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hírmondó
monorierdői

Sok kérdés 
tisztázódott

 4. oldal

Testvérekre 
találva

 5. oldal

Faültetés

6. oldal

Közmeghallgatást tartottak Zöldebb lett településünkDunatőkésen járt a monorierdői delegáció

Monorierdő 
tortáját is megették
Egy hideg, esős, szeles szombat reggelre 
ébredve az ember legszívesebben fejére 
húzza a takarót, majd fordulva egyet a puha 
ágyában tovább alussza az igazak álmát.

Folytatás a 3. oldalon

Persze mindez nem igaz, ha ezen a napon rendezik meg 
a falunapot. Merthogy idén ilyen szokatlanul barátságta-
lan időjárásra ébredtek a helyiek. A Signal zenekar zenés 

ébresztője mégis sokukat jókedvű felkelésre serkentett és hir-
dette: mindenkinek érdemes ellátogatnia Monorierdő ünnepé-
nek sokszínű programkavalkádjára.

Eseménydús időszak 
áll mögöttünk
Nézzük sorra, melyek 
voltak a mögöttünk 
álló, izgalmakban 
bővelkedő 2013-as év 
legfontosabb eseményei! 

Nagy gondot okozott januárban 
a konyhán történt csőtörés, hi-
szen naponta közel 400 adag 

étel készül iskolások, óvodások, szoci-
ális étkezők részére. Két hét alatt sike-
rült megoldani a problémát.
 Szociális tűzifára pályázott az önkor-
mányzat. A program keretében a te-
lepülés 17 erdei m3 fát kapott, melyet 
27 család között osztott szét az önkor-
mányzat. 
 Juhász Sándor lemondása után az al-
polgármester, dr. Páczi Antal vette át a 
község vezetését. A sok munka miatt 
szükségessé vált, hogy a választásokig 
még egy alpolgármester lássa el az ez-
zel járó feladatokat. Így dr. Páczi Antal 
mellé a képviselő-testület Szente Bélát 
választotta alpolgármesternek 2013. 
április 2-án.
 A település képviselő-testülete 
i gyekezett úgy folytatni a munkáját, 
hogy településünk élete a megszo-
kott mederben folytatódjon tovább. 
Elvégezte a pol gármesterváltással já-
ró legfontosabb feladatokat, közben 

pedig tovább irányította a már meg-
kezdett ügyeket, beruházásokat, in-
téznivalókat.
 Az új községháza átadásra került, 
azonban használatbavételi engedély-
lyel nem rendelkezett. A képviselő-tes-
tület fontosnak tartotta, hogy a hiva-
tal mielőbb átköltözzön az új épületbe, 
hogy mind a dolgozóknak, mind a la-
kosoknak kényelmesebb, gördülé-
kenyebb legyen az ügyintézés. En-
nek érdekében minden engedély 
beszerzését elindították, mely végül 
nem kevés utánajárással sikerült. Vé-
gül májusban lehetett birtokba venni 
az épületet. Az átköltözés koránt sem 
volt egyszerű, hiszen bútorok, de még 
függönyök sem voltak az épületben. A 
függönyöket sikerült ingyen beszerez-
ni, a régi bútorokkal pedig berendez-
kedett a hivatal.
 A költözést tovább nehezítet-
te, hogy március 1-jétől fizikai állo-
mánnyal nem rendelkezett a hivatal, 
mert a képviselő-testület arra számí-
tott, hogy ismét beindul a közmun-
kaprogram. Ám mivel az csak július 
1-jétől indult el, így az időközben el-
látandó feladatokat az intézmények-
ben dolgozó technikai munkaerő és 
a képviselő-testület tagjai, valamint 
külsős tagok látták el.

Folytatás a 2. oldalon
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Folytatás a címlapról

„A képviselő-
testület igye-
kezett úgy 
folytatni mun-
káját, hogy te-
lepülésünk 
élete a meg-
szokott meder-
ben folytatód-
jon tovább.”

„Mivel időköz-
ben beindult 
a diákmunka
is, tevékeny-
ségük a köz-
munkásokéval
együtt ko-
moly segítsé-
get jelentett
az önkor-
mányzatnak.”

Az új önkormányzati épület parkosítása 
a péceli mezőgazdasági iskola tanulói-
nak és tanárainak segítségével, valamint 
a képviselő-testület tagjainak segítségé-
vel jöhetett létre. A munka három napig 
tartott rekkenő hőségben. A Fekete Ist-
ván Általános Iskola tanulói, tanárai több 
alkalommal segítettek a szemétszedés-
ben, virágosításban, locsolásban, a park 
rendbetételében.
 A piac megnyitásához is szükségessé 
vált, hogy az önkormányzat beszerezze 
az  engedélyeket. Végül májusban sike-
rült megnyitni az új piacot, ezzel mente-
sítve a Csingi Teret. Azért is jelentett ez 
nagy előrelépést, mert korábbi helyén 
a piac szabálytalanul működött és bal-
esetveszélyes volt. Mára a kereskedők és 
a lakosok is megszokták, megszerették 
az új helyszínt.

