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Tisztelt monorierdői 
Lakosok!
Lassan vége a télnek, enged a szorításából a hideg. Jön a 
várva várt tavasz, és kezdődhetnek a tavaszi munkálatok. 
Ahogy gyűlnek a teendők kertjeinkben, úgy látjuk mi is a 
településünkön a munkálatok sorát, melyet a tél rótt ránk.

Útjainkat sajnos nagyon megvi-
selte a hosszan tartó, fagyos idő-
járás.

 Elsősorban önerőből, valamint a ki-
írt pályázatokból szeretnénk elvégezni 
a helyreállításukat. Nagy probléma volt 
olvadáskor a sok víz, amit nem tudtak 
elnyelni az árkok – már ahol vannak és 
nem temették be őket. Itt hívnánk fel 

a figyelmet, hogy a szikkasztó árkokat 
muszáj visszaállítani, vagy újakat létesí-
teni. Ez nem kívánság kérdése, hanem 
olyan szükséges lépés, melyet a telepü-
lésünkért és útjainkért meg kell tenni. 
Pozitív változás viszont, hogy március 
elsejétől közterület-felügyelő dolgozik 
Monorierdő területén.
 Hamarosan elkezdődnek a beruhá-
zások, melyeket főleg a kiírt pályázatok-
tól várunk. Fejleszteni kívánjuk az utcai 
közvilágítást, valamint játszótereket és 
járdákat szeretnénk létesíteni. Vannak 
utcák Monorierdőn, melyek magántu-
lajdonban vannak. Sokan kérdezik, mi-
ért nem tetetjük rendbe ezeket az uta-
kat is. Nos, Monorierdő önkormányzata 
csak akkor javíttathatja ki ezeket a terü-
leteket, ha rendeződnek a tulajdonvi-
szonyok, vagyis ha a magánutak az ön-
kormányzat tulajdonába kerülnek. Ezt a 
helyzetet sokszor még az a körülmény 
is nehezíti, hogy a tulajdonos hosszú 
ideje külföldön tartózkodik. Szóval bő-
ségesen vannak terveink, feladataink, 
és az akarat sem hiányzik.

Meghívó

Folytatás a 2. oldalon

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testüle-
te tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az  
 

 
 tiszteletére rendezett megemlékezésre

Az ünnepség időpontja: 2017. március 15. 9 óra
Helyszín: Tornaterem
Az ünnepi műsor programja:
 Himnusz
 Ünnepi beszédet mond
 Szente Béla polgármester
 Megemlékezés, ünnepi műsor
 Koszorúzás
 Szózat

A műsorban közreműködnek: a Fekete István  
Általános Iskola diákjai, a Monorierdői  
Csicsergő Óvoda óvodásai és  
a Monorierdői Néptánc Csoport

 1848-49-es Forradalom  
 és Szabadságharc

a könyvtár szervezésében
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Tisztelt monorierdői 
Lakosok!

2017. március

 Reméljük, megnyugszanak a kedé-
lyek is, ami néhány lakostársunkat illeti… 
Gondolom, a hosszú tél bezártsága ve-
zérelt néhányukat arra, hogy valótlan-
ságokat híreszteljenek a településen. 
Jókat szoktam derülni amikor plety-
kákat hallok… Az is furcsa, hogy vala-
ki egy közösségi oldalon az én nevem-
ben regisztrált. Ez egy veszélyes lépés 
lehet bárki számára, mert IP cím alapján 
könnyen kiderülhet, ki létesít más nevé-
ben oldalt. Leszögezem, hogy egyet-
lenegy közösségi oldalon sem vagyok 
regisztrálva. 

Folytatás a címlapról

 Javasolnám mindenkinek, hogy ne 
bántsuk egymást, inkább a települé-
sünk és önmagunk jobbításán dolgoz-
zunk. Építő szándékú ötleteket, javas-
latokat azonban szívesen elfogadok. 
Vallom, hogy a békességben, és ösz-
szetartó közösségben rejlik a legna-
gyobb erő!
 Végül, de nem utolsó sorban kérem 
engedjék meg, hogy nőnap alkalmá-
ból köszöntsem a településünkön élő 
összes hölgyet. Kívánok nekik hosszú, 
boldog életet!

