
Monorierdő Község Önkormányzatának Lapja 2017. július – VII. évf. 4. szám

hírmondó
monorierdői

A címerestől 
a hímzettig

 3. oldal

Pörkölt  
Ördögök

 3. oldal

Legyél te is 
reformátor!

4. oldal

Monorierdő tortája 2017 Hit, kaland, spiritualitás Kreatív nevek és ízek

Folytatás a 2. oldalon

Fergeteges falunap
Idén az önkormányzat 
udvara adott otthont a 
falunapi rendezvényeknek. 

Az udvaron minden és minden-
ki elfért: volt rodeo bika, büfé, 
könyvsátor, a nagy melegben pe-

dig sokan hűsöltek a párakapu frissítőjé-
ben. A gyermekek körében népszerű volt 
az arcfestés és a légvár is, melyet Tóth Já-
nos ajánlott fel. A védőnő és a családgon-
dozók játékokkal, vetélkedővel, az óvónők 
pedig kézműves foglalkozással készültek. 
A Katolikus Karitasz Monorierdői csoport-
ja adományokat osztott. Volt bűnmeg-
előzési előadás, hallásvizsgálat és termé-
szetesen egészségügyi sátor is, ahol a 
rendezvény időtartama alatt ügyeletet 
tartott dr. Páczi Antal, dr. Külüs Ilona, Bánné 

Zsuzsika és Flóriánné Erika. A rendezvényt 
polgárőrök és rendőrök biztosították.
 A balesetvédelmi, tűzvédelmi okta-
tás után a nap bemelegítővel indult: 
Pap Alexandra aerobik foglalkozása után 
Blaskó Zsuzsi vezetésével futásra invitál-
ták a lakosokat, majd kispályás labdarú-
gó tornát tartottak, Földesi Zoltán veze-
tésével. Délben, mint egy nagy család, 
együtt ebédelt Monorierdő lakossá-
ga, hiszen az Önkormányzat mindenkit 
vendégül látott egy adag pincepörkölt-
re. A finom ebédet a konyha dolgozói 
főzték Balla Tiborné élelmezésvezető 
szervezésével, melyhez a bort a Ker-bor 
Kft. biztosította. Téglás Sándor és család-
ja csülökpörkölttel kínálta a jelenlévőket, 
melyhez minden hozzávalót ők biztosí-
tották.

A Monorierdőn élő Tur-
csik Daniella Petra nyerte a 
gyömrői XI. Tószépe elneve-
zésű versenyt. A 17 éves lány 
születése óta Monorierdőn 
lakik, idén végezte a mono-
ri József Attila Gimnázium 11. 
évfolyamát. 
 Ez volt az első ilyen 
jellegű megmérettetés éle-
tében, amelyen elindult. Bár 
a versenyt egy facebookos 
szavazás előzte meg, me-
lyen ő kapta a legtöbb lájkot 
és megosztást, arra még-
sem számított, hogy a há-
romfordulós versenyből is 
győztesként kerül ki. A szép-
ségkirálynő nagyon örül az 
eredménynek, és köszöni a 

sok-sok támogatást, melyet családjától, barátaitól és a lakosok-
tól kapott. 
 További sok sikert kívánunk Petrának, és örülünk, hogy szép-
ségével együtt – településünk lakójaként – Monorierdőt is 
képviseli a régióban. 

Virág Ilona, az Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagja ezüstminősí-
tést kapott a VII. Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud döntőjén. Ilo-
na vers és próza kategóriában indult, ahol a saját maga által 
írott verseit adta elő. Monorierdő Önkormányzata anyagilag 
járult hozzá, hogy részt vehessen a rendezvényen. Gratulálunk 
az elért eredményéért!