Rendezvények, 
választás
Településünk ez év májusában ismét 
megrendezte a hagyományos gyermek-
napot a környezetvédelem jegyében. Az 
iskolások és óvodások birtokba vették az 
iskola épületét és a parkot, ahol ügyességi 
játékok, kézműves foglalkozások, arcfes-
tés, tájfutás, akadályverseny, foci, táncver-
seny, környezetvédelemmel kapcsolatos 
tesztek várták őket. A konyha dolgozói a 
szülőkkel együtt közel 1000 szelet kenye-
ret kentek meg és kínáltak teával kiegé-

szítve a gyerekeknek, így a lurkók korlátla-
nul ehettek, ihattak ezen a napon.
 Májusban a rendkívüli helyzet miatt a 
képviselő-testület módosította a 2013-
as év rendezvénytervét, így a falunap 
megrendezését szeptemberre halasz-
tották. Az esemény szeptember 14-én 
sikeresen lezajlott, melyről bővebb be-
számolót olvashatnak újságunk hasábja-
in. A Nemzeti Vágtán való szereplésünk-
ről, valamint új testvértelepülésünkről 
szintén e számunkban szolgálunk bő-
vebb információkkal.  
 2013. június 2-án tartották az időkö-
zi polgármester-választást. A voksolás a 
törvényeknek megfelelően, rendben le-
zajlott. A lakosság nagy része Szente Bé
lára adta le szavazatát, így őt választották 
meg polgármesternek. A képviselő-tes-
tület így egy új taggal egészült ki, Balogh 
Gábor képviselővel.

Közmunka, 
diákmunka, védőnők
Július 1-jén három fővel beindult a köz-
munkaprogram. A munkások feladata 
volt a közterületek rendbetétele, az is-
kola részleges felújítása valamint az új 
önkormányzati épület kerítésének el-
készítése. A településvezetés eredeti-
leg több közmunkásra számított. Ám 
mivel időközben beindult a diákmun-
ka is, tevékenységük a közmunkásoké-
val együtt komoly segítséget jelentett 
az önkormányzatnak.
 A diákok részt vettek a napközi és 
az iskola termeinek festésében, a park 
rendbetételében, a pavilon és a padok 
festésében, valamint a park, a napkö-
zi és az önkormányzat udvarának min-
dennapi locsolásában és gazolásában.  
A 19 szorgos nebuló két hónapon át 
dolgozott az önkormányzati képvise-
lők irányításával.
 A védőnők a gyermekorvossal közös 
épületben látják el a szolgálatot. Ami-
kor az új községháza tervei elkészültek, 
a képviselő-testület már gondolt arra, 
hogy itt helyezzék el a védőnői szolgá-
latot. Ezért az épületben kialakítottak 
egy külön bejárattal rendelkező részt 
a védőnők számára. A képviselő-testü-
let határozatba foglalta, hogy a támo-

gatóhoz fordul jóváhagyásáért. A Pro-
Régió nem zárkózott el a megkeresés 
elől, a testület benyújtotta a támoga-
tási szerződés módosítását, jelenleg az 
ÁNTSZ jóváhagyására várnak.

Oktatás
Új vezetőt választottak a Fekete István 
Általános Iskola élére. Sasvári István
né korábbi intézményvezetőt Hanyecz 
Anita váltotta az igazgatói székben. Pá-
lyázatát véleményezte az Oktatási Kul-
turális Közbiztonsági Bizottság, majd a 
képviselő-testület. Az igazgatót a KLIK 
nevezte ki augusztus 15-étől az intéz-
mény élére. Megbízatása 5 évre szól.
 Szintén az elkövetkezendő öt tan-
évre szól az új-régi óvodavezető, Győ
ri Borbála kinevezése is. Győri Borbála 
korábban egy évig megbízott igazga-
tóként látta el az intézményvezetői fe-
ladatokat, majd sikeresen pályázott a 
meghirdetett óvodavezetői állásra.
 Monorierdő képviselő-testülete dön-
tött a Bursa Hungarica elnevezésű ösz-
töndíjpályázathoz történő csatlakozás-
ról. A pályázat a hátrányos szociális 
he lyzetű felsőoktatási hallgatók, illető-
leg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatását célozza meg.

Távolabbi tervek
Augusztus hónapban a településünk 
képviselői a MÁV vezetőivel személyes 
tárgyalásokat folytattak. A vasúttár-
saság sajnos nem jó hírekkel szolgált 
Monorierdő számára. Mivel jelenleg 
több beruházásuk áll, ezért 2015-re irá-
nyozták elő a településünkkel kapcso-
latos, MÁV-hoz kötődő beruházásokat.
 Monorierdő két legnagyobb kincsét, 
a termálvizet és a kempinget régen 
turisztikai célokra hasznosították. Az 
utóbbi időben – országos szinten is – 
népszerű rendezvények sora zajlott a 
kemping területén. A Képviselő-testü-
let 2007–2010. évi gazdasági program-
jában már feladatként szerepelt a kem-
ping hasznosítása. A településvezetők 
most újra napirendre tűzték a kem-
ping hasznosítását és pályázatot írtak 
ki a terület hosszú távú bérbeadására.  

Az október 23-i ünnepségen az iskolások színvonalas műsort 
adtak. Köszönjük a diákoknak és felkészítő tanáraiknak: Pálné 
Gelniczky Máriának, Tölgyesi Bánknak és Bokros Jánosnénak.

Ünnepeltünk
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A hangulatot a rossz idő sem tudta elrontani 
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Az előkészületek 

A szervezők előzetesen szabadtér-
re tervezték a nap eseményeit, hiszen 
évek óta nem fordult elő, hogy az idő-
járás az évnek ebben az időszakában 
ne lett volna kegyes hozzájuk. Így már 
kora reggel elkezdték az előkészüle-
teket: utcákat zártak le, színpadot és 
hangtechnikát építettek, sátrakat ál-
lítottak, padokat, székeket hordtak a 
helyszínre. Közben már szemerkélni 
kezdett az eső, ám a rendezők bíztak 
abban, hogy mire a programok indul-
nak kitisztul az ég. A csapadék azon-
ban egyre elkeseredettebben hullott 
és a szél sem kecsegtetett jobb foly-
tatással. 
 A szervezők nem vártak tovább: az 
Országos Meteorológiai Szolgálattól 
kértek időjárás-előrejelzést, akik sem-
mi bíztatót nem ígértek. Ezért a stáb 
úgy döntött, hogy hiába a sok elő-
munkálat, fedett helyszínre kell vinni 
a programokat, hiszen a falunap nem 
maradhat el a tőlük független körül-
mények miatt sem. A Fekete István Ál-
talános Iskola tornatermét és folyosóit 
jelölték ki a programok lebonyolításá-
ra. Az utcán elhelyezett színpadot és 
hangtechnikát, valamint a rodeó bikát 
is bevarázsolták a tornaterembe, így az 
előre meghirdetett programok nagy 
részét meg lehetett tartani. 