Szente Béla, polgármester

Mióta megépült a szép, új önkormányzati épületünk, sok szó 
esett már arról, hogyan is lehetne megfelelő módon hasznosí-
ta ni a régi polgármesteri hivatali épületet. Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy ebben az évben az önkormányzat felújítja, 
és kulturális célokra fogja hasznosítani az ingatlant. Ez azért is 
jó ötlet, mert a település egyelőre nem rendelkezik művelődé-
si házzal. – A tervek szerint az épületet ősszel Koday László fes-
tőművész kiállításával nyitják meg a nagyközönség részére – 
tájékozatta a Monorierdői Hírmondót Borbás Elvira, a Kulturá-
lis Bizottság elnöke.

Ahogy azt már többször írtuk, a csapadékos időjárásban sok 
problémát okoz a csapadékvíz elvezetése. Sok ingatlan tulajdo-
nos az utcára vezeti a vizet. Felhívjuk tisztelt lakosaink figyelmét, 
hogy az ereszcsatornát tilos az utcára vezetni. A csapadékvíz el-
vezetését a telek határain belül kell megoldani. 

Felújítják kulturális célokra

Senki sem fázott

Jót tenni öröm

A tűzgyújtásról

A telken belül!

Világosban jobb

Az önkormányzat, ahogy az elmúlt években, idén is szociális 
célú tűzifával támogatta a rászoruló lakosokat. 
 A település részt vett, és nyert a Belügyminisztérium pályázatán, 
melynek célja, hogy az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó 
településeket hozzásegítse a szociális célú tüzelőanyag vásárlásá-
hoz. - Az elnyert támogatásból 94 erdei köbméter szociális célú tű-
zifát kaptunk, amelyet 85 család részére osztott ki az EKSZB – tájé-
koztatta lapunkat Gaálné Czinkos Judit, Monorierdő aljegyzője.
 Reméljük, hogy a szociális célú tűzifa támogatással az idei, hosz-
szan tartó hideg időjárásban senkinek sem kellett fáznia otthonában. 

A Szociális és Környezetvédelmi Bizottság a tavalyi évhez ha-
sonlóan idén is megszervezte jótékonysági ruhaosztó akcióját  

– tájékoztatta lapunkat Dzsupin Imréné, a bizottság elnöke.
 Január 14-én, szombaton délelőtt rendezték a ruha- és játék-
osztást, mely nagyszerű lehetőség volt azok számára is, akik va-
lamilyen módon – de nem kifejezetten pénzzel – segíteni sze-
retnék a környezetükben élő rászorulókat. Kinőtt vagy megunt, 
de tiszta, és jó állapotban lévő ruhákat, valamint játékokat lehe-
tett leadni az önkormányzat épületében, melyeket aztán olyan 
monorierdői családok, lakosok között osztottak szét, akik nehéz 
anyagi körülmények között élnek. 
 A jótékonysági ruhaosztás idén is sok monorierdőn élőt meg-
mozgatott. Jó érzés látni, hogy olyan településen élhetünk, ahol 
ilyen sok segíteni akaró, a  körülöttük élőkért felelősséget érző lakos 
él. A Téglás Hús Kft. egy tál meleg étellel vendégelte meg a jelen-
lévőket. Támogatók: Katolikus Karitász, Laci pékség, Kustyán bolt.  Az őszi-téli időszakban, amikor már a 

délutáni órákban elkezdődik a szürkület, 
fontos, hogy a közintézményekhez veze-
tő út is jól megvilágított legyen. 
 Az önkormányzat épületénél kelle-
metlenséget okozhatott, hogy a bejára-
ti lámpa nem tudta megfelelő módon 
megvilágítani a járdát. Ezért az elmúlt 
időszakban a lakosok kényelme és biz-
tonsága érdekében három darab kan-
delábert helyeztek el, melyek most már 
kellő fényforrást jelentenek ahhoz, hogy 
az épülethez vezető út is jól látható le-
gyen. 
 A világítótestek Szente Béla polgár-
mester és dr. Páczi Antal alpolgármester 
felajánlásai a település számára.

Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy a helyi rendelet szerint tüzet 
gyújtani csak szerdai napon 8-17 óráig, valamint vasárnap 8-10 óráig 
van lehetőség. A rendelet be nem tartása bírságot von maga után.
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Téltemető Monorierdőn

„Kiszebáb, szalmabáb,
csuda klassz a maska rád.
Jól nézel ki, remekül,
a tél biztos menekül.
Rőzseláng és vaslapát,
télkergető maskarák, 
lobogjatok, zörögjetek,
fusson a tél előletek.”