Monorierdői lány  
lett a szépségkirálynő

Ezüstminősítést kapott
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Délután a színpadi programoké volt 
a főszerep: felléptek az óvodások, volt 
game-dance, ju-ju-tsu bemutató, sze-
repelt Pap Alexandra aerobic csoport-
ja, majd a versenyek, vetélkedők ered-
ményhirdetése következett. Nagyon 
jól sikerült a Dominó együttes bemu-
tatkozása, a közönség velük együtt 
énekelte a népszerű dalokat Lord, Din-
amit, P. Box, Piramis számokkal. A Didi 
L’amour megalapozta a jó hangulatot, 
ráadásul a műsort a Sláger TV is rögzí-
tette, mely hamarosan képernyőre ke-
rül. A Monorierdői Aprók Néptánccso-
port népi gyermekjátékokat adott elő. 

Folytatás a címlapról

Fergeteges falunap
A divatbemutató egy új színfolt volt a 
rendezvényen, melynek ötletgazdá-
ja Nagy Dávid fotós volt. Kocsis Tibor 
énekesre nagyon sokan voltak kíván-
csiak, aki  fergeteges műsorral hálálta 
meg a közönség rajongását. Késő este 

– a hajnalig tartó retró diszkót megelő-
zően – a Desperado együttes zárta a 
sztárvendégek sorát, amikorra akár 
ki is lehetett volna a tenni “az önkor-
mányzat udvara megtelt” táblát. Per-
sze – ahogy mondani szokták – sok jó 
ember kis helyen is elfér. Így történt ez 
Monorierdőn a 2017-es falunapon is: 
elfértünk!

A falunapi képeket, valamint a Hírmondó előző számában 
megjelent gyereknapi fotókat Nagy Dávid készítette.

Különleges díszítésű, ízesítésű és alap-
anyagú torták vettek részt idén a Monori-
erdő tortája elnevezésű megmérettetésen. 
A verseny évről évre emelkedő színvona-
lát jelzi, hogy egyre különlegesebb, és kül-
lemre is mind esztétikusabb tortaköltemé-
nyek születnek. Jó hír, hogy idén többen 
is versenybe szálltak ún. „mentes” tortava-
riációkkal, melyek az egészségtudatosabb 
étkezést népszerűsítik.    
 A szakmai zsűri Szemők Renátából és 
Galambos Gizellából állt. A közönség az 
idén is leadhatta szavazatát a legszebb 
tortára. A versenyre benevezett 13 tortát 

A címerestől a hímzettig

Pörkölt Ördögök

Még mindig  
népszerű a pálinka 

Egyedi ötletekkel  
teli verseny

A szervezők köszönetet mondanak mindenkinek, aki 
munkájával, felajánlásával segített a 2017-es falunap za-
vartalan lebonyolításában. A lakosoknak köszönik a rész-
vételt és a kedves, dicsérő szavakat.
 Támogatók: Monorierdő Község Önkormányzata, Tóth 
János, Téglás Sándor és családja, id. Barcsai János, Szen-
te Béla, Borbás Elvira, Dzsupin Imréné, Dr. Páczi Antal, 
Dr. Pácziné Félix Anna, Ker- Bor Kft, Bearing KFT, Sa-
rok ABC, Oázis Kertészet, Auto Car Parts Kft., Szenténé 
Hepper Adrien, IRIS Gyógyszertár, Újfalu-Ferr Kft, Andi 
stúdió, Állomás Pékség, Balogh Gábor, Baloghné Dobó 
Hajnalka, Fehér István, Feri-Lala zöldséges, Janik László 
lakásfelszerelés, Karsainé Irénke fodrászat, Kele Hentes-
bolt, Koczó Ker, Komjáti István kábeltévé, Kustyán bolt, 
Ludányi Tüzép, Nagy Lászlóné, Nemzeti Dohánybolt – 
Balogh Imre, Rétes Csárda, Tanya Csárda, Szemők Jó-
zsefné, Szigü temetkezés, Tanya Csárda, Békési Security, 
Nemzeti Dohánybolt – Kecskeméti Ferenc, Goods Market, 
Bátonyi Szilárd – MOL benzinkút, Kedvencek boltja, Bá-
tonyi Roland – MOL benzinkút, Juhász Sírkő, Laci pék-
ség, Pleja-hu Kft, Szendrei Tibor, Panda Divatáru, Gál 
Melinda, Leé Gergő.

