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Sokan támogatták diákjainkat Facsemetéket ültettek
Interjú református 

egyházi vezetőkkel

Tisztelt monorierdői Lakosok!
Lassan ismét eltelt egy év, újra közelednek az ünnepek. Ha 
visszatekintünk az elmúlt esztendőre, úgy érzem, 
hálásak lehetünk azért, mert településünk életében 
nem következett be olyan nem várt esemény, mely 
felborította volna a biztonságos mindennapokat.
 

Tovább folytattuk a közmunka 
programot. Jelenleg 25 főt fog-
lalkoztatunk a közmunka kereté-

ben, 6 fő pedig pénzügyi-számviteli 
tanfolyamon vett részt. Amint azt már 
többször is hangsúlyoztuk, a közmun-
ka program egy lehetőség, és nem egy 
kötelezően ellátandó feladata önkor-
mányzatunknak. Így próbálunk segí-
teni azokon az embereken, akik régóta 
kikerültek a munka világából. Az elmúlt 
években nagyon sokan éltek is ezzel a 
lehetőséggel, megbecsülve és nagy-
szerűen elvégezve a rájuk bízott fel-
adatokat. Sajnos azonban mindig van-
nak kivételek. Sokan még mindig nem 
veszik figyelembe, hogy a közmunka 
csupán átmeneti foglalkoztatást jelent, 
mely arra ad lehetőséget, hogy köny-
nyebben visszataláljanak az elsődle-
ges munkaerő piacra. A munkaügyi 
központ által összeállított listából vá-
lasztja ki az önkormányzat azokat az 
embereket, akik lehetőséget kapnak a 
közmunkára, figyelembe véve szociá-
lis és egyéb körülményeiket. Aki nem 
végzi el megfelelő színvonalon a reá 
bízott feladatokat, vagy agresszív, kö-
vetelőző magatartással fordul munka-
adója felé, annak a jövőben az önkor-

mányzat nem 
fog hason-
ló lehető-
séget fel-
kínálni. 
 Amennyi-
re szűkös anya-
gi kereteinkből tellett, útjainkat, 
intézményeinket, hivatalunkat szépít-
getni, újítgatni is tudtuk a közmunka 
programban résztvevőkkel. Minden 
fontos eseményről hírt adtunk önök-
nek, ahogy a lakosok is sok észrevétel-
lel, megoldandó problémával fordul-
tak hozzánk. Terveink szerint jövőre is 
folytatjuk a megkezdett munkát, bíz-
va abban, hogy a folytonosság és a 
távlatokban való gondolkodás meg-
hozza gyümölcsét. A Monorierdői Hír-
mondóból, a település önkormányzati 
lapjából továbbra is minden fontos in-
formációt megtudhat a település köz-
ügyeivel kapcsolatban. 
 Befejezésül Juhász Gyula: Karácsony 
felé című versének sorait idézem: 

„Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 

Ilyenkor decemberben. …
Bizalmas szívvel járom a világot,
 S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben,  
Ilyenkor decemberben. …
És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak,  
s higgyünk rendületlen,
 S ne csak így decemberben.”

E gondolatok jegyében kívánok a kép-
viselő-testület és a magam nevében 
Mindannyiuknak szeretteik körében el-
töltött, meghitt, boldog karácsonyi ün-
nepeket és békés, eredményekben gaz-
dag új évet!  Szente Béla polgármester

„E gondolatok 
jegyében kívá-
nok a képvi-
selő-testület és 
a magam ne-
vében Mind-
annyiuknak 
szeretteik kö-
rében eltöltött, 
meghitt, bol-
dog karácsonyi 
ünnepeket és 
békés, eredmé-
nyekben gaz-
dag új évet!”
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Aki a szeretetével 
fegyelmezett

2015. december

Október 23-án, településünk ünnepi rendezvénye 
keretében Szente Béla polgármester virágcsokorral 
köszöntötte Andrássi Győzőnét, Éva nénit. 

A köszöntésnek két apropója is 
volt. A napközi idén ünnep-
li fennállásának ötvenedik év-

fordulóját, melyet annak idején Éva 
néni és férje, szervezett meg nem kis 
munkával. A másik ünneplésre okot 
adó esemény az, hogy Andrássi Győző-
né nemrég vehette át vasdiplomáját a 
Nyíregyházi Főiskolán. Ez egész életen 
át tartó pedagógusi pályafutásának el-
ismerése annak emlékére, hogy pon-
tosan 65 évvel ezelőtt szerezte meg 
tanítói oklevelét az intézményben. Éva 
néni korábban átvette az arany-, majd  
gyémántdiplomáját is, 1981-ben pe-
dig a művelődési miniszter Andrássi 
Győzőnét mint napközis nevelőt ered-
ményes munkájáért dicséretben ré-
szesítette.
 Éva néni nyugdíjba vonulásáig na-
gyon nagy szeretettel nevelte, oktatta 
településünk diákjait. Egykori tanítvá-
nyai, kollégái szelíd, jóindulatú, segí-
tőkész emberként ismerik, aki nem a 

