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TISZTELT 
MONORIERDŐI LAKOSSÁG!
Köszöntöm Önöket a Magyarság egyik 
legnagyobb Ünnepén Augusztus 20-án.
„Én úgy vélem, hogy mindannyiunk életé-
ben igen fontos esemény születésünk pil-
lanata. Ez a kezdet, amely meghatározza 
hogyan is indulunk az élet útján. Nincs ez 
másképp az államok életében sem. 
A magyarság történelmében az állama-
lapítás az egyik legfontosabb esemény 
és sorsfordító időszak volt. A fennma-
radásunkat garantáló lépés. Az addig 
vándorló életmódot élő őseink életében 
nagy megrázkódtatást jelentett. A kor 
magyarjainak fel kellett adniuk szoká-
saik egy részét, eredeti vallásukat és 
életmódjukat. Át kellett venniük egy új 
szokásrendszert és egy új vallást, a ke-
reszténységet!
Ebben az első Szent királyunk István tett 
hatalmas lépést.
Szent István annak idején a keresztény 
hit alapjaira építve tudott stabil viszo-
nyokat teremteni. Egy erős, nyugati, ke-
resztény államot alapított. Döntéseivel 
végérvényesen kijelölte helyünket Eu-
rópában. Vitathatatlan, hogy döntése jó 
volt. Mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy 
mi még ma is egységes nemzetállam-
ként itt vagyunk, Európa szívében.

Első, szent királyunk hosszú távra biz-
tosította államunk függetlenségét. Az 
általa lerakott szilárd alapok még a zi-
vataros századainkban, az idegen ural-
mak kilátástalannak tűnő helyzeteiben 
is képesek voltak megőrizni a magyarok 
szabadságvágyát, törekvésünket az ön-
rendelkezésre, a függetlenségre.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

De nem csak Államalapításunkat Ünne-
peljük, hanem az Új kenyér előtt is áldo-
zunk.
Az új kenyér fontossága őseinknek ne-
künk az életet szimbolizálja és áldás ami 
a jó termést is szimbolizálja amikor az 
asztalunkra kerül az új gabonából ké-
szült étel.
De vissza térve István királyunkhoz:
Nekünk nem szabad letérnünk a kijelölt 
útról. Nem szabad elvágni  gyökerein-
ket, meg kell őrizni hagyományainkat, a 
ránk hagyott örökséget. Csak így tudunk 
olyan országot, olyan települést építeni, 
ahol jó felnőni, jó élni, ahol mindenki biz-
tonságos otthonra lelhet.
Nem szabad elfelejtenünk, az államala-

pítással Szent István elindította a ma-
gyarságot egy úton, azonban rajtunk is 
múlik, hogy mit hagyunk belőle örökül. 
Rajtunk és csakis rajtunk múlik, hogy 
építjük-e az éltető, biztos alapot adó 
sziklákat vagy romboljuk.  
Szent István királyunk előtt tisztelegve 
olyan eseménnyel készültünk Önöknek 
amely nem mindennapi egy település 
életében.

Élet nagyságú Szent István szobrot 
avatunk Augusztus huszadikán reggel 
9h-kor amit Az Egy Célért Együtt Mono-
rierdőért alapítvány tagjai ajánlottak fel.
Mindenkit szertettel várunk.
Emeljük az esemény fényét azzal, hogy 
minél többen ott leszünk megtisztelve 
a Magyar Állam alapítójára emlékezve.

Nemzetünk születésnapján kívánok 
Önöknek békét, bőséget, hitben, szere-
tetben megélt szép jövőt! Vigyázzanak 
Magukra! Vigyázzunk egymásra!”

                                Szente Béla 
Monorierdő polgármestere
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MONORIERDŐI BABA VAGYOK       

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNY-
ZATA, mint az már ismert, a község új-
szülöttjeinek nevét és fotóját – akiknek 
szülei erre az adatvédelmi törvényben 
foglaltaknak megfelelően engedélyt adnak 
– időről időre közzé tesszük a Monorierdői 
Hírmondóban. Augusztusi számunkban is 
megmutatjuk Monorierdő újszülött polgá-
rait. Az új kis monorierdői lakosokat egy 
„babacsomaggal” is támogatjuk, amely-
lyel az önkormányzat a gyermeket vállaló 
családokat kívánja segíteni a községben. A 
babacsomag iránti kérelem nyomtatványa 
letölthető az önkormányzat honlapjáról, 
illetve személyesen kérhető az újszülöttek 
gondozását ellátó védőnőktől.