Mindannyiunk érdeme

Nemcsak a csapatok névadásában, az ételek elkészítésében 
is rendkívül kreatív volt az a négy társaság, aki nevezett a má-
sodik alkalommal meghirdetett Monorierdői pincepörköltfőző 
versenyre. A szakmai zsűri – Tönköl Zsuzsanna és Szatmári Erzsé-
bet – valamint a közönség szavazatai alapján a következő sor-
rend alakult ki: I. Ízvarázs II. Erdői Pörkölt Ördögök III. Brigád IV. 
Pörifalók.

a zsűrizés után a közönség természete-
sen most is elfogyaszthatta.
 Nézzük az eredményeket! A Mono-
rierdő tortája 2017 cím büszke tulajdo-
nosa: Petrovai Tamás – csokoládétor-
ta, marcipános bevonattal. A sütemény 
díszítése rendkívül ízlésesen ötvözte te-
lepülésünk címerét az apró, halvány vi-
rágmotívumokkal. II. helyezett: Kovács 
Viktória sárgabarack-vaníliatortája, népi 
hímzésre emlékeztető csodálatos díszí-
tő motívumokkal. III.helyezett: Kis Judit 
mákos, marcipános torta-különlegessé-
ge, Milka csokival megszórva. 

A főzőversenynél jóval több induló vett részt a pálinkafő-
ző versenyen, melyen mintegy 28 ital szállt ringbe egymás-
sal. Volt olyan versenyző, aki hatféle pálinkával indult a meg-
mérettetésen. A zsűri tagjai Baloghné Dobó Hajnalka, Komár 
István, Halgas Pál és Török Pál volt. Ízek kavalkádja volt idén is: 
aszaltszilva, szilva, zöld dió, alma, törköly, körte, birsalma, szőlő, 
feketeribizli, ágyas alma, meggy és sárgabarack. 
 A végeredmény: I. Noszka Krisztián – málnapálinka, II. Hu-
szák Zoltán – kékszilvapálinka, III. Szabó József – akácvirág-pá-
linka. További versenyzők: Haller Lászlóné, Sallai László, Kiss Já-
nos, Mladoniczki István, Makai Ferenc, Szabados Dóra, dr. Mezei 
Csilla, Jáger István, Petrovai Tamás, Murárik János, Mester István, 
Bujdos János, Kontrás Ilona – Matusán Gábor.

A „Tiszta udvar–rendes ház, Szép környezet – Jó közérzet” 
verseny zsűrijének elnöke Cséfalvai Szilvia, az OÁZIS kertészet 
vezetője volt, aki szerint a résztvevők kertjei gondozottak 
voltak, egyedi ötleteket tartalmaztak. Láthattunk kaktuszok-
kal borított támfalat, gyönyörű kertkialakításokat, csodálatos 
virágkavalkádot, halastavakat, hatalmasra nőtt cukkini bok-
rokat.
 A helyezettek: I. Félix Viktor és neje, II. Vörös László és neje, 
III. id. Dzsupin Imréné
 További versenyzők, akiknek gyönyörű kertjeit plakettel, 
emléklappal és virággal jutalmazta a zsűri: Dobos József és neje, 
Pappné Haller Hajnalka, Rácz Alajosné, Szucsik János –Varga De-
zsőné. Hajdu Béla részvételét emléklappal és virággal köszön-
ték meg a szervezők.
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Legyél te is reformátor!
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A kisdiákok számára ezzel 
az első hallásra érthetetlen 
címmel szerveztünk napközis 
tábort június utolsó hetében. 
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Hirdetés

Hirdetés

Kezdődik a nyári szünet,  
de szeptembertől újra  
várom a jelentkezőket 

az ovis, iskolás és felnőtt  
aerobic – tánc órákra.