A szóróparcellánál kopjafát állítottak és szegélykövezésre 
került sor a református egyházközség közreműködésével, a 
képviselő-testület és bizottsági tagok anyagi támogatásával, 
valamint helyi vállalkozók munkája által. A kopjafával emléket 
kívánnak állítani az elhunytaknak, és lehetőséget adni min-
den hozzátartozónak a emlékezésre. Az átadásra november 
28-án került sor ökumenikus istentisztelet keretében.

A 2015. november 26-a (csütörtök) 17 
órára meghirdetett közmeghallgatáson 
30 fő vett rész, mely szám a monorier-
dői lakosok 1%-át sem teszi ki.
 Szente Béla polgármester felvázolta az 
önkormányzat pénzügyi helyzetét, és 
felsorolta a főbb beruházás, karbantar-
tási munkálatokat, és elmondta, hogy a 
jó gazdálkodásnak köszönhetően az ön-
kormányzatnak nincs kifizetetlen szám-

hangerejével, hanem a szeretetével fe-
gyelmezett. 
 Szente Béla polgármester megkö-
szönte a településért végzett áldoza-
tos munkáját, és egyben felköszöntöt-
te őt 87. születésnapja alkalmából. Mi is 
hosszú, boldog életet és sok egészsé-
get kívánunk Éva néninek! A Hírmon-
dó következő számában részletesen is 
olvashatnak Éva néniről és az ötven-
éves napközi történetéről.

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
és a Fekete István Általános Iskola Szülői Közössége
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a
2015. december 12-én (szombaton) 12:00 órakor kezdődő

KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE
a Fekete István Általános Iskola tornatermébe

PROGRAM
12:00 
 Karácsonyi vásár 
 (a diákok által készített és felajánlott ajándéktárgyak)

15:00 
 Papp Alexandra aerobik csoportjának  műsora
  A Monorierdői Csicsergő Óvoda óvodásainak karácsonyi 

műsora
  Melyiket a kilenc közül? (karácsonyi színdarab a helyi  kato-

likus közösség előadásában)

16:00
  Varga Feri & Balássy Betty műsora

Meghitt karácsonyi ünnepeket és boldog 2016-os
esztendőt kívánunk minden monorierdői lakosnak!

Szervező: Monorierdő Község Önkormányzata  
és a Fekete István Általános Iskola Szülői Közössége

 

Meghívó 

Új kopjafa a temetőben

Közmeghallgatás lája. A polgármester tájékoztatta a lako-
sokat  a polgármesteri hivatalnál történt 
személyi változások okairól, és felolvasta  
az átvilágításról szóló tájékoztatót.
 A közmeghallgatáson részt vett Baár 
Pál rendőrkapitány úr és munkatársai, 
akik válaszoltak a lakosok kérdéseire. A 
jelenlévők további kérdéseire Szente 
Béla polgármester  adott választ.
 A közmeghallgatáson elhangzottak-
ról bővebben tájékozódhat Monorierdő 
önkormányzatának honlapjáról. www.
monorierdo.hu
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Bál az iskoláért
Nagy sikerrel rendezte meg 
november 14-én a Fekete 
István Általános Iskola Szülői 
Közössége a hagyományos 
jótékonysági Katalin bált. 
Az idei rendezvényen közel 
kétszázan vettek részt.

32015. december

Hirdetés

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig: 8.00–19.00
Szombat, vasárnap: 8.00–18.00

Monorierdő,  
Tölgyfa u. 63.

Telefon:  
06-29/419-241

06-20/946-2183

                                        -tápok 
Tápok, takarmányok, tápkiegészítők.

Napos és előnevelt csirke, pulyka, fehér húsliba, kacsa.

Kutya- és macskatápok
Húsok, tészták, rizs

Ápolási és felszerelési cikkek

Mon o r i erdő

KEDVENCEK
boltja

Dolfi, Mixi, Aro és Berci száraz kutyatápok 
190 Ft/kg-os áron kaphatók 

a készlet erejéig.

Sipito Pihenőpark
2721 Pilis, Vogyiszka dűlő 4.

Egy hely, ahol 2015-ben is minden a Vendégről szól!

