
Monorierdő Község Önkormányzatának Lapja 2017. december – VII. évf. 6. szám

hírmondó
monorierdői

Új tagokat  
toboroz a Mo-
norierdői Nép-
tánccsoport

 5. oldal

Programok 
sorozatát 
hozta az ősz

 3. oldal

Embert 
próbáló  
kilométerek

4. oldal

Januártól várják a jelentkezőket
Ami három éve még 

nem sikerült volnaMegnyílt a Kulturális Központ

Kedves monorierdői 
Lakosok!
A tél közeledtével sem 
kevesebb a teendőnk az 
önkormányzat háza táján. 
Elérkezett az idő, hogy 
felkészüljünk a téli síkosság 
mentesítésre, és a hóelta
ka  rí tásra. Az önkormányzat 
keresi a vállalkozókat. 
Jelenleg még tárgyalás alatt 
van a megállapodás.

Meghívó

Monorierdő Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a

2017. december 17-én 
(vasárnap) 12 órakor kezdődő

KARÁCSONYI  
ÜNNEPSÉGRE
Helyszín: Tornaterem

PROGRAM
12:00  A Monorierdői Csicsergő Óvoda  

és Konyha óvodásainak műsora 
Pap Alexandra aerobic  
csoportjának  műsora

13:00  Karácsonyi ebéd
14:30  Gregus Anikó  

és Dobrozemszky Gábor műsora
16:00  Adventi gyertyagyújtás

Meghitt karácsonyi ünnepeket és boldog új
esztendőt kívánunk minden monorierdői lakosnak!

Szervező: 
Monorierdő Község Önkormányzata

De van jó hírünk is. Monorier-
dő község önkormányzata 6,7 
millió Forint támogatást nyert 

az államtól parkok és játszótér kialakítá-
sára. Nem elhanyagolható momentum, 
hogy ezt nem kell visszatéríteni. Az ösz-
szeget valószínűleg a játszótér befejezé-
sére fogjuk fordítani, hiszen a vállalkozó, 
aki az eddigi kivitelezést végezte, olyan 
gyenge minőségű munkát végzett, amit 

nem vagyunk hajlandóak kifizetni. Rá-
adásul a képviselő-testület úgy határo-
zott, hogy a játszótér befejezéséhez új 
kivitelezőt keres. 
 Végül engedjék meg, hogy Juhász 
Gyula versével kívánjak áldott karácsonyt 
és boldog új évet a Monorierdői Hírmon-
dó valamennyi olvasójának!

Szente Béla, polgármester

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. 

1902

Juhász Gyula:  
Karácsony felé

Kellemes ünnepeket és boldog  
új évet kíván Monorierdő  
Község Önkormányzatának  
Képviselő-testülete
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Két osztálynyi feljutás a cél
Fellendülő fociélet Programok sorozatát hozta az ősz

Életmódváltás  
pályázati forrásból

Idősek napja
Október elsején 4 jubiláló házaspárt kö-
szöntöttek az idősek napi rendezvényen. 
Egy pár 50 éves házassági évfordulót, há-
rom pár pedig 40 éves évfordulóját ünne-
pelte. Sztárvendég Ihos József, pontosab-
ban Kató néni volt, aki láthatóan igazán 
jókedvre derítette a jelenlévőket. Az ön-
kormányzat szendviccsel, üdítővel kínálta 
a vendégeket. Hangulatos zenés műsorral 
zárult a teltházas tornatermi rendezvény.

Író-olvasó találkozó
Gróf Nádasdy Borbála írónő látogatott el 
településünkre október 5-én, az új Kultu-
rális Központba. A találkozón a rendez-
vényterem megtelt az irodalom, kultúra, 
könyvek iránt érdeklődőkkel. A találko-
zóvégén az írónő dedikálást is tartott.