Érd.: Pap Alexandra  •  Tel.: 06-30/821-8207
Cím: Monoriedő, Fekete István Általános Iskola, tornaterem 

Ha szeret táncolni, akkor itt a helye!

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

A monorierdői Csicsergő Óvoda sok programot szervez nem 
csak a gyermekek, hanem családjuk számára is. 
 Örvendetes, hogy a szülők, családtagok bevonásával a kö-
zös élményeknek köszönhetően akár javulhatnak a szülő-
gyerrmek kapcsolatok, szorosabbá válhat a gyermekek és 
családjuk közötti kötődés. Győri Borbálát, az óvoda vezetőjét 
kérdeztük a részletekről:
 – A tavasszal kezdődő időszakban sok programon vehet-
tek részt a Csicsergő Óvoda gyermekei és családjuk. Áprilisban 
nyusziváró munkadélután volt, ahol a családok kézműves fog-
lalkozások keretében készülhettek a húsvétra. A május a Csa-
lád Hónapja volt. A gyermekek először az édesanyákat köszön-
tötték egy-egy színes műsorral, de nem feledkeztünk meg az 
apákról sem: egy teljes délelőttre invitáltuk az édesapákat, ami-
kor együtt játszhattak és versenyezhettek a gyermekeikkel. A 
legkisebb családtagok, a gyermekek ünnepét is megrendeztük. 
Idén új formában, egy hétvégi délutánon az egész családot vár-
tuk az oviba. Ügyességi versenyek, kézműves foglalkozások és 
egy rajzpályázat eredményhirdetése után interaktív koncerttel 
zártuk a délutánt. A családi délután folyamán az elégetett ener-
giát a résztvevők folyamatosan pótolhatták a – dadusnénik által 
kínált – kürtőskaláccsal és különböző finomságokkal, valamint a 
szülők által felajánlott vízzel. Az egész nevelési évet lezáró leg-
ünnepélyesebb program a ballagás volt. A gyerekek versekkel 
búcsúztak az óvodától, az ittmaradó gyerekektől, és persze az 
őket nevelő felnőttektől. Sok sikert kívánunk nekik ezúton is az 
iskolás éveikhez! – tette hozzá az intézményvezető.

A családi kötődést is erősítikÁllati tetemek  
a településen

I dén egyházunk sokféle módon 
igyekszik megemlékezni a reformá-
ció 500 évvel ezelőtti eseményei-

ről, amelyek kezdődtek azzal, hogy Lu-
ther Márton 1517. október 31-én kitűzte 
a Wittenbergi Vártemplom kapujára az 
egyház megújításához (reformálásá-
hoz) irányadó 95 tételét. Luther és a ké-
sőbbi reformátorok, így református egy-
házunk atyjának számító Kálvin János is 

négy alapigazság köré csoportosította 
azon gondolataikat, amelyek mentén az 
egyház visszatérhetett Isten útjára. 
 Ezen alapigazságokat igyekeztünk a 
táborban részt vevő gyermekekkel meg-
ismertetni, tudatosítva bennük azt, hogy 
nincs más út a boldogsághoz, az örök 
élethez. A négy alapigazságot (Egye-
dül a Szentírás; Egyedül hit által; Egyedül 
Krisztus; Egyedül kegyelemből) különfé-
le bibliai történeteken keresztül mutat-
tuk be a négy csoportban foglalkozta-
tott gyermekek számára. Filmvetítéssel 
és egyéb szemléltető játékokkal elmé-
lyítve az ismereteket, számot is adhattak 
róla feladatlapok kitöltésével, munkala-
pok elkészítésével, amelyek közül a leg-