A farsang hangos mulatságait egy 
középkori hiedelem teremtet-
te meg. A középkori emberek 

azt hitték, hogy a tél utolsó napjaiban 
a Nap elgyengül (hiszen a nappalok rö-
videbbek, az éjszakák hosszabbak), és 
ártó szellemek, boszorkányok kelnek 
életre. 
 A jelmezes felvonulás, a zajok, a bo-
szorkánybábu égetése az ártó lények 
elüldözését volt hivatott megvalósíta-

ni. Eredetileg azért öltöztek jelmezbe, 
hogy elűzzék a halált, a rosszat és a hi-
deget. A régi babonákat mára elfeled-
ték az emberek, de a jelmezes felvonu-
lások megmaradtak. Egyes helyeken a 
régi népszokásokat is őrzik. Ilyen a ki-
szebáb égetése, mely számunkra a far-
sangi időszak végét jelzi.
 A tavalyi évben első alkalommal ren-
deztük meg az óvodában a gyermekek-
kel közösen a téltemetést, kicsit kilép-
ve az óvoda kapuján. A babona szerint 
a kiszebáb égetése megszabadítja az 
embereket minden bajtól. A télteme-
tő népszokás igen kedvelt volt a falusi 
népek körében. A lényege, hogy a gyer-
mekek kiszebabát és zajkeltő szerszá-
mokat készítenek, melyekkel az utcára 
vonulnak. Menet közben hangosan zör-
getik csörgő-zörgő eszközeiket, és tél-
űző rigmusokat kiabálnak.
 Akárcsak tavaly, ez évben is az óvo-
dás gyermekek mondókákat, verseket 
tanultak, csörgő-zörgő eszközöket ké-
szítettek, és a Süni csoportosok elkészí-
tették a kiszebábot is. A bábot körbe-
hordozva az óvodában sorra hívogatták 
a többi csoportbeli gyermekeket és fel-
nőtteket.
 Idén úgy gondoltuk, hogy nem csak 
kilépünk az óvoda kapuján, de plakátok 
segítségével hívogattuk azokat a köz-
ségben élő embereket is, akik velünk 
együtt szeretnék elűzni a telet. Ebben 
segítséget nyújtott a község vezetése, 
hiszen támogatva bennünket, intézték 
az utak biztosítását is.
 A sok előkészület után a gyerme-
kek izgatottan várták az indulás pillana-
tát, hiszen idén családtagjaikkal is meg-
oszthatták ezt az élményt. 2017. február 
28-án,  16 órakor kezdetét vette a télűző 
felvonulás. Nem volt híja a hangosko-
dásnak és a csörömpölésnek, de ami-
kor az iskolások is csatlakoztak hozzánk, 
a felvonulás kiteljesedett. A környéken 
élő emberek érdeklődve figyeltek ben-
nünket. Reméljük jövőre ők is csatlakoz-
nak hozzánk. A kiszebábunk elégetése 
az óvoda hátsó udvarán történt, mely 
egészen különleges közösségi élményt 
nyújtott a résztvevők számára. 
 A bábégetés után mindenkit szere-
tettel kínáltunk meg teával és lilahagy-
más zsíros kenyérrel, melynek elkészíté-
sében az óvodánk Szülői Közössége volt 
segítségünkre. 
 Egy dologban biztosak vagyunk: mi 
mindent megtettünk annak érdekében, 
hogy a telet eltemessük, így a tél végre 
átadhatja a helyét a mindenki számára 
kedves tavasznak.  Győri Borbála

„Menet közben 
hangosan zör-
getik csörgő-
zörgő eszköze-
iket, és télűző 
rigmusokat ki-
abálnak.”
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Hirdetés

Monorierdő Község Önkormányzatának szervezésében

Március Március 15.