A programok
Azt, hogy a lakosok, a résztvevők vár-
ták és készültek a falunapra, jól jelzi az 
is, hogy a szüreti felvonulók még tánc-
ra is perdültek jókedvükben. Sikeresen 
megtartották az ügyességi csapat- és 
egyéni versenyeket, kora délután pe-
dig röplabda, focibajnokság és tájfu-
tóverseny mozgatta meg a lakosokat.  
A lovas bemutató elmaradt ugyan, de 
az állatokat elhozták, meg lehetett 
őket nézni. A rendőrség is bemutatko-
zott, az érdeklődők megismerhették 
munkájukat. 
 Nagyon nagy sikert aratott az 
Everyday Dance- és Gamedance-

bemutató, akárcsak Irénke fittness 
tornája, valamint a citerazenekar és a 
néptáncegyüttesek műsora. Az Őszi-
rózsa NyugdíjasRock Tied e dallam 
című fergeteges műsorát vastapssal 
díjazta a közönség. A kórus számos 
helyen lépett már fel, ezzel is öregbít-
ve Monoriedő hírnevét. Varga Vilmos
né, Emma néni, a program színesítése-
ként egy kedves verssel ajándékozta 
meg a közönséget. A tanárok, óvó-
nők és a monori Kézműves Alkotók 
Klubjának tagjai kézműves foglalko-
zást tartottak az érdeklődők számá-
ra. Kosztyú Dezső vállalkozó felaján-
lott egy disznót, melyet Varga Tamás 
és Nagy Sándor – Zsíros Sándor se-
gítségével – feldolgozott. Kecskemé
ti László és a Szépkorú Nyugdíjas Klub 
tagjai megfőzték, a lakosság pedig el-
fogyasztotta a finomságokat.
 A monorierdői falunap szervezői-
nek nem titkolt szándéka, hogy kü-

Folytatás a címlapról

lönféle versenyekkel is ösztönözzék a 
lakosokat egymás megismerésére, a 
közösségi szellem növelésére és ösz-
szetartásra. Ahogy minden évben, 
idén is kihirdették a környezetszépí-
tő verseny díjazottjait. Ezen kívül volt 
még lecsó- és pálinkafőző verseny, 
pálinkakóstoló, valamint pályázni le-
hetett a Monorierdő tortája díj elnye-
résére. A nyertes tortát zsűrizés után a 
lakosság elfogyasztotta. 
 Paszternák Tamás katolikus káplán, 
Vladár István református lelkipásztor, 
Lénárt Tibor református teológus és 
Selmeczi Lajos evangélikus lelkész este 
köszöntötték a jelenlévőket, megál-
dották a települést és annak népét.
 A falunapon részt vett Monorier-
dő polgármestere, Szente Béla, aki 
beszédében hangsúlyozta: „Külön-
bözőek vagyunk, de van bennünk 
egy közös pont, hogy mindannyian 
Monorierdőiek vagyunk. Leljük meg 
otthonunkat e községben, egymás kö-
zösségében. Ez a rendezvény most le-
gyen ennek a közös otthonnak az ün-
nepi asztala, amelyet mindannyian 
körülülhetünk.”
 Bár az időjárás késő estig barátság-
talan maradt, ez mégsem nyomta rá 
bélyegét a monorierdői falunapra. A 
programokon sok lakos részt vett, es-
tére már zsúfolásig telt az iskola torna-
terme. A polgárőrség hajnali hat órától 
másnap hajnali háromig biztosította a 
rendezvényt, a rendőrség délutántól 
másnap hajnali háromig jelen volt és 
vigyázott a rendre. A szervezők köszö-
netet mondanak a támogatóknak és a 
segítőknek.

 Jövőre is lesz falunap, mindenkit 
szeretettel várnak!
 
A falunap támogatói: 100 Ftos bolt, Ta
nya Csárda, MediPacis Bt., Tölli Lász
ló MOL benzinkút, Paning Kft., Kucsera 
Büfé, StudiumMonor Kft., Ludányi Tü
zép, Szigü Temetkezés, Kosztyú Dezső, Sa
rok ABC, ÚjfaluFerr Kft., Iris Gyógyszertár, 
Piccolo Söröző, Komjáti István Kábeltévé, 
Baloghné Dobó Hajnalka, Karsainé Irén
ke fodrász, Szente Béla, Dzsupin Imré
né, Dr. Pácziné Félix Anna, Dr. Páczi Antal, 
Szalai Gábor, Balogh Gábor, Borbás Elvira, 
Szemők József.

„Leljük meg
otthonun-
kat e község-
ben, egymás 
közösségében.
Ez a rendez-
vény most le-
gyen ennek a 
közös otthon-
nak az ün-
nepi aszta-
la, amelyet 
mindannyian
körülülhetünk.”

Monorierdő tortáját is megették
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Sok kérdés tisztázódott
Októberben közmeg-
hallgatást tartottak, 
melyen a lakosok 
közvetlenül a település 
vezetőségétől kaphattak 
választ kérdéseikre. 