Információ: 
Telefon: 06-30/849-3478 vagy 06-30/849-3649
Recepció: 06-30/849-3467 (8-16 óráig)
E-mail: info@sipito.hu  • Web: www.sipito.hu

: Sipito Pihenőpark-Official page/hivatalos oldal

Vállaljuk 
esküvők, 

családi napok, 
csapatépítő 
tréningek, 

pusztaolimpiák, 
disznótoros,  

babazsúr,  
iskolai és 

edzőtáborok 
illetve egyéb 
események 
teljes körű 

lebonyolítását.

300 fő befogadására alkalmas 
sátor, 100 fős konferenciaterem, 
szálláslehetőség.

Bérelhető műfüves foci-  
illetve teniszpálya.

• Hagyományos     
  kezelések
• Ultrahang, 
• Aha-kezelés
• Alkalmi smink
• Relaxáló 
   testmasszázs
• Sminktetoválás

  Ildi
kó

Kozmet
ika

Monorierdő,
Rózsa u.18.

Telefon:
70/313-7103

Monorierdői köztemető 

Baloghné Dobó Hajnalka 

06-30-986-1969

A jótékonysági bál célja, hogy a be-
folyt bevételből az osztályszin-
tű terheket csökkentsék. – Tavaly 

például wifi kártyákat vásároltunk a tan-
termekben elhelyezett számítógépek-
hez, de hozzájárultunk az elektronikus 
naplórendszer működtetéséhez, az isko-
la pólójának nyomásához pedig szitát 
vettünk, hogy a pólókat kevesebb pén-
zért rendelhessék meg a szülők – közöl-
te Jócsák Tímea SZK elnök. A befolyt ösz-
szeget mindig arra költik, amire a normális 
keretek között éppen szükség van, amit 
az iskola vezetősége jelez, és amit a szer-
vezet egyöntetű döntéssel elfogad.
 RENDEZVÉNYÜNKET  TÁMOGATTÁK:
A Monorierdei Fekete István Általános Isko-

la vezetősége, az iskola tanárai és dolgozói, 
Monorierdő Polgármestere Szente Béla, Mo-
norierdő alpolgármestere Dr. Páczi Antal, 
Monorierdő Jegyzője Dr Mezei Csilla, Mono-
rierdő aljegyzője Czinkosné GálJudit, Mono-
rierdő Képviselőtestülete, Fehér Duna Plusz 
Kft., Feri és Lala Zöldség-Gyümölcs, Donaj 
Kft- Pékség Pilis,Állomás pékség - Monorier-
dő, Csicsergő Óvoda Szülői munkaközössé-
ge és dolgozói, Dzsupin Imréné és család-
ja, Borbás Elvira és családja, Nagy Lászlóné, 
Rétes csárda, Sarok ABC, Barcsai János és 
családja, Gyöngyi Virágbolt, Kecskeméti Fe-
rencné Nemzeti Dohánybolt, Halk Melitta 
(100-as bolt), Haller László és családja, Hor-
váth Béla Kedvencek boltja, Ibolya és László 
Kft., Irénke fodrászat, Irisz Gyógyszertár, Isko-

lánk Szülői Közössége, Kajos Mihály és neje, 
Murárik János, Réz Abovi Kft, Méhész Ildikó, 
Sebestyén Erzsébet-Laci pékség, Darók Ma-
rietta fodrász, Verdon Csaba-Gecser Amá-
lia, Külüs Ilona, Magó Tüzép, Mészáros Erika 
és Almásy László, Kerbor Kft., 4-es Vegyeske-
reskedés, Goods Markt Monor, Kustyán Atti-
la, Őszirózsa nyugdíjas klub, Stúdió Monor, 
Pankotai József és Vivien, Tokovszki Anita Pé-
teri, OGRETEAM Kutyaiskola Üllő, Gál Melin-
da fodrászatés szolárium, Tatárszentgyörgyi 
Kalandpark, Széplaki Andrea, Tanya csárda, 
Tóth János és családja, Tóth Erzsébet és csa-
ládja, Trafik Nefelejcs utca, Zsengellér Ani-
kó, Juhász sírkő, Kucsera Regina Mária-Zsu-
zsi Bisztró, Jangyik Csaba, Bíró Miklós, Szőke 
Erzsébet, Benedikti Brigitta, Hajdú Zsombor 
és Hajdú Család, Fényes Lea, Pappné Haller 
Hajnalka, Baloghné Dobó Hajnalka, I&Sz a 
mindenes, Békési-Huszár Kft, Gardena Ke-
reskedés, Balogh Imre, Andi Stúdió, Kucse-
ra Lángos, Papp Alexandra, Farantai Bence, 
Jócsák Tímea és családja
 Ezúton köszönjük Monorierdő Község 
lakosainak, hogy velünk voltak és szóra-
kozva támogatták ismét iskolánk tanulóit! 
nem utolsó sorban a pilisi  Signal Zene-
karnak, akik a kíváló hangulatról gondos-
kodtak.