Borbás Viktor alpolgármester

ÖNKORMÁNYZAT

SIKERES a Magyar 
Falu Program  
Monorierdőn is
Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára meg-
látogatta településünket és Szente Béla polgármesterrel végigjárták a 
Magyar Falu Program keretében felújított utcákat, majd az óvodához és 
Mázlihoz, az önkormányzat kutyájához is ellátogattak. 

A Magyar Falu Program és Belügyminisztérium támogatásának köszön-
hetően nagyon sok segítséget kap a vidékfejlesztés. Hiszen minden olyan 
szolgáltatási épületet (óvoda, iskola, orvosi rendelők) segítettek rendbe tenni 
a pályázati támogatásoknak köszönhetően, ami ahhoz szükséges, hogy a la-
kos otthon érezze magát a településen. Így a Belügyminisztérium pályázatai 
lehetővé tették konkrétan azt, hogy Monorierdőn megújulhasson az óvoda 
épülete, amely így kényelmesebb teret és biztosít a gyermekeknek. 
Ezen kívül ezeknek a támogatási forrásoknak köszönhetően sok-sok telepü-
lésen az utak, járdák is megújulhatnak, így Monorierdőn is – hangsúlyozta 
Pogácsás Tibor. A Magyar Falu Program nemcsak a településeknek nyújt 
támogatást, hanem a Magyar Közútkezelőnek is, ezért lesz lehetséges a 
Monorierdő és Nyáregyháza közötti út felújítása a Magyar Falu Program 
keretén belül. Ezúton is köszönjük a Magyar Falu Program és a Belügymi-
nisztérium támogatásait!

BABICZ VENCEL 
KÁROLY

KREICS KAMILLA

BOROS LÉNA

BEDŐ ZSOMBOR

MAGYAR EMMA LIZA

FAZAKAS ZÉTÉNY

NAGY DOMINIK NOEL PÁSZTOR BOTOND
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ÖNKORMÁNYZAT 

Tűzifa,  kalodás fa,  
biobrikett, 

tőzegbrikett,  
német brikett,  
lengyel szén!

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

Kingstone vakolatok, Beton Epag térkövek

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

30-as  N+F tégla 
kedvező áron

Koromtalanító,  
alágyújtós kapható!

EUTR: AA5845901

Építő- 

anyagok 

gyári ár  

alatt!

PÁLYÁZATOK MONORIERDŐN 
2021
Idősbarát Önkormányzati díj
Önkormányzatunk pályázatot 
nyújtott be a 2021. évi Idősbarát 
Önkormányzat Díj elnyerésére.  
A pályázat elbírálás alatt áll.
Út, hív, kerékpárforgalmi létesít-
mény építése/felújítása 
30.045.761 Ft. 
Önkormányzatunk pályázatot nyúj-
tott be a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett Út, hív, 
kerékpárforgalmi létesítmény épí-
tése/felújítása elnevezésű MFP-
UHK/221. kódszámú pályázati ki-
írásra. A támogatásból a Csillag, 
Nefelejcs, Rózsa utcák felújítása 
valósul meg közbeszerzési eljárás 
keretében kiválasztandó vállalkozó 
kivitelezésében. 
Önkormányzati tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése
Önkormányzatunk pályázatot nyúj-
tott be a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett Út, hív, 
kerékpárforgalmi létesítmény épí-
tése/felújítása elnevezésű MFP.
ÖTIK/2021. kódszámú, azon belül 
a Közösségi terek fejlesztése ka-
tegóriájú MFP.ÖTIK/2021/6. kód-
számú pályázati kiírásra. A támo-
gatásból a Béke köz 13. szám alatt 
található közösségi épület akadály-
mentesítését, energetikai korszerű-
sítését kívánjuk megvalósítani. 
Kötelező önkormányzati feladatot 
ellátó intézmények fejlesztése, 
felújítása pályázat– 33.818.238 
Ft támogatásban részesült önkor-
mányzatunk. Önkormányzatunk 
pályázatot nyújtott be a Kötelező 

üzemeltetési feladatok ellátásához 
elengedhetetlen eszközöket kívá-
nunk beszerezni.
Felelős állattartás elősegítése
Önkormányzatunk pályázatot nyúj-
tott be a Magyar Falu Program ke-
retében meghirdetett Felelős állat-
tartás elősegítése megnevezésű 
MFP-FAE/2021. pályázaton történő 
indulásra. A támogatásból a házi 
kedvencek ivartalanítását, oltását 
és transzpanderrel történő ellátását 
kívánjuk megvalósítani.