Kiállítás
Október 9-én, hétfőn, délután 5 órakor 
került sor Koday László festőművész kiállí-
tásának megnyitójára, a monorierdői Kul-
turális Központ átadásának keretein belül. 
A megnyitón beszédet mondott Pogá-
csás Tibor államtitkár és Szente Béla polgár-

Monorierdő Község Önkormányzata, mint főpályázó támoga-
tási kérelmet nyújtott be a VEKOP-7.2.2-17 kódszámú Az alap-
ellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése- 
népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése című felhívásra. 
 A pályázati felhívás értelmében a támogatás mértéke maxi-
mum 90 millió Ft vissza nem térítendő támogatás. A pályázat 
tervezetten 2018. 06. 01. – 2020. 05. 31-ig terjedő időszakban, 
24 hónap alatt valósul meg, 100%-os intenzitású támoga-
tással. A pályázat célja Egészségfejlesztési Irodák (EFI) létre-
hozása járásonként, amely intézményi hátteret biztosít a be-
tegségmegelőzési, egészségfejlesztési tevékenységhez, oly 
módon, hogy aktívan működtetik, járási hálózatba integrálják 
az egészségfejlesztési tevékenységet végző szervezeteket. 
 Az EFI, közvetlen kapcsolatot kialakítva az egészség fej-
lesztési programok célcsoportjaival, oly módon javítják az 
egészségügyi ellátórendszer prevenciós tevékenységét, hogy 
a háziorvosi szolgálatoktól, a járóbeteg szakrendelésről vagy 
fekvőbeteg szakellátást követően az EFI-be irányított életmód-
váltásra szorulókat, vagy a saját elhatározásukból életmódvál-
tást kezdeményezőket életmódváltó programokba vonják be, 
és a követik a programokban való részvételüket.
 Az EFI létrehozásával, működtetésével el szeretnénk érni, 
hogy járásunk lakosai az egészségük iránti felelős magatar-
tást értékként, életük méltóságaként kezeljék.

Várdai Enikő, szakmai vezető

„Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat....”
(Babits Mihály: Karácsonyi ének)

MEGHÍVÓ
ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁSRA
Időpontjai:

2017. december 3. 16 óra
Szervező: Katolikus  egyházközösség, helye: Makkos Park

2017. december 10. 16 óra
Szervező: Református egyházközösség
Evangélikus egyházközösség, helye: Makkos Park

2017. december 17. 16 óra
Szervező: Monorierdő Község Önkormányzata, 
helye: Makkos Park 

Mindenkit szeretettel várunk!

A vállalkozóval közösek a célok, hi-
szen azt szeretnék, hogy hama-
rosan minden korosztályban in-

dulhassanak monorierdői csapatok a 
bajnokságokon. A tervek szerint kiemel-
ten kezelik majd az utánpótlás neve-
lést és a tehetséggondozást, és el akar-
ják érni, hogy minél több monorierdői 
lakosnak lehetősége nyíljon e sportág 
gyakorlására. Reméljük, hamarosan is-
mét benépesül a sportpálya, és a foci te-
lepülésünkön is visszakapja majd azt a 
rangot, amit méltán megérdemelt. Hi-
szen ne feledjük, hogy évekkel ezelőtt 
a Pest megyei harmadosztályú ócsai 
csoport ifjúsági bajnokságát az akko-
ri mononorierdői ifi labdarúgó csapat 
nyerte meg. Cél, hogy a hazai és az ide-
genben játszott meccseken újra hango-
san szóljon a buzdítás: Hajrá Monorier-
dő!
 A Hírmondó megkereste Gál Bélát, a 
Rebelog Kft. ügyvezetőjét, hogy a ter-
vekről és a várható sporteredményekről 
faggassuk.

– Mikor és  hogyan került kapcsolatba a 
sporttal?
 – A sport egész életemben fontos 
volt számomra, amatőr, hobby szinten, 
illetve néző és drukkerként is. Igazolt 
sportoló viszont csak most lettem saját 
csapatomban, amivel gyerekkori álmom 
vált valóra.
 