„A lakosság 
igényeire
hagyatkozva 
sor került az 
utak állagának 
stabilizálásá-
ra. Több utcát 
beton beillesz-
tésével javítot-
tak. A Csingi 
téren az asz-
falt javítására 
is szükség volt”

A fórumon jelen volt Szmodics Ró
bert alezredes, a Monori Rend-
őrkapitányság vezetője, Balogh 

Gábor helyettes körzeti megbízott, va-
lamint Berényi László, Monorierdő újon-
nan kinevezett körzeti megbízottja is. A 
rendőrkapitány tájékoztatta a lakosokat, 
hogy Darabánt Lászlót – korábbi körze-
ti megbízottat – betegsége miatt Ba
logh Gábor helyettesítette a feladatok 
ellátásában. Megköszönte mindkettő-
jük munkáját, majd bemutatta Berényi 
László új körzeti megbízottat. Az ön-
kormányzat és a rendőrség támogató 
együttműködése eredményeként re-
mélhetőleg javulni fog a közbiztonsági 
helyzet a településen. 
 Szente Béla polgármester az elmúlt 
hat hónapról számolt be a lakosoknak. 
Elsőször a település adósságállományá-
ról beszélt. Az önkormányzat 2012 ne-
gyedik negyedévben 61 555 E Ft műkö-
dési hiánnyal számolt, majd a település 
34 millió Ft pályázati összeghez jutott. 
2013 első negyedévben 15 569 E Ft hi-
ány jelentkezett. A második negyedév-
ben 31 794 E Ft, a harmadik negyedév-
ben pedig 19 184 E Ft hiány szerepelt a 
nyilvántartásban. A polgármester véle-
ménye szerint régen nem állt ennyire 
jól az önkormányzat. 
 Júniusban és júliusban a lakosság 
igényeire hagyatkozva sor került az 
utak állagának stabilizálására. Több ut-
cát beton beillesztésével javítottak. A 
Csingi téren az aszfalt javítására is szük-
ség volt, mert a területen akkora kráte-
rek keletkeztek, melyek komoly gépko-
csi vagy személyi sérülést okozhattak 
volna. A munkálatokat egy olyan asz-
faltozó cég kivitelezte, amely – a kért 
ajánlatok közül – a legelfogadhatóbb 
áron dolgozott. 
 A fórumon szó esett arról, hogy bein-
dult a közmunka és a nyári diákmunka-
program. Havonta három közmunkást 
és tizenkilenc diákot sikerült alkalmazni. 
Segítségükkel parkrendezés, utak tisz-
tántartása valamint az iskola tornater-
mének mellékhelyiségei és az öltözők 
felújítása valósult meg.

 A polgármester elmondta, hogy ko-
rábbi ígéretei között szerepelt a mun-
kahelyteremtés. Ezt úgy oldotta meg, 
hogy az iskolai végzettséggel rendel-
kezőket cégekhez, munkahelyekhez 
közvetítette. 10 embert gombaüzem-
ben, 4-et a környező mezőgazdasá-
gokban, 6-ot a DAS jogi szakértői cég-
nél, 8-at egy pékségben, 9 személyt 
pedig Budapesten a gépjárműipar ban 
sikerült elhelyezni. Segítségével tehát 
összesen 37 ember jutott munkahely-
hez, így 37 család megélhetése vált 
biztossá.
 Ismét lehetőség van vérvételre Mo-
norierdőn – tájékoztatta a jelenlévőket 
dr. Páczi Antal alpolgármester.  A mono-
ri Szakorvosi Rendelőintézet alkalman-
ként 15 beteg vérmintáját tudja fogadni, 
így korlátozott mértékben, elsősorban a 
krónikus betegek, idősek vagy beteg-
ségük miatt mozgásukban korlátozott 
páciensek laboratóriumi ellátására nyí-
lik lehetőség a monorierdői rendelő-
ben. Amennyiben az előírt létszámkeret 
nem telik be, a fiatalabbak és kevésbé 
súlyos betegségben szenvedők számá-
ra is lehetőség lesz vérvételre. A doktor 
úr bízik abban, hogy a jövőben továb-
bi fejlődés lesz a labor működésében, 
melynek lehetőségét folyamatosan ke-
resik. 
 Lakossági kérdés formájában merült 
fel, hogy eddig miért nem épült meg a 
település egészségügyi központja? Az 
erre vonatkozó tervek készen vannak, 
azonban eddig még nem volt olyan pá-

lyázat, melyen az önkormányzat indulva 
megvalósíthatta volna azokat. Termé-
szetesen amint lesz kiírás egészségügyi 
intézmény létrehozására, Monorierdő 
a kész tervek birtokában azonnal be-
nyújtja pályázatát. Amennyiben a jövő-
ben erre mégsem nyílna lehetőség, az is 
elképzelhető, hogy az orvosi rendelő át-
költözik a régi önkormányzati épületbe.  
Ennek az objektumnak a sorsa egyelőre 
még nem dőlt el, hiszen az önkormány-
zat pályázatot írt ki az építmény hasz-
nosítására vagy eladására. A fórumon 
javaslat hangzott el ezzel kapcsolatban, 
mely szerint nem kellene eladni, hanem 
Monorierdő maga alakítson ki benne 
könyvtárat, fogorvosi rendelőt vagy az 
imént említett egészségügyi közpon-
tot. A felszólaló javaslata szerint ebbe a 
munkába a civil szervezeteket is be kel-
lene vonni. 