„A befolyt ösz-
szeget min-
dig arra költik, 
amire a nor-
mális keretek 
között éppen 
szükség van, 
amit az iskola 
vezetősége je-
lez, és amit a 
szervezet egy-
öntetű döntés-
sel elfogad.”
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Lélektől lélekig

2015. december

A Hírmondó előző számában olvashattak arról, 
hogy Monorierdőn ünnepélyes keretek között 
elhelyezték a református templom alapkövét.

Hirdetés

Villanyszerelési szaküzlet
Védőcsövek

Dobozok
Vezetékcsatornák

Kábelek
Vezetékek

Kismegszakítók
Izzók

Kontaktorok
Motorvédők

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

Prodax, 
Legrand, 

Moller, Stilo 
szerelvények.

Hensel, 
Rittal, ABB 
elosztók.

Fénycsövek
Lámpatestek

Erdő-vill Pacsirta állateledel bolt
Monorierdő, Nyárfa u. 17. Pacsirta–Nyárfa u. sarok

·  PB gázpalackok  

cseréje  
·   Utánfutó  

kölcsönzés

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

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

  Üdvözlöm ebben  a formában jók lessznek a 
hírdetések, annyi változtatást kérek hogy a pacsir-
ta hirdetéséből a napos csirke rendelés  szöveget 
töröljük! Az alábbi szöveget kellene beirni  (PB 
gázpalackok cseréje - Utánfutó kölcsönzés)
                                                                                                                                             

A Hírmondó előző számában is meghirdetett faültetési akci-
ón a fotón lévő lelkes lakosok vettek részt. Az iskolások már 
egy nappal korábban elültették a csemetéket az iskola kert-
jében. Köszönjük a résztvevőknek, hogy segítettek elültetni a 
fákat a következő helyszíneken: Béke köz, 4-es út mellett és a 
Nyáregyházi buszforduló. 

Ismét zöldebbek lettünk Az esemény előtt sokan kétkedve 
fogadták, hogy Dr. Szabó István 
püspök és Takaró András espe-

res valóban ellátogat-e településünkre. 
Nem mindennapi dolog, hogy Monori-
erdőn templom épül, mint ahogy egy-
házi vezetők látogatása sem minden-
napi körünkben. E ritka és különleges 
alkalmat megragadva a Monorierdői 
Hírmondó interjút készített velük, mely-
ben településünket és hazánkat is érintő 
aktuális ügyekről  beszélgettünk. 

Újra kell fogalmazni 
a krisztusi üzenetet

– Püspök Úr! Nem tudom pontosan, me-
lyik a helyénvalóbb kérdés: Évente hány re-
formátus templom épül ma Magyarorszá-
gon, vagy hány évente épül új templom 
hazánkban?
 – Évente általában egy-két ilyen 
munkát indítunk. Ebben az esztendő-
ben a monorierdői templom a máso-
dik, amelynek letesszük az alapkövét. 

Szeretnénk, ha több templomot tud-
nánk építeni, hiszen vannak szerveződő 
közösségeink. Ennek az a magyaráza-
ta, hogy az elmúlt húsz-harminc évben 
Kelet-Magyarországról nagyon sokan 
Budapest környékére és a Dunántúlra 
telepedtek. Nekik nincs szervezett kö-
zösségük, ezért nekünk első rendben 
az a feladatunk, hogy számukra közös-
ségeket szervezzünk. Ha egy közösség 
annyira megerősödött, mint például a 
monorierdői, elkezdhetjük annak ter-
vezését, hogy gyülekezeti ház, parókia 
vagy templom épüljön. 

– A jelen társadalmában sok – az Ön kife-
jezésével élve – ún. „látens református” van. 
Kik ők tulajdonképpen?
 – Van egy ki nem mondott, de érzé-
kelhető társadalmi elvárás, hogy jöjjön 
az egyház, jöjjön a szervezett gyülekezet, 
és szólítsa meg az embereket. Ők, akik 
erre a megszólításra várnak – ha szabad 
úgy fogalmaznom –, számháborúznak, 
nem látjuk őket ténylegesen, nem azo-
nosítják önmagukat, tehát látens módon 
vannak jelen a társadalomban.