– Milyennek látja jelenleg Monorierdő 
sportéletét?
 – Monorierdő sportéletét kevésbé 
ismerem, mivel csak nemrég kerültem 
közelebbi kapcsolatba a településsel. A 
foci múltjáról viszont tudom, hogy vol-
tak sikerek, és nagy népszerűségnek ör-
vendett a lakosok, a játékosok és az Ön-
kormányzat körében. Ezért is örülök, 
hogy ezen a településen lehetek része-
se egy sportbarát légkörnek.

– Milyen célokat, újításokat tűztek ki az 
elkövetkezendő fél évtizedre?
 – Részünkről a minőségi, kulturált, 
merész álmokat szőni merő – a fiatalo-
kat kiemelten támogató – sportéletben 
gondolkodunk. Ahol a tehetséges játé-
kosoknak nem azon kell gondolkodniuk, 
hogy hová mehetnének el egy „rendes, 
jó csapatba” játszani, hanem itt, helyben 
látják ezt elérhetőnek. Szeretnénk minél 
több helyi lakosnak meghozni a kedvét 
a sporthoz, elsősorban a labdarúgáshoz. 
Első körben az egyre jobb körülmények 
megteremtésével, illetve a sportolással 
járó költségek átvállalásával. Azaz nem 
szednénk sem tagdíjat, sem belépőt a 
helyi lakosoktól, és támogatnánk őket a 
sportszerek, felszerelések terén is, hogy 
ez ne legyen akadálya a sportnak.
  Az elkövetkező 5 évben legalább 2 
osztálynyi feljutás a cél a 2018-as megye 
IV. osztályú kezdést követően. Ezen kívül 
tervezzük a labdarúgás mellet kiegészí-
tő sportágak indítását is, melyre a sport-
pálya mellett vagy az Önkormányzat ál-
tal biztosított egyéb helyen lehetőség 
nyílik.
 

– Miből kívánják finanszírozni vállalt 
feladataikat?
 – A sportpálya és sporttevékenysé-
günk költségeit, sportvállalkozás lévén,  
alapvetően önerőből finanszírozzuk, de 
szívesen látunk bármilyen külső vagy ál-
lami támogatást és TAO-t. A minden-
kor aktuális nyilvános pályázati lehető-
ségekkel is élünk majd. Vállalkozásunk 
tevékenységei a belföldi és nemzetközi 
áruszállítás, műszaki és eredetvizsgázta-
tás, valamint kamion szerviz és mentés.

– Milyen a kapcsolatuk az önkormány-
zattal?
 – Az Önkormányzattal a jelenlegi 
kapcsolatunk kiváló, a sporttal kapcsola-
tos álláspontjainkat is beleértve. Célunk 
ennek fenntartása, és a település sport-
életének közösen történő, folyamatos 
fejlesztése.

A településvezetés fontos 
nak tartja a helyi labdarú 
gás fellendítését. A képviselő
testület döntése nyomán 
öt évre szóló szerződést 
kötöttek a Rebelog Kftvel a 
sportpálya üzemeltetésére. 

Amennyi árnyalatban pompáztak ősszel a település fái, annyi rendezvényt  
kínált idén az önkormányzat a lakosoknak. Kultúra, egészség, szórakozás: 
senkinek sem kellett utaznia, ha tartalmas kikapcsolódásra vágyott. Nézzük,  
mik közül választhattak azok, akiknek az őszről nem az unalom jutott eszükbe!  