Kamerával 
biztonságosabb
Településünk önkormányzata pályáza-
tot írt ki a közintézmények kamerarend-
szerének kiépítésére. A jelentkezők kö-
zül a Békési Kft. adta a legkedvezőbb 
ajánlatot, mely vállalta, hogy a projekt 
még ebben az évben megvalósul. Fel-
merült az is, hogy alkalmazzanak egy 
olyan személyt, akinek az lenne a fel-
adata, hogy figyeli az országos pályáza-
ti kiírásokat, valamint intézi az ezzel kap-
csolatos teendőket. 
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„Elsősorban a
krónikus be-
tegek, idősek 
vagy betegségük 
miatt mozgá-
sukban korláto-
zott páciensek 
laboratóriu-
mi ellátására 
nyílik lehető-
ség a monorier-
dői rendelőben”

Nagy megtiszteltetés Monorierdő számára, hogy községünk 
is képviseltette magát a Nemzeti Vágta elnevezésű színvo-
nalas rendezvényen, a Tyuxi Rodeonak köszönhetően. 
 Az országos programra mintegy 72 település nevezett 
be, köztük mi is. Bizonyára mindenki, aki Monorierdőhöz kö-
tődik büszkén nézte a helyszínen és a televízióban helyisé-
günk zászlóját a címerrel. 
 A monorierdői pavilonban helyi vállalkozók mutatkoz-
tak be termékeikkel. Akik képviseltek bennünket: KER-BOR 
KFT, Tanya Csárda, Kiss János méhész, Fehér Duna KFT, Tyuxi 
Rodeo, a képviselő-testület tagjai. A költségeket a résztve-
vők finanszírozták.

A Nemzeti Vágtán is ott voltunk

 Új vezetőt választottak a piacot üze-
meltető nonprofit kft.-jének élére, Szon
di János személyében. Az utófinanszí-
rozású piaci pályázatra megérkezett 
Monorierdő számára az első részlet, 
mintegy 4,9 millió forint.
 Bemutatkoztak az újonnan kinevezett 
intézményvezetők. Győri Borbála egy éve 
dolgozik az óvoda megbízott vezetője-
ként. Miután óvodavezetői pályázatát a 
képviselő-testület kedvezően bírálta el, 
újabb öt évig irányíthatja az intézményt. 
Hanyecz Anita augusztus 15-e óta a Feke-
te István Általános Iskola igazgatója. Be-
mutatkozásából kiderült, hogy vezetői 
gyakorlattal már rendelkezik, hiszen ko-
rábban hat évig dolgozott Pilisen igazga-
tóhelyettesként. Az intézmény munkáját 
a Fekete István Általános Iskola honlap-
ján is nyomon követhetik az érdeklődők. 
 Monorierdőnek is készül az új hivatalos 
honlapja. A jelenleg próbaüzemben mű-
ködő oldal a napokban már teljes egé-

szében használható lesz, a korábbinál 
átláthatóbb formában. A világhálón a lá-
togatók tájékozódhatnak többek között 
a polgármesteri hivatal valamint az ön-
kormányzat munkájáról, munkarendjé-
ről. A polgármesteri hivatalban az eddigi 
hétfői és szerdai fogadónapokat kiegé-
szítve péntekenként 8-11 óráig is lehető-
sége lesz a lakosságnak az ügyintézésre. 

Kiből lehet 
közmunkás?
Lakossági kérdésre válaszolva a fórumon 
felvetődött a közmunkaprogram témája. 
A jelenlévők tájékozódhattak arról, hogy 
a novembertől áprilisig tartó közmunka-
programban elsősorban az vehet részt, 
aki alacsony iskolai végzettséggel rendel-
kezik, illetve a munkaügyi központ javas-
latában szerepel. 

 Szintén az egyik lakos tette fel a kér-
dést, hogy miért nem alkalmaznak 
több monorierdői lakost a polgármes-
teri hivatal dolgozói között. Szente 
Béla polgármester válaszából kiderült, 
hogy egy állás betöltésének törvény 
által meghatározott feltételei vannak. 
A legfontosabb kritérium a megfele-
lő iskolai végzettség. Hogyha a mo-
norierdői lakosok közül nincs olyan 
jelentkező, aki az előírt iskolai bizonyít-
vánnyal, oklevéllel, diplomával ren-
delkezik, akkor nem alkalmazhatják az 
adott munkára csupán azért, mert te-
lepülésünkön él.         
 A közmeghallgatás résztvevői tájé-
kozódhattak arról, hogy Monorierdő is 
csatlakozott a Bursa Hungarica elneve-
zésű ösztöndíjpályázathoz. A pályázat a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatá-
si hallgatók, illetőleg a felsőoktatási ta-
nulmányokat kezdő fiatalok támogatá-
sát célozza meg. 

Testvérekre találva

Akinek testvére van, nincs egyedül a világban. 
Nincs ez másként a települések életében sem. 

Ezért is gondolta úgy Monorier-
dő képviselő-testülete, hogy ha 
eddig nem volt, hát most keres-

nek Európa térképén egy olyan köz-
séget, mely sok szempontból hason-
lít Monorierdőre. Nem is kellett nagyon 
messzire menniük ahhoz, hogy találja-
nak, mégpedig olyat, ahol valódi test-
véreink, határainkon kívül rekedt ma-
gyarok élnek. 
 Az előzetes egyeztetéseket követően 
október 25-én Monorierdőről delegá-
ció utazott Dunatőkésre, hogy a két te-
lepülés vezetői személyesen is megis-
merkedjenek egymással. Dunatőkés 
község Szlovákiában, a Nagyszom ba ti 
kerületben, Duna szer   da  hely   től 7 km-re 

fekszik. 2011-es adatok szerint a több-
ségében magyarlakta település fél-
ezer lakosából több mint négyszáz 
magyar és kevesebb mint száz szlo-
vák. A település régi múltra tekint visz-
sza, az 1300-as években említik először. 
1920-tól Csehszlo vá kia része lett, majd 
1938 és 1945 között ismét Magyaror-
szághoz tartozott. 1960-ban Pozsony-
eper jeshez csatolták, ma azonban újra 
önálló község.  
 Reméljük, Monorierdő és Dunatőkés 
újdonsült rokoni kapcsolata mindkét 
település életében új színfoltot hoz a 
kulturális, a gazdasági és a lakosok sze-
mélyes kapcsolatainak szempontjából 
egyaránt.  
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Virágosan