– Egy templom felépülése hogyan járul 
hozzá ahhoz, hogy a látens reformátusok 
aktív gyülekezeti tagokká váljanak?
 – Egy templomnak, egy istentisz-
teleti helynek, egy gyülekezeti háznak 
a megépítése, központba hozása ön-
magában is üzenet lehet. Ez minden-
képpen segít a gyülekezetnek össze-
szedettebben, integráltabban élni. Az 

Ez is életre nevelés
December 12-én karácsonyi vásárt szervez az alsó tagozatos di-
ákok részére a Fekete István Általános Iskola Szülői Közössége és 
Monorierdő önkormányzata. 
 A rendezvény valójában jóval többet ad a gyermekeknek, mint 
azt elsőre gondolnánk, hiszen elsődleges célja az életre nevelés. 
Hogy miként, arról Jócsák Tímea, az SZK elnöket rájékoztatta la-
punkat:
 – A gyermekek behozzák az osztályokban vagy otthon elké-
szített karácsonyi képeslapjaikat, ajándéktárgyaikat vagy éppen 
a kedvenc régi könyvüket, amit ők már unnak, de másnak hatal-
mas élményt jelenthet, és egy vásár keretében saját maguk árú-
ba bocsájtják azt. Ezen a napon megtanulnak egymással alku-
dozni, pénzzel bánni,  és ráéreznek arra, milyen az, amikor saját 
maguk alkotta tárgyakat pénzbeli értékre váltanak át. Sok gye-
rek itt találkozik először igazából a kereslet- kínálat fogalmával. 
Sok gyermek itt szerzi meg a szüleinek szánt karácsonyi ajándé-
kot. Ráadásul összekovácsolja őket a tudat, hogy a vásáron ke-
letkezett bevételüket a saját társaikkal közösen fogják elkölteni, 
akár egy kiránduláson fagyizással, akár egy karácsonyi bábszín-
házbelépő formájában. Ezek a karácsonyi vásárok lehet, hogy ki-
csit zsibvásár jellegűek nekünk, felnőtteknek, de a gyerekeknek 
hatalmas csoda, ahol fillérekből mesés kincseket szerezhetnek 
úgy, hogy közben észre sem veszik: valamit ismét megtanultak 
az életről.
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a reményünk, és erre sok jó tapaszta-
latunk is van, hogy ezeken a csatorná-
kon, mozdulatokon keresztül olyanok-
hoz is eljut az üzenet, akik reformátusok, 
de korábban nem azonosították magu-
kat reformátusként. De talán méginkább 
az emberi kapcsolatokon keresztül lehet 
őket megszólítani. Mi egy kicsit kevés-
bé vagyunk szemérmesek, mint ahogy 
a magyar ember általában. Megszólítjuk 
a másikat, és akkor vagyunk jó nyomon, 
ha életünk példája kérdéseket indít el a 
másik emberben. Az üzenet személytől 
személyig, lélektől lélekig terjed.

– Ön úgy fogalmazott valahol, hogy az 
egyház tanításait hatásosabban újra kell 
fogalmazni. Hogyan lehet egy örökérvé-
nyű krisztusi tanítást aktualizálni?
 – Úgy, hogy megpróbáljuk legalább 
olyan erővel és érvényességgel megfo-
galmazni, mint a régiek. Itt tehát nem 
új fogalmak, trükkök bevezetéséről van 
szó, hanem arról, hogy sokmindent el-
felejtettünk, ellaposodott vagy közhe-
lyessé lett. Sokszor ki sem nyitjuk a szán-
kat, már legyintenek ránk, hogy ó, már 
megint prédikálnak. Pedig nálunk van 
az élet beszéde, és ahhoz, hogy egy szó, 
egy gondolat, egy üzenet megragadja 
az embereket, az kell, hogy újra és újra 
elmondjuk, megelevenítő erővel. Nincs 
új szótáram, nincsenek fölösleges sza-
vaim, nem akarok a régiek közül sem-
mit sem kidobni. Inkább arra hívok min-
denkit, hogy menjünk vissza a forráshoz, 
merítsünk újra a friss vízből, mert ami 
a kulacsunkban van már kissé poshadt, 
kissé megmelegedett. 

Óriási próbajátékon vagyunk

– Esperes Úr! Az, hogy Monorierdőn meg-
valósulhatott az alapkőletétel, a lakossági 
összefogáson kívül az egyházon belüli ösz-

szefogásra is szükség volt. Mennyire gyako-
ri ez mostanában?
 – Az egyháznak ilyen típusú összefo-
gása meglehetősen gyakori, hiszen ke-
resztyénségünk egyik megélése, hogy 
a kisebbeket, gyengébbeket segítjük. 
Szintén ebben a szolgálatban dolgo-
zik például a Magyar Református Szere-
tetszolgálat, akik most csendben, hang 
nélkül, de kint vannak a végeken, és a 
menekülteknek nyújtanak támogatást. 
(Az interjú októberben, a magyarorszá-
gi menekülthullám csúcspontján ké-
szült. A szerk.) Az, hogy nemzetmérték-
ben mondható-e ma Magyarországon, 
hogy közös ügyekben összefognak, ez 
már sokkal inkább hiányos.  Úgy gondo-
lom, ennek az egyik oka a szekularizáció.