Gál Béla
Rebelog Team Kft. / Rebelog FC 
Tel.: +36-70/907-5531

Bővebb felvilágosítás és jelentkezés 
a következő elérhetőségeken: 

mester. Rövid irodalmi műsort követően 
Feledy Balázs művészettörténész ismer-
tette a hallgatósággal Koday László mun-
kásságát. A naiv festészet kiemelkedő al-
kotóját szoros szálak fűzik a településhez: 
élete legnagyobb részében Monorierdőn 
élt. Műveit most első alkalommal állította 
ki a településen.  Konda Nikolet 

Egészségnap és Újra-
élesztés világnapja
Második alkalommal csatlakozott Mo-
norierdő az újraélesztés világnapjához fi-
gyelemfelkeltő és tájékoztató szándékkal. 
Október 16-án kb. 500 fő részvételével tar-
tották meg az eseményt, melyen minden 
korosztály képviseltette magát az ovisoktól 
a nyugdíjasokig. Volt aerobic, ételkóstolás, 
ahol laktózmentes, glu ténmentes és dia-
betikus finomságokat kóstolhattak. A szű-
rések és az  újraélesztés bemutató ismét 
népszerűek voltak. A patika bioszörpöket, 
vitaminokat és édességet hozott, amit a je-
lenlévők el is fogyaszthattak. A védőnő ál-
tal összeállított tesztekre helyesen válaszo-
lók gyümölcskosarat nyertek. 

Október 23.
A település lakossága idén is együtt em-
lékezett az ötvenhatos forradalom ese-
ményeire és áldozataira. A polgármeste-
ri beszéd után az iskolások színvonalas 
műsort adtak elő, majd hagyományo-
san koszorúzással zárult a rendezvény.

Környezetvédelem
November 4-én nyolc darab fát és több 
díszcserjét ültettek el az új játszótér te-
rültén. Kérjük a lakosokat, hogy vigyáz-
zanak a frissen ültetett növényekre, mert 
a fák nem csak szebbé teszik közterein-
ket, de a nyári melegben nem csak ár-
nyékot, de oxigéndús levegőt is adnak 
gyermekeinknek – és nekünk.

Lampionos felvonulás
Márton nap alakalmából, november 8-án 
körülbelül 600 fő részvételével tartot-
ták meg a település hagyományos lam-
pionos felvonulását. Ahogy minden év-
ben, idén is az iskolától indult a menet. 
Az óvodánál a legkisebbek is csatlakoz-
tak a tömeghez, majd a katolikus kápol-
nában a hittanos fiatalok műsorral készül-
tek. Az esemény zárásaként a napköziben 
a konyha dolgozói zsíros kenyérrel és teá-
val várták a felvonulókat. A rendezvényt 
a polgárőrség és a rendőrség biztosította. 

„A fák nem 
csak szebbé te-
szik közterein-
ket, de a nyári 
melegben nem 
csak árnyékot, 
de oxigéndús 
levegőt is ad-
nak gyerme-
keinknek  
– és nekünk.”

Koszorúzás

Az alkotó  
a Hírmondó  
újságíróival

Az írónő könyvét dedikálja

Faültetés
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Embert próbáló kilométerek

2017. december

Idén szeptember 29én 
rendezték meg Görög ország  
ban a 35. Spartathlon futó ver
senyt, amely kategóriájában 
a három legnehezebb verseny 
közt van számon tartva. Blas
kó Mihály monorierdői lakos 
egyike volt a magyarországi 
versenyzőknek, akik a tá
vot sikerrel teljesítették. 

52017. december

Hirdetés

Hirdetés

Adventi szöszmötölés 
A monorierdői Kulturális Központ mindenkit szeretettel várnak 
egy kis adventi kézműveskedésre, játékos foglalkozásra a könyv-
tárba. Az ünnepekre való ráhangolódás jegyében a résztvevők 
karácsonyfadíszeket, ajtó kopogtatót és saját díszítésű mézeska-
lácsot készíthetnek. A kézműves foglalkozás időpontja: 2017. dec-
ember 16. (szombat)  9–13 óráig.
 A könyvtár nyitva tartása:
Hétfő: egész nap • Kedd, Szerda, Csütörtök: délelőtt • Péntek: dél-
után. • Minden hónap első szombatján.

„A sportoló hét 
éve fut rend-
szeresen, és 
számos hosz-
szú távú futó-
versenyen in-
dult már.”