Április Föld Napja, a Tánc és Sport Napja

Május
Gyermeknap a környezetvédelem jegyében,  
szemétszedés

Június Falunap

Augusztus Augusztus 20-i ünnepség

Szeptember Testvértelepülésünk Dunatőkés programsorozat

Október
Idősek napja
Október 23-i ünnepség
Újraélesztés Világnapja és Egészségnap, Kiállítások

November Márton-napi felvonulás, Faültetés

December Karácsonyi ünnepség

 Monorierdői Községi Könyvtár és Teleház szervezésében

Április
Húsvéti kézműves foglalkozás,  
játékok, vetélkedő

Május
Író-olvasó találkozómeghívott  
vendéggel, gyereknapi műsor

Június-július-  
augusztus

Meséről mesére: A Bogyó és Babóca  
rokonai  stb című mesék hangoznak el

Papírszínházi előadások, mesék

Szeptember
Könyvtárhasználati és bemutató  
órák óvodásoknak és kisiskolásoknak

Október
12. Országos könyvtári napok 
– Nagy Könyvtári beavatás 
– író -olvasó találkozó, meghívott vendéggel

December Karácsonyi kézműves foglalkozás

Villanyszerelési szaküzlet
Védőcsövek

Dobozok
Vezetékcsatornák

Kábelek
Vezetékek

Kismegszakítók
Izzók

Kontaktorok
Motorvédők

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

Prodax, 
Legrand, 

Moller, Stilo 
szerelvények.

Hensel, 
Rittal, ABB 
elosztók.

Fénycsövek
Lámpatestek

Erdő-vill

villany-
szerelés, 
kivitelezés, 

forróvíztárolók 
felszerelése, 

javítása

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

Az Andi Stúdióban

Professzionális teljes testvibrációs, 
mozgásteráPiás alakformáló készülék

2017 rendezvényei

A BSI (Budapesti Sportiroda) monorier-
dői futónagykövete szervezésében feb-
ruár 18-án immár harmadik alkalommal 
rendezték meg a településen a Farsan-
gi futást. 
 – A sportesemény célja, a vidám tél-
űzés mellett, a futás népszerűsítése volt. 
A futáson több mint 50 fő vett részt, és 
öltött  télriogató jelmezt – tájékoztatta 
lapunkat Blaskó Zsuzsanna, futónagykö-
vet.
 A BSI célja, hogy minden megyében, 
minden megyeszékhelyen és minden 
20 ezernél nagyobb településen legye-
nek BSI Futónagykövetek, hiszen futók 
mindenütt vannak. Örvendetes, hogy 
Monorierdőn is csatlakoztak ehhez a kez-
deményezéshez. A Futónagykövet címet 
pályázat útján lehetett elnyerni, mellyel 
egyben a nagykövet vállalja azt is, hogy 
közös futásokat szervez, és tanácsokkal, 
információkkal segíti a kezdő és haladó 
futótársakat.   
 – Ezúton is köszönjük támogatóink-
nak a felajánlásokat, a Monorierdei Feke-
te István Általános Iskola vezetőségének, 
hogy helyet biztosítottak számunk-
ra, és a Monorierdei Polgárőrségnek és 

a rendőrségnek az útvonal biztosítását. 
Továbbra is szeretnénk mindenkit arra 
buzdítani, hogy szabadidejét  aktív ki-
kapcsolódással töltse – tette hozzá Blas-
kó Zsuzsanna.
 Akik most szeretnék elkezdeni a fu-
tást azoknak egy jól összeállított edzés-
terv segíthet abban, hogy teljesen kezdő 
szintről 6 hét alatt eljussanak az 5 km-es 
táv lefutásáig. Amennyiben valamilyen 
betegsége vagy 10 kg-ot meghaladó túl-
súlya van, az edzésterv megkezdése előtt 
mindenképp konzultáljon orvosával. A 
megfelelő futótempó megválasztása és 
a pihenőnapok beiktatása, a sérülések 
elkerülése érdekében, fontos szempont. 
Futótempóját úgy válassza meg, hogy 
olyan laza kocogás legyen, mely közben 
akár még beszélgetni is tudna.
 Bármilyen futással kapcsolatos kér-
dését, véleményét, tapasztalatát szíve-
sen látjuk futóközösségünk facebook ol-
dalán (BSI Futónagykövet- Monorierdő), 
ahol értesülhet a közös futásokról és ese-
ményekről. Azok között a kezdő futók 
között, akik csapatunk facebook oldalá-
ra  2017.05.01-ig feltöltik 5km-es futásukat, 
melyet valamely futóapplikációval rögzí-
tettek, ajándékot sorsolnak ki. 