Az Egészségügyi Környezetvédelmi és 
Szociális Bizottság ebben az évben is 
meghirdette a „Tiszta udvar – Rendes 
ház” „Szép környezet – Jó közérzet” elne-
vezésű versenyt. 
 Ebben az évben a zsűri elnöke 
Cséfalvay Szilvia, az OÁZIS kertészet 
munkatársa volt, akinek a szervezők ez-
úton is köszönik munkáját. Elismerésben 
részesítette a zsűri Micsa Jánosnét, Da
róczi Ilonát, Szomjú Antalt és feleségét 
valamint özv. Jeges Józsefnét.  
 1. helyezett: Félix Márton
 2. helyezett: Sáránszki Mihály
 3. helyezett: Sáránszki János

Monorierdő Község Önkormányzatának 
rendelete alapján a fával fűtő fogyasztási 
egységek szociális tűzifatámogatásra jo-
gosultak. 
 Egy fogyasztási egységnek kell tekin-
teni az azonos lakcímre bejelentett sze-
mélyeket, függetlenül a lakcímen talál-
ható háztartások számától.  Támogatásra 
jogosult az a fogyasztási egység, ahol 
az egy főre eső jövedelem nem haladja 
meg: egyedül élő esetében a 71 250 Ft-
ot, családban élők esetén a 67 200 Ft-
ot, gyermeke(ke)t nevelők esetében a 
42 750 Ft-ot. Fogyasztási egységenként 
legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítható. A tele-
pülési önkormányzat a szociális célú tűzi-
fára való jogosultságról határozattal dönt.
 A jelenlegi igénybejelentéshez előre-
láthatólag kb. 460 ezer forint kiadás ter-
heli az önkormányzatot.

Megszépültünk

Nagyon sokan vonultak

Faültetés

Szociális tűzifa 
igényelhető

Közmunka tanulással
A kormány célul tűzte ki, hogy 2013. novembere és 2014. ápri-
lisa között 200 ezer fő közfoglalkoztatását kell biztosítani. A téli 
időszakban jelentősen csökken a szabadban végezhető mun-
kák száma. Ezért a közmunkásoknak az év ezen hónapjaiban 
képzést kell biztosítani. Az oktatás által a program résztvevői 
nagyobb eséllyel indulhatnak a munkaerőpiacon. 
 A Polgármesteri Hivatal munkatársa Monoron részt vett a 
téli átmeneti közfoglalkoztatással kapcsolatos tájékoztatáson. 
Itt közölték, hogy Monorierdő Önkormányzatára vonatkozó 
kötelezően foglalkoztatandó létszám 21 fő, ebből a képzésen 
részt vevők száma 16. Az Önkormányzat a központilag megál-
lapított 21 főn felül még kért közfoglalkoztatási létszámot, ez-
zel újabb 14 család téli megélhetési gondjait kívánja enyhíteni. 
 Monorierdő képviselő-testülete döntést hozott arról, hogy 
2013. novemberétől 21 fő folyamatos közfoglalkoztatását biz-
tosítja 2014. április végéig, további 16 fő képzésbe vonását kell 
megoldani 2013. decembere és 2014. március vége között. 
 2013. október 22-én került sor Pilisen arra, hogy az elsőd-
leges prioritást élvezők nyilatkozzanak a munkavállalási és 
képzési hajlandóságukról. A Járási Munkaügyi Kirendeltség 
dolgozójával együttműködésben a hivatal teljesítette a 
szervezéssel összefüggő feladatokat.
 A Képviselő-testület a közfoglalkoztatás megvalósításával 
vállalta a munkavállalók részére kifizetendő munkabér, vala-
mint a munkáltatót terhelő járulékok megelőlegezését.

Ismét megrendezésre került a hagyományos Márton-na-
pi felvonulás. A résztvevők az iskolától indultak, az óvo-
dánál a kicsik és szüleik is bekapcsolódtak a menetbe. Út-
közben több lakos csatlakozott, vagy a kapuból figyelte az 
eseményt. A templomban Tibor atya és a hittanos gyerekek 
bemutatták a szenteket, majd közös énekléssel zárták a mű-
sort. Nem maradt el a zsíros kenyér és a tea sem. A rendez-
vényt a rendőrség biztosította.

A közintézményeknek, iskolának, óvodának, önkormányzatnak 
évente kétszer virágokat ajándékoz egy helyi vállalkozó: Dem
kóné Haller Anita. Köszönjük!

Monorierdő Községi Önkormányzat 
nagyszabású faültetést rendezett no-
vember 9-én az önkormányzat és a 

Adventi gyertyagyújtás és ökumeni-
kus istentisztelet lesz 2013. dec. 1-jén 
15 órakor a Makkos parkban, a kopja-
fánál. Várjuk Monorierdő lakosait!

Monorierdő  Községi Önkormányzat 
Oktatási Kulturális Közbiztonsági és 
Sport Bizottsága pályázatot ír ki  óvo-
dások, iskolások, valamint a festeni, 
rajzolni szerető felnőttek számára.
 A pályázat témája a karácsony és 
az ünnephez kapcsolódó szokások, 
emberek, ételek, növények vagy ál-
latok. Az elkészített kép mérete ne 
legyen nagyobb egy A4-es lap mé-
reténél és ne legyen kisebb 10x15 
cm-nél. A pályázaton nyertes képes-
lap készítőit könyvekkel díjazzuk. 
Egy pályázó csak egy művet adhat 
be. Beadási határidő: 2013. decem-
ber 9. A pályaműveket ügyfélfoga-
dási időben a Polgármesteri Hivatal 
portáján lehet leadni zárt boríték-
ban. A borítékra kérjük ráírni: „Kará-
csonyi képeslapkészítő pályázat”, va-
lamint kérjük feltüntetni a pályázó 
nevét, címét, telefonszámát. A mű-
vekből kiállítást rendezünk 2013. 
december 16-tól a Polgármesteri Hi-
vatalban. Eredményhirdetés: dec-
ember 14-én, a karácsonyi ünnepsé-
gen. Várjuk a munkákat!