Januártól 
ismét várom 

óvodások, iskolások  
és felnőttek jelentkezését  
a Holdfény Aerobic Tánc  

órákra

Érd.: Pap Alexandra  •  Tel.: 06-30/907-8055

Az árak nem változnak: gyerekeknek 3000Ft/hó, 
felnőtt bérlet 4500 Ft/hó.

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

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

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

Az Andi Stúdióban

Professzionális teljes testvibrációs, 
mozgásteráPiás alakformáló készülék

Öt kamionnyi 
hulladék

Mozduljon ki  
otthonról! Táncoljon!

Hozni is, vinni 
is lehet

Buli a suliért

Monorierdőn első alkalommal került 
megszervezésre a veszélyes hulladék el-
szállítása. A lakosok nagy számban vet-
ték igénybe ezt a remek lehetőséget. 5 
kamionnyi veszélyes hulladékot szállí-
tottak el, melynek díját az önkormány-
zat fizette. 

A Monorierdői Néptánccsoport sok szeretettel várja új tagja-
it a 2018-as esztendőben. Amennyiben egy jókedélyű, a ma-
gyar néphagyományok iránt érdeklődő társasághoz szeretne 
tartozni, vagy egyszerűen csak szenvedélyesen szeret táncol-
ni, kedveli a zenét, ne habozzon! Jelentkezzen ön is! A nép-
tánccsoport 2018. január 5-én, pénteken 18 órától várja új tag-
jait a tornateremben. 

2018. január 13-án, szombaton, 8-13 
óráig jótékonysági ruhaosztás lesz a 
napköziben. Hozni is lehet megunt, ki-
nőtt jó minőségű ruhákat, gyermekjáté-
kokat a ruhaosztás napján, vagy január 
2-12-ig leadhatnák a polgármesteri hiva-
talban.

November 18-án rendezte meg a Feke-
te István Általános Iskola Szülői Közössége 
a jótékonysági Retro Suli Bulit. Az estét Pap 
Alexandra aerobic csapata és a Holdfény 
aerobic csapat nyitotta meg. A buli na-
gyon jól sikerült nem csak hangulat, de be-
vétel szempontjából is. A rendezvény 439 
000 Forint nyereséget hozott. 
 A szervezők köszönetet mondanak Mo-
norierdő Önkormányzatának, A Mono-
rierdei Fekete István Általános Iskola ve-
zetésének, pedagógusainak, technikai 
dolgozóinak és a Szülői Szervezet tagjai-
nak. Köszönet a felajánlóknak! A diákok ne-
vében is köszönjük Monorierdő össze-
fogását, melyet a nemes cél érdekében 
valósított meg! Jócsák Tímea, SZK elnökA versenyre való felkészülését hét 

hónap intenzív edzés előzte 
meg, mielőtt a monorierdei ön-

kormányzat támogatásával Blaskó Mi-
hály kijuthatott Görögországba. A spor-
toló hét éve fut rendszeresen, és számos 
hosszú távú futóversenyen indult már. 
Az eddigi legnagyobb kihívást mégis 
a Spartathlon jelentette számára: – Már 
három éve gondolkodtam az induláson, 
de a szükséges szintidőm még nem volt 
meg az induláshoz. Azt hiszem, az elmúlt 
években még nem sikerülhetett volna. 

Meg kellett érnem rá – tájékoztatta az ol-
vasókat Blaskó Mihály a Monorierdői Hír-
mondó kérésére.
 A Spartathlon ultramaraton során 
több mint 5000 méter szintemelkedést 
kell leküzdeni 246 kilométeres távon ke-
resztül, és erre maximum 36 óra áll ren-
delkezésre. A versenyre kijutni sem egy-
szerű, ugyanis világszerte mindössze 350 