Blaskó Zsuzsanna

Még csak nemrég értek véget a téli ünnepek és a hozzájuk kap-
csolódó rendezvények, máris készülődhetünk a tavaszi progra-
mokra. Rendezvényekből idén sem lesz hiány, hiszen az önkor-
mányzat és a könyvtár minden hónapra kínál néhány kulturális, 
közösségi programot a lakosok és a környéken élők számára. 

Futva űztük a telet
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„A pályázaton 
több mint 13 
millió forin-
tot nyertünk 
állami támo-
gatásként, a 
település ön-
kormányza-
ta körülbelül 5 
millió forinttal 
járult hozzá a 
felújításhoz”

AEROBIK TÁNC 
ISKOLÁSOKNAK 

kedden és csütörtökön 
 17:00–17:30-ig.

FELNŐTT AEROBIK  
kedden és csütörtökön 18:00–19:00-ig.  

Jelentkezőket folyamatosan  
várunk. 

Érd.: Pap Alexandra  •  Tel.: 06-30/8218-207
Cím: Monoriedő, Fekete István Általános Iskola, tornaterem 

Ha szeret táncolni, akkor itt a helye!

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

·  PB gázpalackok  

cseréje  
·   Utánfutó  

kölcsönzés

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

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

Bábolnai napos- és előnevelt csirkék előjegyezhetők.

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

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

Kozmetika

Sokan élvezhetik a  
felújított konyha finomságait 
A Monorierdői Hírmondó-
ban az elmúlt időszakban 
folyamatosan tájékoztattuk 
olvasóinkat a Makkos park 
mellett elhelyezkedő konyha 
felújítási projektjéről. 

Most, hogy a munkálatok teljes 
egészében lezárultak, meg-
kértük Balla Tiborné élelme-

zésvezetőt, hogy foglalja össze a felújí-
tás előzményeit és eredményeit. 
 – 2015 májusában pályázott az ön-
kormányzat konyhafelújításra. A pályá-
zaton több mint 13 millió forintot nyer-
tünk állami támogatásként, a település  
önkormányzata körülbelül 5 millió fo-
rinttal járult hozzá a felújításhoz – tájé-
koztatta lapunkat az élelmezésvezető. 

A munkálatok 2016 júliusában kezdőd-
tek, és 2016 november elejére fejeződ-
tek be.
 A pályázati, illetve önkormányzati 
pénzből sokfajta felújítást, korszerűsítést 
végeztünk. A járólapot és a falburkolatot 
kicserélték az egész konyha területén. A 
villanyvezeték hálózat korszerűsítésére is 
szükség volt, valamint ehhez kapcsoló-
dóan az elavult lámpatesteket is kicse-
rélték. A vizes blokkokat is felújították, a 
vízvezeték és a szennyvízelvezetők cse-
réje is megtörtént. Az elszívó ernyőjét 
beépítették, és a légtechnikát kialakítot-
ták a főzőtérben. A nyílászárókat is kicse-
rélték: új ablakok és három új szolgálati 
ajtó javítja az épület esztétikáját és ener-
gia hatékonyságát.  
 A keretösszegből új gépeket, korszerű 
felszereléseket is vásároltak. 2 darab 200 
l-es gázüzemű főzőüst könnyíti a dol-

gozók munkáját. Hűtőszekrény, konyhai  
robotgép, szeletelőgép beszerzésére is 
szükség volt. A konyha a projektnek kö-
szönhetően bővült fehérmosogatóval, 
ételhulladék tárolóval, a diétás étkezte-
téshez pedig gluténmentes konyhát is 
kialakítottak. A régi alumínium borítá-
sú asztalok  helyett rozsdamentes aszta-
lok kerültek minden előkészítőbe, illetve 
mosogatóba, a szárazáru raktárba pedig 
új polcrendszereket szereltek fel. 
 Hogy mennyire szükséges lépés volt 
a konyha felújítása, azt a rendszeres  ét-
kezők magas száma is indokolja. Balla 
Tiborné tájékoztatása szerint naponta 
átlagosan mintegy 367 adag étel ké-
szül a konyhán, melyen összesen 7 sze-
mély dolgozik (1 élelmezésvezető, 1 
diétás szakácsnő, 1 szakácsnő, 4 kony-
halány) 
 – Az étkezők korosztálya jelenleg az 
alábbiak szerint alakul: 166 fő óvodás, 
128 fő alsó tagozatos, 53 fő felső tagoza-
tos, 20 fő idős korú étkező. A konyhán ét-
kező 367 fő nagyon nagy része (mintegy 
256 fő) ingyen étkezik, 23-an a térítési díj 
felét fizetik, míg 4 fő 25% térítési díjat fi-
zet – hívta fel figyelmünket Balla Tibor-
né élelmezésvezető. 
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Magó tüzép
06-29/416-858, 06-30/974-1744

Monorierdő, 4-es főút 43-as km

Tűzifa,   
kalodás fa,  
biobrikett, 

tőzegbrikett,  
német brikett,  
lengyel szén!

Hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti  
a megvásárolt tűzifa tömegét.

Figyelem! 
Kaphatók ill. rendelhetők 

kiváló minőségű 
trapéz- és 

cserepeslemezek 
kedvező áron 
többféle vastagságban,  

színben és formában,  
különböző bevonatú felülettel 
(fényes és matt poliészter, fényes 
és matt gránit, matt alumínium).

Koromtalanító, alágyújtós kapható!
Építőanyagok gyári ár alatt!
Értékcsökkent zsákos termékek kiárusítása!  

Lábazati vakolat, polisztirol- és pórusbeton ragasztó, gipszkartonragasztó

Kingstone vakolatok, Beton Epag térkövek

Sóder akciós áron  

a környéken legolcsóbban 

március hónapban, hozzávaló  

mennyiségű cement vásárlása 

esetén! (min. 2,5q/m3)
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Rendben folyik a tanév az iskolában
Bizonyára nem csak a diákok, 
de a szülők és a pedagógusok is 
kicsit fellélegezhetnek,  hiszen 
túl vagyunk a tanév első felévén. 

A nyolcadik és hatodik évfolyamos 
diákok megírták a középiskolai fel-
vételit, és reméljük, a félévi bizonyít-

ványosztás is sokak számára pozitív meg-
erősítést jelentett az eddigi munkájukkal 
kapcsolatban. A tanévnek azonban még 
koránt sincs vége, ezért  arról érdeklődtünk 
Hanyecz Anitánál, a Fekete István Általános 
Iskola igazgatójánál,  hogyan folyik a mun-
ka az intézmény háza táján. Mik valósultak 
meg az elmúlt időszakban, és mi várható 
még a tanév hátralévő részében? 
 – A 2016/2017-es tanévet 257 tanuló-
val kezdtük. Az oktató-nevelő munka 14 
osztályban és 5 napközis csoportban fo-
lyik. Az iskolának 24 pedagógusa van, a 
szakos ellátottság megfelelő. 2017 január-
jától iskolánkat nem Monorierdő Község 
Önkormányzata működteti, hanem a Mo-
nori Tankerület. Az iskolánknak nyújtott 

eddigi támogatást ezúton is köszönjük, 
és a továbbiakban is számítunk az együtt-
működésre – mondta az igazgatónő.
 A nyár folyamán az alsós tantermeket 
és az azokhoz tartozó folyosót kifestették, 
melyhez az anyagi támogatást a Mono-
ri Tankerület biztosította, a kivitelezése pe-
dig szülői összefogással történt. Köszönet a 
szülői közösségnek és minden szülőnek, aki 
bármilyen módon támogatta iskolánkat.
 – Ebben a tanévben is meghirdettük 
az úszásoktatást, mely a monori uszodá-
ban valósul meg – tájékoztatta lapunkat 
Hanyecz Anita. – Az oktatás minden év-
folyamon fakultatív, de kötelező volt a 4. 
évfolyamon október elejétől, és az 5. év-
folyamon a második félévtől 9-9 alkalom-
mal. A tavalyi évhez hasonlóan az idei tan-
évben is szervezünk közös programokat 
az óvodával. Iskolai programjaink között 
szerepel:  az iskolai fényképezés, állami ün-
nepekről való megemlékezés, Márton-na-
pi felvonulás, projekt hetek, Fekete István 
Napok, sportnapok, futóversenyek, öko- 
program keretében faültetés, virágültetés, 
szemétszedés, mikulás és karácsonyi ün-