– Amikor Esperes Úr még Kiskunlachá-
zán szolgált, már 1993-ban bevezette a 
hittant az iskolai oktatásban. Monorier-
dőn is régóta van hittanoktatás az intéz-
ményekben, országos szinten pedig már 
harmadik éve kötelező tantárgy a hit-és 
erkölcstan. Ön szerint mikor lesz ennek 
látható haszna? 
 – Egyik szégyenünk volt az, hogy a 
volt kommunista országok közül min-
denki rendelkezett ebben az ügyben, 
csak Magyarország nem. A kormány az 
utolsó pillanatban hozta be magát az 

elképzelést, mely szerint ahhoz, hogy 
egy valamikor keresztyén Európában, 
egy valamikor keresztyén Magyarorszá-
gon ne nőjenek fel fiatalok teljes tájéko-
zatlanságban saját felekezetük és hitbeli 
dolgaikat illetően, enélkül nem lehet ér-
telmes felnőtt életet élni. Hogy miként 
látom a hasznát, azt egy generáció múl-
va fogom tudni megmondani. Most egy 
óriási próbajátékon vagyunk mi is, ahogy 
az állam és az iskolák is, hiszen meg kell 
teremteni ennek a tárgyi feltételeit. Az ál-
lamnak pénzt, az iskoláknak tantermeket, 
az egyháznak pedig több ezer hitoktatót 
kell biztosítania. Most egy átmeneti idő-
szakot élünk. Pont a napokban veszek 
részt egy konferencián, melynek témá-
ja, hogy az elmúlt három év tapasztalata 
alapján mik azok a dolgok, melyek meg-
valósíthatóak, és mik azok, amelyeken 
mindenképpen változtatni kell. 

– Monorierdőn sok a fiatal. Mi kell ahhoz, 
hogy őket is sikeresen be lehessen vonni a 
gyülekezetbe, és egy valóban pezsgő ifjú-
sági élet alakulhasson ki?
 – A beugró: egy élő hitű lelkész, aki-
nek szájából hiteles az Evangélium. Ket-
tő: az sem baj, ha fiatal a lelkipásztor, 
hiszen közelebb van a fiatalokhoz. A har-
madik egy nagy kérdés számomra: oly 
mértékű elszakadást látok – csak a saját 
három és fél évtizedes lelkipásztori szol-
gálatom során is – a most felnövő gene-
rációk és közöttünk, melyet nem tudom, 
hogyan fognak áthidalni. Arra a “kütyü-
idiotizmusra” gondolok, mely oda ve-
zet, hogy a fiatalok, bár egy térben van-
nak, mégsem beszélgetnek egymással, 
hanem mindegyik bezárkózik a saját kis 
világába. Mindenképpen programokat 
kell nekik szervezni, és a hitről kell be-
szélgetni velük, bizonyságot tenni, mert 
csak annak van vonzása, különben nem 
különböztet meg bennünket más egy 
bélyeggyűjtő szakkörtől.  Nagy Renáta

„Sokszor ki 
sem nyitjuk a 
szánkat, már 
legyintenek 
ránk, hogy ó, 
már megint 
prédikálnak. 
Pedig nálunk 
van az élet be-
széde, és ah-
hoz, hogy egy 
szó, egy gondo-
lat, egy üzenet 
megragadja 
az embereket, 
az kell, hogy 
újra és újra 
elmondjuk, 
megelevení-
tő erővel.”
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Régi munkahely, új kihívásokkal
Gaálné Czinkos Judit ez év augusztusa óta 
aljegyzőként segíti munkájával a polgármesteri 
hivatal működését. Bár már két éve dolgozik 
jelenlegi munkahelyén, az új munkakör új 
kihívásokat jelent a mindennapokban.

H ol végezte tanulmányait, és mely 
területen szerzett szakmai tapasz-
talatot?

 – 2000-ben nyertem felvételt a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem Államigazga-
tási Karára, ahol igazgatásszervezőként 
végeztem. 2003 decemberétől a közigaz-
gatásban dolgozom. Több, mint tíz éves 
közigazgatási gyakorlatom alatt sok te-
rületen szereztem tapasztalatot, többek 
között titkársági és munkaügyi feladatok 
ellátásában referensként, belügyi igazga-
tási ügykörben birtokvédelemi felada-
tok ellátásában, kereskedelmi ügyekben, 
népesség-nyilvántartással kapcsolatos 
feladatok ellátásában, anyakönyvveze-
téssel összefüggő feladatokban, az okta-
tási és egészségügyi igazgatás területén. 