Van képe hozzá?
A község önkormányzata fotókiállítást 
szervez, melynek témája: Monorierdő a 
régmúlttól napjainkig. Kérjük a lakosokat, 
hogy akinek birtokában van a település-
hez kapcsolódó régi fotó, vagy a jelenlegi 
Monorierdőt ábrázoló különleges fény-
kép, a kiállítás idejére bocsássa a szerve-
zők rendelkezésére. A képeket e-mailben 
is el lehet juttatni, vagy az átadás módjá-
val kapcsolatban kérjük, hívja az alábbi te-
lefonszámok egyikét:
Borbás Elvira  0630/6254842,
elvira.borbas@gmail.com,
Dzsupin Imréné 0630/6259984

Értesítjük a lakosokat, hogy 2017. 12. 
22-től 2018. 01. 03-ig a polgármesteri 
hivatal és a könyvtár zárva tart.

Közigazgatási szünet

futó indulhat, és az országon belüli ver-
senyzők száma is limitált. Amellett, hogy 
megfelelő szintidővel kell rendelkezni, 
a versenyre való kijutás a szerencsén is 
múlik. Idén 23 magyar versenyző méret-
tette meg magát.
 A versenyt 1983 óta évente rendezik 
meg Athén és Spárta között, amelynek 
történelmi háttere egy Pheidippidész 
nevű athéni küldönc Hérodotosz által 
dokumentált futása. A futárt Kr. e. 490-
ben menesztette útjára Miltiadész, hogy 
a marathóni csata előtt segítséget kérjen 
a spártaiaktól a perzsák ellen. 
 A történet szerint Pheidippidész nem 
élte túl az embert próbáló feladatot, vi-
szont az azóta fogalommá vált maratoni 
futás kedvelt sporttevékenységgé nőtte 
ki magát a kitartásukat bizonyítani vágyó 
sportolók körében. Blaskó Mihály szerint 
ez a verseny azonban jóval többet ad a 
puszta fizikai edzésnél: - Az a rengeteg 
jó ember, akit megismerhettem, a siker, a 
teljesítés, a szobornál való sírás és a más-
napi gálavacsora a tiszteletünkre, mind-
mind felejthetetlen élmény – összeg-
zi emlékeit Blaskó Mihály. - Aki szereti a 
sportot, az valahol mindig is szeretne ha-
sonló dolgokat átélni versenyzőként. A 
hét minden pillanata végig fogja kísérni 
az életemet… Konda Nikolett

Amit a görög hírnök nem élt túl,  
azt a magyar sportolók teljesítették
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Kellemes karácsonyi ünnepet és boldog új évet kívánunk!

2018

Monorierdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

A fotókat Nagy Dávid készítette.
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Tisztelt Lakosság!

2017. december

Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Ajándékok között
Az éves kereskedelmi forgalom több mint 10%a a karácsonyi ajándékvásárlások
ból adódik. Már november elejétől karácsonyi akciókat hirdetnek az üzletek, hogy 
minél több ajándékra költhessük a pénzünket. Üzletből üzletbe rohanva igyekszik 
mindenki, hogy megfelelő ajándékot vegyen szeretteinek. Mert a karácsony úgy 
az igazi, ha elég mennyiségű, szépen csomagolt ajándék között ér bennünket.

Monorierdői Hírmondó
Alapító laptulajdonos: Monorierdő Község  
Önkormányzata. Kiadja: Régió Lapkiadó Kft.  
Cím: 2200 Monor, Németh Ágoston u. 5., Szerkesz-
tő: Nagy Renáta. Felelős kiadó: Papp János ügyvezető.  
Szerkesztőség: Cím: 2200 Monor,  
Kossuth L. u. 71/A.. 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.
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Közérdekű információk

•  DERMAROLLERes 
kezelés

• Tini arckezelés
• SMINKTETOVÁLÁS
• Férfi kozmetika
• SMINK KÉSZÍTÉS
•  CELLULIT és FRIS-