Hagyományteremtés

Karácsonyi 
képeslapkészítő 
pályázat

piac környékén. Az iskolások már egy 
nappal korábban elültették a cseme-
téket az iskola körül. A telepítés során 
80 db vérszilva- és 5 db tölgycse me tét 
helyeztek el.
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Monorierdő képviselő-testülete kéré-
sére a jegyző rendelettervezetet készí-
tett elő a talajterhelési díj mérséklése 
tárgyában.  
 Erre azért volt szükség, mert a köz-
ponti szabályozás eredményeként 
2012. február 1-jétől a talajterhelési díj 
mértéke 120 Ft/m3-ről 1200 Ft/m3-re 
emelkedett. Több lakos jelezte, hogy 
ezt a díjat már nem képes megfizetni. 
A problémát a települési képviselők is 
tapasztalták. 
 A jegyző a rendelet módosítására 
szakmai javaslatot terjesztett a képvi-
selő-testület elé. Eszerint nem terheli 
díjfizetési kötelezettség azt a lakossági 
kibocsátót, akinek ingatlana csak kerti 
csappal rendelkezik, vagy akinek ingat-
lanán az éves vízfogyasztása nem ha-
ladja meg a 10 m3-t. Efeletti fogyasztás 
esetén – a kedvezmények figyelembe 
vételével – a teljes fogyasztás után ter-
heli a díjfizetési kötelezettség. 

Olcsóbb lehet

Király Lajos bácsi 90. életévét ünnepelte a közelmúltban. Eb-
ből az alkalomból köszöntötte őt Szente Béla polgármester.
 Ilonka néni 100. születésnapján is összegyűlt a család és 
az ismerősök. Ilonka nénit a Gondozóház vezetője, Bánföldi 
Zsuzsanna és munkatársai köszöntötték a képviselő-testület 
tagjaival közösen.

Monorierdő szépkorú lakóit köszöntöt-
ték az Idősek Napja alkalmából. Először 
Szente Béla polgármester és dr. Páczi An
tal alpolgármester üdvözölte a vendé-
geket, majd Nagy Rebeka fuvolajátéka 
és Dzsupin Kaudia gondolatai tették fe-
ledhetetlenné a 
délutánt. „Nincs 
idő a pihenésre, 
nincs idő a megál-
lásra, hiszen men-
ni kell és küzde-
ni. Végül rájövünk, 
hogy mennyire 
nehéz volt idáig 
eljutni, de minden 
egyes perc meg-

 A kedvezmények is a fogyasztás-
hoz, tehát a környezetterhelés mérté-
kéhez, illetve a kibocsátó átlagos net-
tó jövedelméhez igazodnak. 70 %-os 
díjkedvezmény illeti meg azt a magán-
személyt, akinek ingatlanán az éves víz-
fogyasztás nem haladja meg a 20 m3-t. 
Továbbá 50 %-os díjkedvezmény ál-
lapítható meg annak , aki megfelel az 
alábbi feltételeknek: 
 – családban élők esetén a háztartás 
egy főre eső átlagos nettó havi jöve-
delme nem haladja meg a nyugdíjmi-
nimum 150 %-át.
 – egyedül élő esetén az egy főre eső 
átlagos nettó havi jövedelme nem ha-
ladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át.
 Aki 2013. november 30-ig rácsatlako-
zik a hálózatra, mentesül a 2012-es évi 
hátralék alól.
 A megállapított kedvezményeket és 
mentességeket legelőször a 2012. év-
ről szóló bevallás benyújtásával lehet 
érvényesíteni és kizárólag személyen-
ként egy ingatlan után vehető igénybe.

érte” – mond ta el az idő múlásáról gon-
dolatait Klaudia. Virág Ilona saját versét 
adta elő, meglepetésvendégként pedig 
Csató E dina hastáncos produkcióját lát-
hatták. 
 A vendégeket szendvicsekkel, üdítő-
vel és borral kínálták, majd Petrik Balázs 
szórakoztatta a résztvevőket. 

Az idei pálinkafőző verseny zsűritagjai között volt a tavalyi 
megmérettetés győztese Halgas Pál is. Mellette Komár István 
és Baloghné Dobó Hajnalka zsűrizte a benevezett pálinkákat. 
Az eredményhirdetésre a monorierdői falunapon került sor.  
 Elismerésben részesítették és ajándékkal jutalmazták Or
szágh János, Varga Vilmosné, Móréh András, Makai Ferenc vala-
mint Polgár Róbert kétféle pálinkáját.
 3. helyezett: Mészárosné Aranka
 2. helyezett: Kecskeméti Ferenc
 1. helyezett: Makai Ferenc
 A zsűri elnöke is hozott kétféle pálinkát, őt különdíjjal ju-
talmazta a zsűri.
 Törköly kategória
 3. helyezett: Vaszi György
 2. helyezett: Mészáros Ferenc
 1. helyezett: Varga Vilmosné

Megmérettek a pálinkák



Monorierdő Község Önkormányzatának  Lapja

 

Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a 2013. de-
cember 14-én rendezendő karácsonyi ünnepségre. Prog-
ram: 8–14 óráig a napközi épületében ingyenes ruhabörze, 
melynek résztvevőit vendégül látjuk egy tányér halász-
lére. 15–19 óráig a tornateremben kézműves foglalkozás, 
ügyességi játékok, családi versenyek, kulturális műsor lesz.
 Hagyományainkhoz híven idén is megrendezzük a mé-
zeskalács- és beiglisütőversenyt, melyhez az önkormány-
zat egységcsomagot biztosít. Új kezdeményezésként töl-
tött káposztaversenyt hirdetünk. Jelentkezni, érdeklődni a 
következő telefonszámokon lehet: Dzsupin Imréné 
06-30/625-9984 vagy Borbás Elvira 06-30/625-4842. 