Részt vettem több országgyűlési és ön-
kormányzati választás, illetve a legutóbbi 
népszámlálás koordinálásában is. 

– 2013 óta dolgozik Monorierdő önkor-
mányzatánál, ahol szociális igazgatással 
összefüggő feladatokat látott el. Miben más 
az új munkakör?
 – Jelenlegi beosztásomban összetet-
tebb a munkaköröm. Legfontosabb fel-
adataim közé tartozik a jegyző munkájá-
nak segítése az önkormányzati döntések 
előkészítésében és végrehajtásában, to-
vábbá én koordinálom és felügyelem 
az igazgatási feladatokat végző kollégák 

munkáját, illetve az anyakönyvvezetés-
sel összefüggő napi feladatokat is én lá-
tom el. Úgy gondolom, mindenképpen 
előny az hogy korábban is a település 
önkormányzatán dolgoztam, hiszen már 
rendelkezem helyismerettel, ismerem az 
ügyfeleket, emlékszem több ügy előz-
ményére. Így nem azzal kell töltenem az 
új beosztásom első hónapjait, hogy ta-
pogatódzom, hanem teljes odaadással a 
munkába tudtam vetni magam. 

– Mit gondol, munkájában melyek lesznek 
a legnagyobb kihívások?
 – A jegyzővel együtt fontosnak tart-
juk, hogy aktualizáljuk az Önkormány-
zat működését érintő ügyekben elkészült 
szabályzatokat, a jogszabályoknak meg-
felelően működtessük a polgármesteri hi-
vatalt. Célom, hogy még hatékonyabbá 
váljék az önkormányzat, a polgármeste-
ri hivatal és a lakosság együttműködése, 
amely mindenképpen a település fejlő-
dését szolgálja, és a monorierdői lakosok 
megelégedését eredményezheti.

„Célom, hogy 
még hatéko-
nyabbá vál-
jék az önkor-
mányzat, a 
polgármes-
teri hivatal 
és a lakosság 
együttműködé-
se amely min-
denképpen a 
település fejlő-
dését szolgálja.”

Kingstone vakolatok, Beton Epag térkövek

Építőanyagok gyári ár alatt!

Magó tüzép

Új társasházi lakás 1db eladó Monoron! 

Értékcsökkent zsákos termékek kiárusítása!  
Lábazati vakolat, polisztirol- és pórusbeton ragasztó, gipszkartonragasztó

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

Biobrikett, 
tőzegbrikett,  

német brikett,  
lengyel szén!

Koromtalanító, alágyújtós kapható!

Hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti  
a megvásárolt tűzifa tömegét.

Tűzifa: 

2500 Ft/q-tól

Lignit: 

1188 Ft/q
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a napköziben

Adventi gyertyagyújtás

2015. december

Monorierdői Hírmondó
Alapító laptulajdonos: Monorierdő Község  
Önkormányzata. Kiadja: Régió Lapkiadó Kft.  
Cím: 2200 Monor, Táncsics M. u. 38. Szerkesztő: 
Nagy Renáta. Felelős kiadó: Papp János ügyvezető.  
Szerkesztőség: A monori Vigadó első emeletén.  
Cím: 2200 Monor, Kossuth L. u. 65–67. Tel./fax: 
06-29/412-587. E-mail: info@regiolapok.hu.  
Nyomda: Oláh Nyomdaipari Kft. (1211 Budapest, 
Központi út 69–71.) A nyomtatásért felel a nyomda 
ügyvezető igazgatója. Készült: 1600 példányban. 
Terjesztés: Magyar Posta Zrt. ISSN 2062-4026. 
Az újságban megjelent hirdetések tartalmáért fele-
lősséget nem vállalunk. A lapban közölt informá-
ciók tájékoztató jellegűek.

Háziorvosi rendelő: 29/419-107
Gyermekorvosi rendelő: 29/419-544
Orvosi ügyelet (Pilis): 29/496- 011
Polgárőrség: (20-tól 8 óráig) 
06-30/ 268-03-42
Monorierdő Községi 
Polgármesteri Hivatal
2213 Monorierdő, Béke köz 13.
Telefon: 29/419-103, 619-380
Fax: 29/619-390
E-mail: merdo.hivatal@monornet.hu
Ügyfélfogadási rendje: hétfő: 13-18-ig, 
szerda: 8-12-ig és 13-16.30-ig.

Hirdetés

Hirdetés

ImpresszumKözérdekű információk
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(üdítők és alkoholos termékek) • Újságok

Köszönöm ABC partner  
Bővebb információ a  

www.koszonomabc.hu oldalon

Szaloncukor, pezsgő, szója-, laktóz- és 
gluténmentes felvágott nagy választékban.