jobbakat a hét végén külön díjaztuk. A 
délutáni kézműves foglalkozásokon ke-
resztyén szimbólumokat készítettünk, 
vagy a napi bibliai történethez kötődő 
tárgyakat alkottunk. Persze, akik nem 
szerettek volna kézműveskedni, azoknak 
volt lehetőségük sportolni is.
 A tábor elemei nagyjából minden év-
ben hasonlóan alakulnak, de mindig 
van újítás. Idén egy délutáni program is 
gazdagította a hetet „Istennel beszélge-
tünk” címmel. Az volt a célja, hogy egy-
fajta spiritualitásra is neveljük a gyereke-
ket. Érezzék át azt, hogy az az Isten, akiről 
tanulunk, tényleg jelen van köztünk, és 
megszólítható. Kérhetünk Tőle, de hálát is 
kell adjunk Neki. Jöhetünk Hozzá hibáink-
kal, bánatunkkal, bűneinkkel és kérhet-
jük Őt szeretteinkért is, gyógyulásukért, 
megtérésükért. A gyerekek meglepően 
komolyan vették ezt a programot, még 
a legkisebb (5 éves) korosztály is. 
 A szerdai kirándulás célja a Kékeste-
tő volt, ahol a tévétorony tövében egy 
nagy fa árnyékában mondtuk el az az-
napi történetet, énekeltünk, imádkoz-
tunk közösen. Evangelizációs alkalom 
volt ez, hiszen kívülállók is érdeklődtek a 
téma iránt. A délutánt a sástói Oxygen 
Adrenalin Kalandparkban töltöttük. 
 Hálásak vagyunk Istennek, hogy idén 
még több segítőt küldött! Jó volt együtt 
szolgálni az ifis csapattal és a 15 felnőt-
tel, akik segítették ennek a tábornak a 
szervezését és lebonyolítását. Köszön-
jük mindazoknak, akik adományukkal 
támogattak bennünket, a Fekete Ist-
ván Általános Iskolának a helyszín biz-
tosítását. Köszönjük az Önkormányzat-
nak, hogy idén is fontosnak tartotta azt, 
hogy anyagilag támogassa gyülekeze-
tünk gyermekek között végzett szolgá-
latát! Ahogyan az 5. alapigazság mond-
ja: Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a 
dicsőség!  Lénárt Tibor lelkipásztor

Az elhullott állatokkal kapcsolatos problé-
mák évek óta neuralgikus pontnak számí-
tanak több település életében. Az európai 
uniós előírásokhoz alkalmazkodva néhány 
éve már hazánkban sem lehet a hagyomá-
nyos módon elföldelni a dögöket.
 Ezért ezúton szeretném felhívni a la-
kosság figyelmét arra, hogy az elhullott 
állataikat ne dobják ki az erdőbe. Roppant 
nagy a fertőzés veszélye hiszen egy beteg 
állat teteme más állatot is megfertőz. Az 
állati eredetű melléktermékek elszállítá-
sáról  az állat tulajdonosa saját költségén 
köteles gondoskodni. A szabálytalanul 
(bárhol) kihelyezett állati eredetű mellék-
termék tulajdonosa ellen szabálysértési 
eljárás indul, a bírság mértéke 10 millió fo-
rintig terjedhet. A jogszabály szerint az el-
hullott állat az állattartó ingatlanán legfel-
jebb évi 100 kg össztömegig elföldelhető. 
Elhullott állatok elföldelése ott végezhe-
tő, ahol a talajvíz legmagasabb szintje a 
talajszint alatt 1,5 méternél nem emelke-
dik magasabbra. Az elföldelés helye és a 
szomszédos ingatlan határvonala között 

legalább 1,5 méter távolságnak kell len-
nie.” (Petrovai Tamás az illegálisan elhelye-
zett állati tetemekről küldött fényképeket 
szerkesztőségünkbe, ám azokat érzéke-
nyebb olvasóinkra való tekintettel a lap-
ban nem közöljük. A szerk.)
 Bizonyára nem mondok azzal senki-
nek sem újat, hogy Monorierdő kül-, il-
letve belterületén rengeteg háztartási és 
építési hulladék található. Az illegális hul-
ladék-elhelyezés bűncselekmény, és 
akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntetendő.  Kérem, jelezzék a közterü-
let-felügyelőnek, polgárőrségnek vagy a 
rendőrségnek, amennyiben illegális hul-
ladék-elhelyezést tapasztalnak. Együtt 
többet tudunk tenni községünkért. 

