án kiállítás nyílik 
a polgármesteri hivatal épületében. 
 Monorierdő önkormányzata minden 
lakost szeretettel vár a település kará-
csonyi rendezvényére. Töltsünk közösen 
a karácsonyt mi, monorieredőiek hogy 
senkinek ne kellje egyedül lennie ezen 
az ünnepen. 

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és a 
Szárazhegy Quercus Kft vezetősége tisztelettel meghívja Önt és Kedves 
családját a 2014. december 20-án (szombaton) a községi piacon 
rendezendő Karácsonyi ünnepségre

Program
7:00–11:00 Zsibvásár
13:00–14:00 Képeslapkészítő pályázat eredményhirdetése
  Karácsonyi dallamok
 Fellépők: Csicsergő Óvoda óvodásai, 
 Fekete István Általános Iskola tanulói, 
 Szépkorú Nyugdíjas Klub tagjai, 
 Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai
14:00–16:00 Kellemes zene, halászlé, meleg tea,alma, 
 szaloncukor várja a résztvevőket.
Ünnepeljünk együtt! 
Szeretettel várunk mindenkit!

Meghívó



Monorierdő Község Önkormányzatának  Lapja

Évzáró villáminterjú
Nem volt egyszerű időpontot 
egyeztetni Szente Béla 
polgármesterrel. Végül két 
tárgyalás között sikerült 
mikrofonvégre kapni őt.   

P olgármester Úr! Sokan szavaztak 
önre, nagy fölénnyel nyerte meg 
a választást. Ilyen eredményre 

számított? 
 – Jóleső érzéssel töltött el az ered-
mény. Ugyanakkor nem győzöm elég-
gé hangsúlyozni, hogy a siker nem 
egyedül az enyém, hiszen a képviselő-
testülettel való közös munkának óriási 
szerepe volt megválasztásomban. Ez-
úton is köszönetemet fejezem ki mun-
katársaimnak, a képviselő-testületnek a 
nagyszerű csapat munkáért, és termé-
szetesen köszönöm a bizalmat Mono-
rierdő lakosainak. Munkánk során szem 
előtt tartjuk, hogy mi nem csak azo-
kért a választó polgárokért vagyunk, 
akik ránk szavaztak, hanem azokért is, 
akik nem így tettek. Mi az egész tele-
pülésért dolgozunk, minden egyes la-
kosért, aki itt él. Most, hogy öt évre szól 
a polgármesteri kinevezésem, más a 
helyzet, mint amikor időközi választá-
son kaptam felhatalmazást községünk 
irányítására. Hosszabb távon tudunk 
gondolkodni, és meghozhatunk olyan 
döntéseket, melyeknek eredményei 
nem azonnal, hanem majd a jövőben 
fogják segíteni a települést. 

– Rengeteg szó esett mostanában az 
egészségház építéséről. Hol áll most ez 
az ügy? 
 – Ahogy programunkban is ígér-
tük, elsődleges feladatnak tekintjük az 
egészségház megépítését. A lakosok-
nak biztosítani kell a korszerű, kényel-
mes körülményeket e területen is. Már 
eddig is történtek lépések a megvaló-
sítás irányába, azonban világossá vált, 
hogy az eredeti tervek kivitelezhetetle-
nek. Túl volt tervezve az építmény, túl 
nagy és túl drága lett volna a megvaló-
sítása. Ezért folyamatosan tárgyalásokat 
folytatok új tervek elkészítésére, olya-
nokra, melyekre reális esély van, hogy 
néhány éven belül kivitelezzük. Na-
gyon sokat dolgozunk azon, hogy be-
látható időn belül megépülhessen az 
egészségház, melyet a lakosság is na-
gyon vár. 

– Nemzetiségi Önkormányzat alakult 
a településen. Milyen velük a kapcsolat, 
vannak-e együttműködések?
 – Nagyon jó a Nemzetiségi Önkor-
mányzattal a kapcsolatunk. De nem is 
lehet ez másként, hiszen elnöke négy 
évig Monorierdő Önkormányzatának 
külsős bizottsági tagja volt. Tulajdon-
képpen közöttünk tanult bele a falada-
tokba. Sokszor fordulnak hozzánk taná-
csért, mi pedig a tőlünk telhető legtöbb 
segítséget megadjuk nekik. Csak hogy 
egy példát említsek, nemrég úgy dön-
töttek, hogy rendbe teszik Monorierdőn 
a Sólyom utcát, melyhez szükségük volt 
négy darab konténerre is. Saját költség-
vetésből kettőt tudtak kifizetni, a másik 
kettőt pedig kérésükre az önkormány-
zat finanszírozta nekik. De ők is segíte-
nek nekünk, ahol tudnak, így például a 
település karácsonyi ünnepségén fizikai 
munkával veszik ki a részüket. 

– A testvértelepülésen, Dunatőkésen 
is választások voltak. Milyen eredmény 
született?

 – Örömmel mondhatom, hogy Csi-
ba Máriát, akit nekünk is volt szeren-
csénk megismerni, ismét polgármester-
ré választották, valamint az előző ciklus 
képviselői is megtartották mandátumu-
kat. Ezúton is gratulálunk nekik . A to-
vábbiakban szeretnénk még szorosabb 
együttműködés keretében dolgozni, 
közös pályázatokat benyújtani, ill. kultu-
rális programokat szervezni. 

– Itt a karácsony. Hogyan tölti az ün-
nepeket, a sok munka mellett jut-e ide-
je pihenésre is?
 – Muszáj, hogy jusson idő pihenésre, 
hiszen nagyon sűrű volt ez az év. Több 
választáson is túl vagyunk, melyből 
egyik az önkormányzati választás volt. Az 
ünnepeket természetesen most is, mint 
minden évben, családi körben ünnepel-
jük. Karácsony napján a legszűkebb csa-
ládommal leszek, az első és második ün-
nepet pedig a nagyszülők társaságában 
töltjük. Ezúton kívánok Monorierdő min-
den egyes lakosának áldott karácsonyt, 
és örömökben gazdag, boldog új évet!

„Hosszabb tá-
von tudunk 
gondolkodni,  
és meghozha-
tunk olyan 
döntéseket, me-
lyeknek ered-
ményei nem 
azonnal, ha-
nem majd a 
jövőben fog-
ják segíteni a 
települést.”