Ajándékcsomagra rendelést felveszünk.

Mindenáron a legjobb áronVegyes

Nyitva: H–P: 6–18, Szo, Vas: 7–13
dec. 25-én zárva

Monorierdő, Barátság u. 102.  
(Rétes csárda mellett)
06-30/399-7573    Erzsébet utalvány, 
Szép-kártya és bankkártya elfogadó hely

2016. január 9-én (szombaton) 8:00-
11:00 óráig használtruha- és játékbör-
zét szervez Monorierdő Önkormány-
zata. A ruhaneműket ingyenesen lehet 
hozni, vinni.
 A felajánlott tiszta ruhaneműt és já-
tékokat 2016. január 4-től lehet leadni 
az önkormányzat portáján, vagy a bör-
ze napján a helyszínen.

Szente Béla polgármester: minden szer-
dán 14:00-16:00, Dr. Páczi Antal alpolgár-
mester: páros héten 14:00-15:00

Szeretettel várjuk Önt és kedves család-
ját a Makkos parkba vasárnap, 2015. dec-
ember 6-án, 13-án és 20-án 17:00 órakor 
kezdődő adventi gyertyagyújtásra.

Szolárium,  
műköröm,  
pedikűr
Széplaki Andrea
Monorierdő,  
Nyárfa u. 11.
06-20/446-0401

Az Andi Stúdióban

Professzionális teljes testvibrációs, 
mozgásteráPiás alakformáló készülék

Márton-napi felvonulás
November 11-én ismét megrendezték a már hagyománnyá 
vált Márton-napi felvonulást.  
 A menet az iskola elől indult, majd az óvodánál csatlakoztak 
az ovisok. A menet a kápolnához sétált, ahol Szent Márton éle-
tét mutatták be, valamint Paszternák Tamás plébános is szólt a 
résztvevőkhöz. Mint minden évben, a napközinél zárult a fel-
vonulás, ahol a konyha dolgozói teával és zsíros kenyérrel vár-
ták a felvonulókat. Köszönet a polgárőröknek és a rendőrök-
nek, akik biztosították a rendezvényt.
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Fatüzelésű  kemencében sült pizzák

La 
Cosa 
Nostra Pizzéria

Rendelés felvétel 11 órától: 

+36-20/418-2408
Utolsó rendelés felvétel zárás előtt egy órával

Nyitva tartás:
Hétfő: ZÁRVA, Kedd – Szerda – Csütörtök: 12:00–23:00,  
Péntek – Szombat: 12:00–24:00, Vasárnap: 12:00–23:00

December 24-től 28-ig: zárva.

 www.facebook.com/lacosapizzeria

Monorierdő
Szabadság u. 13.

Szállítási díj:

Monorierdő: INGYENES
Pilis, F. Nyáregyháza, Monor: 200 Ft

Nyáregyháza, Csévharaszt,  
Vasad, Péteri, Gomba: 300 Ft

Káva, Dánszentmiklós,  
Újlengyel, Üllő: 400 Ft

Gyömrő, Vecsés, Albertirsa,  
Bénye:  500 Ft

30 főig kisebb  
rendezvények számára 

 biztosítunk ideális 
helyszínt. 

        4-es főút, 43-as 

kilométerkő

Új cím: Monorierdő,  Pacsirta u. 2.

Tel.: 06-30/549-5704, 06-29/419-757 
Mail: abcsarok@gmail.com • Web: www.sarok-abc.sokoldal.hu

Nyitva: H: 7-12-ig, K-P: 6-18-ig, Szo: 6-13-ig, 
December 13-án és 20-án vasárnap 6-12-ig nyitva

SAROK
ABC

Nagyobb helyen, nagyobb válaszékkal várjuk! 

Bőrös húsok, minőségi  
virslik, füstölt áruk

Friss zöldség, gyümölcs

Halak

Különleges fűszerek

Helyben feldolgozott 
ízletes csirke, pulyka, 
kacsa és sertéshús

Erzsébet-utalvánnyal, 
Magyar Posta kártyával,  

bankkártyával is fizethet.

Meghitt,  áldott karácsonyt  
és boldog, sikerekben  gazdag új évet kívánunk! 

12 éve 
a megszokott 
minőségben,  
választékban 

várjuk 
vásárlóinkat.

Készüljön 
velünk a 

karácsonyra!

Különleges 
lekvárjainkat 

keressék 
polcainkon!

Vissza-
várjuk 
jövőre

 is!

Itt a hideg! 
Főzzön  

kocsonyát!
Nálunk mindent 

megtalál  
hozzá.