Petrovai Tamás, közterület-felügyelő
 06-30/626-36-04 

„ Az volt a cél-
ja, hogy egy-
fajta spiri-
tualitásra is 
neveljük a gye-
rekeket. Érez-
zék át azt, 
hogy az az Is-
ten, akiről ta-
nulunk, tény-
leg jelen van 
köztünk, és 
megszólítható.”

Ez bűncselekmény
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Tűzgyújtási tilalom

Hűvösben, hőség idején
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Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

Mikor érkezzen a baba?
Minden ember életében az egyik legnagyobb 
változást a gyermekvállalás hozza. 
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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 

július 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 Már hÉT vÉgÉN Is: h–v: 6–19 óráig

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

DINNye 
garantáltan 

MAgyAr TerMelőTől!

•  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

Monorierdő Község Önkormány-
zat Képviselő-testülete a Monorierdői 
Polgármesteri Hivatalban 2017. július 
24. napjától 2017. augusztus 6. napjáig 
igazgatási szünetet rendelt el. Az igaz-
gatási szünet alatt a Polgármesteri Hi-
vatal zárva tart. Kizárólag halálesettel 
kapcsolatos anyakönyvi ügyekben tar-
tunk ügyeletet a 06-30/362-83-87-os 
telefonszámon. Az első ügyfélfogadá-
si nap: 2017. augusztus 7. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat által elrendelt hőségri-
adók idején a település önkormányzata klimatizált helyiséget 
működtet a napközi épületében. Amennyiben a lakosok kö-
zül valaki igénybe szeretné venni a helyiséget, kérjük, hívja az 
ügyeletben lévő kolléga telefonszámát, mely a napközi és az 
önkormányzat épületének bejáratánál megtalálható.

„Ha anyagi 
gondok, vagy 
munkahe-
lyi, párkapcso-
lati válság ár-
nyékolja be az 
életedet, az ál-
dott állapot 
könnyen átok-
nak tűnhet a 
szemedben.”

2017. június 20-tól átmeneti időszakra vonatkozó általános tűz-
gyújtási tilalmat rendelt el a földművelésügyi miniszter az erdők-
ben és fásításokban, valamint az erdők és fásítások határától szá-
mított kétszáz méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon. 
 A tűzgyújtási tilalom ideje alatt tilos a tűzgyújtás a felsorolt te-
rületeken található kijelölt tűzrakó helyeken is. A tilalom elrende-
lését az tette szükségessé, hogy Magyarország erdeiben számos 
helyen fokozott tűzveszély alakult ki az erősödő felmelegedés, 
valamint a szeles és csapadékmentes napok számának növeke-
dése miatt. A miniszter felhívja az erdőben kirándulók, a mező-
gazdasági területeken dolgozók, valamint a közúton és vasúton 
utazók figyelmét, hogy az erdőtüzek megelőzése érdekében le-
gyenek körültekintőek, égő cigarettát ne dobjanak el. A tűzvé-
delmi rendelkezések megszegése pénzbírságot von maga után. 
 A tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes. Az aktuális tűz-
gyújtási tilalmakról, valamint az erdőtűz megelőzéssel kapcsolatos 
hasznos tudnivalókról a www.erdotuz.hu oldal adhat tájékoztatást. 