SÍTŐ MASSZÁZS

  Ildi
kó

Kozmet
ika

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

: Ildikó  
Kozmetika  
4es főút

Tájékoztatom Önöket a téli időszakban fokozott odafigyelés-
sel tartsák  tisztán az ingatlanuk illetve az előtte levő terüle-
tet. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő Testületé-
nek 3/2016 ( II.29) Kt. rendelete értelmében II. fejezet  6. § (1) az 
ingatlanon és közterületen az ingatlan tulajdonosa, használó-
ja köteles gondoskodni: 
 (2) a) az ingatlan előtti járda és azon kívül az úttest középvo-
naláig terjedő terület sáv,
 (3) Az ingatlan előtti járdát naponta legalább egyszer lehe-
tőleg a reggeli órákban illetőleg szükség szerint le kell takarí-
tani, és ha szükséges naponta többször is a hótól, jégtől meg 
kell tisztítani és a síkosságtól mentesíteni kell.
 Első körben figyelmeztetem, de amennyiben változást nem 
tapasztalok kénytelen leszek a törvény által szankciót alkal-
mazni!  

Tisztelettel: Petrovai Tamás, Közterület-Felügyelő

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 

december hónapban, hozzávaló  

mennyiségű cement vásárlása 

esetén! (min. 2,5q/m3)

30 N+F

 falazótégla 

és fabrikett 

AKCIÓ
!

Ne bízza másra az anyagbeszerzést!  
Százezreket spórolhat, ha saját maga szerzi be építőanyagát!

Élelmiszer, vegyi áru • Zöldség-gyümölcs • Friss pékáru • Felvágottak 
Mirelit áru • Tejtermékek • Italáru (üdítők és alkoholos termékek) • Fenyőkéreg

Köszönöm ABC partner  
Bővebb információ a  

www.koszonomabc.hu oldalon

Mindenáron a legjobb áronVegyes

Nyitvatartás: H–P: 6–19-ig, Szo, V: 6–16

Monorierdő, Barátság u. 102.  
Rétes csárda mellett

06-31/780-7197    
Erzsébet utalvány, Erzsébet kártya, bankkártya, 
Szép- kártya és K&H Szép-kártya elfogadóhely

Bizsuk, kozmetikai  
cikkek, kiegészítők

299 Ft/db

FABrIKeTT 
10 kg-os

Békés  
karácsonyi ünnepet  

és boldog új évet kívánunk!
Köszönjük hogy egész évben nálunk 

vásárolt! 
      Ünnepi nyitvatartás
2017. dec. 24-én: 6–12 
 dec. 25-én: zárva
 dec. 26-án: 7–13-ig 
  (dec. 27, 28, 29, 30: 

változatlan)
 dec. 31-én: 7–13-ig 
2018.  jan. 1-jén: zárva
  jan. 2-től a megszokott 

normál nyitva tartás lesz 
érvényben.

Dr Páczi Antal 2017. december 11. 16:00-17:00
Dzsupin Imréné 2017. december 11. 16:30-17:00
Borbás Elvira 2017. december 11. 16:00-17:00
Balogh Gábor 2017. december 11. 16:00-17:00
Fehér István 2017. december 18. 16:30-17:30
Nagy Lászlóné 2017. december 18. 16:30-17:30

Köszönetünket fejezzük ki dr. Páczi 
Antal háziorvosunknak, a Mentőszol-
gálat kiérkező munkatársainak, akik 
nagy erőfeszítéssel küzdöttek szere-
tett férjem, édesapánk Pálinkás Lász-
ló életének megmentéséért. Köszöne-
tünket fejezzük ki mindazoknak, akik 
temetésén részt vettek, sírjára virágot 
helyeztek, részvétüket nyilvánították.  

A gyászoló család

Istentiszteletek 
vasárnaponként 
délelőtt  
11 órakor.
 Szentestei is-
tentisztelet dec-
ember 24-én 
délután 4-kor.