Monorierdő Községi Önkormányzat

Recept – Hozzávalók a fehér laphoz: 8 tojás sárgája, 15 
dkg cukor, 4 tojásfehérje, csipet só, 10 dkg finomliszt, 20 g étke
zési keményítő, 4 dkg darált mandula vagy dió.

Kakaós laphoz: 8 tojás sárgája, 15 dkg cukor, 4 tojásfehérje, 
csipet só, 10 dkg finomliszt, 20 g étkezési keményítő, 2 dkg ka
kaópor.

Krémhez: 4 tojás sárgája, 2 cs. vaníliás puding, 8 dl tej, 30 dkg 
cukor, 3 cs. vaníliás cukor, 1 fiola keserű mandula aroma, 10 
dkg olvasztott étcsokoládé, 20 dkg +30 dkg margarin, 4 dkg 
kakaópor, 15 dkg málna vagy meggylekvár, 20 dkg durvára 
vágott pirított mandula vagy dió.

Elkészítés: megsütjük a kétféle piskótalapot 30×40-es 
tepsiben.

Krém: a hozzávalókból sűrű krémet főzünk és 3 részre 
osztjuk. A krém egy részébe belekeverjük a mandulaaro-
mát. Ha kihűlt 20 dkg margarinnal összedolgozzuk. A ma-
radék krém egyik részébe  belekeverjük az olvasztott cso-
koládét, a másikba a kakaót és 15-15 dkg margarinnal 
összedolgozzuk.

Torta felépítése: a pis-
kótalapokat középen 
kettévágjuk, hogy 4 la-
pot kapjunk. A lekvárt 
felforrósítjuk, a fehér és 
a kakaós lapot felvált-
va megkenjük lekvárral, 
krémmel, megszórjuk pi-
rított mandulával vagy 
dióval. A tetejét bevonjuk 
csokikrémmel, mandulá-
val vagy dióval díszítjük. 

Meghívó

Vőlegénytortának hívják 
Monorierdő tortáját

Az Ország tortája 
mintájára idén első 
alkalommal hirdet-
ték meg a Mono-
rierdő tortája elne-
vezésű vetélkedőt, 
hagyományterem-

tő céllal. A versenyre 13-an jelentkeztek, 
közülük ketten profi kategóriában indul-
tak. A zsűrizésre és az eredményhirdetés-
re a monorierdői falunapon került sor, ahol 
természetesen a közönség is fogyasztha-
tott az ínycsiklandó cukrászcsodákból. A 
választás nem volt könnyű, végül a zsűri – 
Galambos Gizella és Verebi Gyöngyi cukrá-
szok – a következőképpen rangsorolták a 
finomságokat:
 Profi kategóriában különdíjban része-
sült a Tanya Csárda rumos-szőlős-túrós 
piskótatortája, eperrel díszítve, valamint 

Senki sem gondolta volna – főleg a mo-
norierdői falunap szervezői közül –, hogy 
a szakadó esőben is lehet főzőversenyt 
rendezni. Ám az elszánt versenyzőknek 
nem szegte kedvét az időjárás, így végül 
nyolc csapat nevezett be arra a megmé-
rettetésre, melyet településünk ünnep-
napján rendeztek. 
 Inspirációból pedig úgy látszik, nem 
volt hiány, hisz izgalmasabbnál izgalma-
sabb lecsókülönlegességek fortyogtak az 
edényekben. A versenyzők felvonultatták 
a magyar konyha e jellegzetes ételét a leg-
különfélébb variánsokban. Készült zsíros, 

Mi fortyog a fazékban?

Sokan pályáztak a cím elnyerésére

szalonnás, paradicsomos, tökös és babos 
lecsó is, melyek közül a zsűri választotta ki 
a legínycsiklandóbb finomságot.
 1. helyezett Bán család csapata
 2. helyezett: Jobbik Monorierdő csa-
pata
 3. helyezett: Jobbik Monor csapata
 A rangsorolás:
 1. hely: 2. sz. csapat
 2. hely: 6. sz. csapat
 3. hely: 5. sz. csapat
 4. hely: 1. sz. csapat
 5. hely: 7. sz. csapat
 6. hely: 4. sz. csapat
 7. hely: 3. sz. csapat
 8. hely: 8. sz. csapat

Szemők Renáta áfonyás mascarpone tor-
tája. Egészséges életmód kategóriában 
különdíjat nyert Szemők Józsefné diabeti-
kus tortája, valamint Magócsi Márta glu-
tén mentes sajtkrémes almatortája.
 3. helyezett: Kertész Viktória és Balogh 
Szabolcs Feketeerdő-torta.
 2. helyezett: Jeges Adrienn – Jeges Evelin 
Tejszínes borkrémtorta.
 1. helyezett, mely egyben elnyerte a 
Monorierdő tortája címet 2013-ban: De-
meter Krisztina csokis mandulás tortája.
 Elismerésben részesítette és ajándékkal 
jutalmazta a zsűri továbbá: 
 Lendér Erika barackos túrós tortáját,
 A Móréh család fatörzstortáját,
 Szomjú Anita Szárazhegyi Almás krémesét,
 Jáger Istvánné mogyorótortáját,
 Darázsné Beatrix csoki-vanília tortáját,
 Bán Orsolya fenséges csokitortáját.
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