É rdemes átbeszélni gyermekneve-
lési elképzeléseinket, egyeztetni a 
gyakran gyökeresen eltérő csalá-

di háttérből, nevelési szokásokból adódó 
különböző nézeteket. Azonban még így 
is számtalan meglepetés fog érni ben-
nünket. 
 Jó esetben a baba érkezése nem távo-
lítja, hanem még szorosabbra fonja a fris-
sen szülővé vált pár kapcsolatát. Fontos, 
hogy már a fogantatás előtt mellőzzék 
a dohányzást, alkoholfogyasztást, lehe-
tőleg stresszmentesebb életmódot ala-
kítsanak ki több mozgással, egészsége-
sebb táplálkozással, megfelelő vitamin-, 
és ásványianyag bevitellel. A nőknél a fo-
gamzásgátló tabletta szedését minimum 
3 hónappal a tervezett fogantatás előtt 
ajánlatos abbahagyni. Egy év rendszeres 
próbálkozás után csak a párok 80 százalé-
kának sikerül a gyermekáldás. Egy évig te-

hát nem érdemes aggódni. Amennyiben 
egy év után sem sikerül a fogantatás, akkor 
érdemes alaposabb kivizsgálásba kezdeni. 
 30 év felett a nők fogamzóképessége 
fokozatosan csökken, emiatt bizony nem 
ritka, hogy hosszabb próbálkozásra van 
szükség. Alapelv, hogy először a férfia-
kat vizsgálják ki, mert az ő vizsgálatuk 
egyszerű, fájdalommentes. Spermamin-
ta adásból áll, és megmondható, hogy 
mennyi és mennyire életképes spermi-
ummal bír az apukajelölt. Ezt követi a höl-
gyek kivizsgálása, mely a nőgyógyászati 
vizsgálaton, ultrahangos peteérés- vizs-
gálaton, hormonszint méréseken túl a 
fájdalmasabb beavatkozásokig (peteve-
zeték-átfújás) tart, hosszadalmasabb és 
bonyolultabb vizsgálatokat igényelve. A 
meddőségek kb. 40 százalékában a fér-
fiaknál, 40 százalékában a nőknél és 20 
százalékában mindkét félnél kimutatha-
tó probléma.     
 Mondják, hogy a terhesség a legcso-
dálatosabb időszak egy nő életében. Igaz 
lehet ez, ha körülötted minden rendben 

van. Ha azonban anyagi gondok, vagy 
munkahelyi, párkapcsolati válság árnyé-
kolja be az életedet, az áldott állapot köny-
nyen átoknak tűnhet a szemedben. Azt is 
fontos tudni, hogy a későbbi gyermekvál-
lalás a komolyabb egzisztenciális háttér 
és felkészültség ellenére biológiai szem-
pontból nagyobb kockázatot jelent. Az 
először szülő idősebb nőknél a teherbe-
esés valószínűsége alacsonyabb, míg a 
vetélés lehetősége magasabb, és az anyai 
életkor előrehalad tával bizonyos kro-
moszóma-rendellenességek is nagyobb 
eséllyel fordulhatnak elő – közülük a leg-
gyakoribb a Down-szindróma. A geneti-
kus szakorvos szerint a rendellenességek 
hátterében a petesejtek öregedése is áll-
hat, mivel azok kromoszómaállománya 
gyakran már nem megfelelő vagy sérült.
 A harmincas évek derekán gyereket 
vállalni pszichés szempontból még nem 
késő, sőt, előnyökkel járhat. Megfigyelések 
szerint ugyanis az ilyen korú anyák általá-
ban türelmesebbek, jobban tűrik a kényel-
metlenségeket. Általában az anyaság-
gal kapcsolatos motivációk is erősebbek 
azokban a nőkben, akik harmincas éveik 
második feléig várnak a teherbeeséssel.

Keresztes Hajnalka, védőnő
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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
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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!

Helyi  
vágóhidakról  

100%-ban magyar 
sertés-,  marha-,  

csirkehús.

Július szerdáin: 12-én, 19-én és 26-án 
ingyenes 

TERMÉK KÓSTOLÓVAL, 
kedvezményes vásárlási  

lehetőséggel várjuk szeretettel. 
Hozza magával barátját, ismerősét,  
szomszédját, és megajándékozzuk! 