Képviselői fogadóóra:

Köszönetnyilvánítás

A Monori-
erdői  
Református 
Gyülekezet 
alkalmai:

P edig a Bibliában azt olvassuk, hogy 
„minden jó adomány és minden tö-
kéletes ajándék onnan felülről, a vi-

lágosság Atyjától száll alá” (Jak 1,17). Így 
tekinthetünk ajándékként magára az ün-
nepeltre, Jézusra is. Isten tökéletes ajándé-
ka az emberiség számára. Annak ellenére a 
legtökéletesebb ajándék, hogy nem szép 
csomagolásban kaptuk (egy barlangistál-
ló szalmával bélelt vályújában). És sokan 
szükségtelen ajándéknak érzik, amit legszí-
vesebben visszacserélnének. Mert a Benne 
kapott ajándék olyan megfoghatatlannak, 
valószerűtlennek, szükségtelennek tűnik. 
És így lesz Isten legnagyobb ajándékából 
egy karácsonyi képeslapot díszítő Jézuska. 
A legnépszerűbb ünnep alanya dekoráció-
vá válik csupán, nem ajándékká. 

 Mi a református gyülekezetben azt sze-
retnénk szolgálni, hogy Monorierdőn mi-
nél többen ismerjék fel a 2000 évvel ezelőtt 
karácsonykor megszületett kisgyermek-
ben azt, akire a legnagyobb szükségük 
van. Azt, akiben Isten mindenkit tökélete-
sen megajándékoz, mert ez a kisgyermek 
felnövekedvén megváltást és bűnbocsá-
natot hozott. Az újrakezdés páratlan lehe-
tőségét, a gyógyulás és a vigasztalás csak 
Benne megragadható alkalmát. Persze, er-
ről csak úgy beszélhetünk hitelesen, hogy 
mi magunk is így éljük ezt meg. 
 És valóban, gyülekezetünket páratla-
nul megajándékozta a Mindenható az 
idei esztendőben. Két évvel az alapkő-le-
tétel után, idén november 12-én megtart-
hattuk az első istentiszteletet a gyülekeze-

ti házban. Még sok tennivaló akad kívül és 
belül, de már alkalmassá vált arra, hogy 
a minket megajándékozó Istent ünne-
peljük benne. És megajándékozott min-
ket az Úr lelki növekedéssel is. Sokan jöt-
tek hozzánk, lelték meg közöttünk a lelki 
otthonukat, érezték megajándékozottnak 
magukat. Ahogyan ajándékok vagyunk 
egymás számára e közösség tagjaiként. 
És megajándékozott gyógyulásokkal, vi-
gasztalással, fölsorolhatatlan módon.
 Talán arról kellene írnom, hogy milyen 
az új gyülekezeti ház, hogyan és meny-
nyi pénzből épülhetett fel, mikor folyta-
tódik a templomépítéssel. De mindez lé-
nyegtelen és kevés ahhoz az áldáshoz, 
amit Krisztus valóságában élhetünk meg, 
amelyből a föntebbi ajándékok származ-
nak. Éppen ezért erre hívogatok minden-
kit: élje meg közöttünk Krisztus valóságát, 
érezze magát a Teremtő Isten személyes 
megajándékozottjaként. Mert karácsony-
ra készülve ez mindennél fontosabb. Ha 
személyes valósággá válik mindaz, amit 
Krisztusban kaptunk Istentől, akkor fog 
valódi értelmet nyerni az építkezésünk, 
a gyülekezeti ház, a templom. És a kará-
csony is. Így legyen mindenkinek áldott 
ünnepe! Lénárt Tibor
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Szalon
cukrok

Keresse naprakész 
ajánlatainkat 

a Facebookon!               
: sarok-abc 

monorierdő

        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

H: 7-12-ig, K-P: 6-18-ig, Szo: 6-13-ig, adventi vasárnapokon: 7-12-igSAROK
ABC

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!

Karácsonyi 
halvásár

Húsakcióinkkal várjuk 
kedves vásárlóinkat! 
Keresse a  jelet a
polcokon!

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

Válassza a minőséget és a tapasztalatot!