nepség, farsangi mulatságok, házi tanul-
mányi versenyek, teremszépítő versenyek, 
papír- és petpalackgyűjtés, pályaválasztá-
si délután a 8. évfolyamon volt tanulóink 
és meghívott középiskolák képviselőinek 
bevonásával, prevenciós előadások.  2017. 
április 01-én IX. alkalommal rendezzük 
meg Tollforgató tanulmányi versenyün-
ket, melybe több mint 30 iskola kapcso-
lódott be. Az idei tanévben is szerveztünk 
felzárkóztató foglalkozásokat, versenyek-
re való felkészítést, és szakköröket, a gye-
rekek érdeklődésének megfelelően. Az 
említett programokat megtekinthetik is-
kolánk honlapján mely elérhető a http://
www.fekete-merdo.sulinet.hu/ címen.
 – A Szülői Közösség szervezésében 
idén is megrendezték a jótékonysági szü-
lők-nevelők bálját, melynek bevételével is-
kolánk tanulóit támogatják a programo-
kon, rendezvényeken. Ebben a tanévben is 
kaptunk támogatásokat szülőktől, valamint 
iskolánkat támogatta a MOL ZRT. 30 darab 
laptoppal és 30 darab portreplikátorral Kö-
szönjük a támogatóknak! – hangsúlyozta 
az intézmény igazgatója.

„A Szülői Kö-
zösség szerve-
zésében idén is 
megrendezték 
a jótékonysági 
szülők-nevelők 
bálját, mely-
nek bevételé-
vel iskolánk 
tanulóit támo-
gatják a prog-
ramokon, ren-
dezvényeken.”
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  Ildi
kó

Kozmet
ika

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

: Ildikó  
Kozmetika  
4es főút

Idén is egy nagyon színes és vidám farsangi mulatságon ve-
hettek részt gyermekeink a monorierdői Csicsergő Óvodában. 
Ezen a napon minden gyermek izgatottan érkezett meg hoz-
zánk. A csoportszobáinkat elfoglalták a királylányok, szuperhő-
sök, különféle kisállatkák és mesteremberek. Nagy örömömre 
nem csak a gyermeksereg húzott maskarát, hanem az intéz-
mény minden dolgozója beöltözött: voltak nővérkék, barlang-
ászok és nyuszikák is köztünk. A közös tánccal kezdődő progra-
mon minden kicsi és nagy jól érezhette magát a gyönyörűen 
feldíszített tornaszobában. Később a csoportszobákban foly-
tatódott a vigadalom, ahol már étel és ital is várta a tánctól 
megfáradt seregletet. A megpihenés és feltöltődés után, min-
den csoportban különböző játékos feladatokat és versenyeket 
rendeztek. Egy nagyon vidám, karneváli hangulatú télűzésen 
vehettünk részt ezen a napon. Reméljük, hogy a farsangi viga-
dalommal sikerült elűznünk a telet, és végre megérkezik a vár-
va-várt tavasz. Győri Borbála

Monorierdőn a 2017. évi, ebek kötelező, 
veszettség elleni, összevezetéses védőol-
tását az alábbi időpontokban a régi Pol-
gármesteri Hivatalnál végezzük: 
 – március 18. szombat 9-13 óráig 
dr. Dudás Jenő Tel.: 06-29/412-724
 – március 25. szombat 9-13 óráig 
dr. Varga János Tel.: 06-20-95-77-226, 
06-29-412-613.
 Az oltás és féregtelenítés költsége elő-
vezetett ebenként 4000 Ft/eb. Azon eb tu-
lajdonosok, akik még nem rendelkeznek 
új eboltási könyvvel, az új könyv ára 500 Ft. 

Farsang volt az óvodában

Eboltás 2017
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Nagyobb helyen, nagyobb választékkal várjuk! 

Friss zöldség, gyümölcs

Primőr áruk

Házi sajtok

Különleges fűszerek és pácok

Helyben feldolgozott 
tőkehús, baromfihús, 
magyar sertés-  
és csirkehús

Erzsébet-utalvánnyal, Magyar  
Posta kártyával, bankkártyával is fizethet.

Kolbászhús, 
szalonnafélék, 

belek 
kaphatók!

Pénteken  
és szombaton  

friss hal,  
pontyszelet.

Szaloncukrok

Válassza a minőséget és a tapasztalatot!

Keresse naprakész 
ajánlatainkat 

a Facebookon!               
: sarok-abc 

monorierdő

Készüljön a tavaszi  
sütögetésre!

Ha nincs sütnivalója, mi összekészítjük. 
Rendelje meg egy nappal előbb!

Helyi  
vágóhidakról  

100%-ban magyar 
sertés-,  marha-,  

csirkehús.