Baranyi Marcsi

önkormányzati feladatot elátó intézmé-
nyek fejlesztése, felújítása pályázatra. 
A támogatásból az óvoda épületének 
külső nyílászáróinak cseréje, homlok-
zat- és födémhőszigetelése, valamint 
vákuumnapkollektor kiépítése fog meg-
valósulni. 
Kommunális eszköz beszerzése
Önkormányzatunk pályázatot nyúj-
tott be a Magyar Falu Program ke-
retében meghirdetett Kommunális 
eszköz beszerzése megnevezésű 
MFP-KOEB/2021. kódszámú pályázati 
kiírásra. A támogatásból a település-

mh_2021_08_augusztus.indd   4mh_2021_08_augusztus.indd   4 2021. 08. 06.   17:142021. 08. 06.   17:14



ÖNKORMÁNYZAT

UNOKÁZÓS CSALÁS 
már Monorierdőn is! 

MÁZLINAK
mázlija volt

Sajnos településünkön is megjelent az 
ún. unokázós csalás, és egy idős lakótár-
sunk is áldozatul esett!
Az unokázós csalás lényege, hogy a bű-
nelkövetők telefonon felhívják a kisze-
melt áldozatot az alábbi színlelt indo-
kokkal:

• Az unoka vagy hozzátartozó balesetet 
szenvedett, az okozott károk rendezése 
miatt pénzre van szüksége.

• Az unoka, vagy hozzátartozó kölcsönt 
vett fel, amit sürgősen vissza kell fizetni.

• A hozzátartozó bajba került, esetleg fog-
ságban van, csak pénzért cserébe enge-
dik szabadon.

Viszontagságos körülmények között – az 
erdő mélyén – egy zsák mellett találtak 
egy szegény kis kutyát Monorierdőn, aki 
kirágta magát a zsákból. Ezt a szörnyű 
hírt posztolta még télen a Gyömrői Ku-
tyamentsvár Állatmenhely. A borzasztó 
képsorok – mint minden jó érzésű em-
bert – így a településünk vezetőit is mé-
lyen megrázták és rögtön elhatározták, 
hogy településünk örökbe fogadja a sze-
rencsétlenül járt kutyát. 

Szente Béla polgármester és Borbás 
Viktor alpolgármester azonnal felvették a 
kapcsolatot Herczig József telepvezető-
vel és intézkedtek az örökbefogadásról, 
valamint az ivartalanításról. A szomorú 
történetet, hogy teljesen átírjuk, a Mázli 
nevet kapta Monorierdő túlélő kutyája. 

Mázli a neki épített kutyakennelben, 
a hivatal udvarán lelt otthonra. A megrá-
zó előzményeket tekintve érthető, hogy 

ről, mert az idegenek visszaélhetnek az 
információkkal!

• Ne adja meg személyes adatait isme-
retleneknek!

• Ha felmerül, hogy bűncselekményt 
próbáltak meg elkövetni ön vagy hoz-
zátartozója sérelmére, hívja azonnal a 
112-es segélyhívószámot!
Kérjük önöket, hogy vigyázzanak idős 
hozzátartozóikra, mert jóhiszeműsé-
gük, segítőkészségük és esetenként 
életkorukból adódóan egészségi ál-
lapotuk miatt kiemeleten veszélyez-
tettek a különféle jogsértésekkel 
szemben.
Tájékoztassák őket arról, hogy mit 
tegyenek annak érdekében, hogy ne 
váljanak a csalók áldozatává!
Vigyázzunk időseinkre!

Szente Béla polgármester,
Borbás Viktor alpolgármester,

Keresztény Anikó jegyző

Szeretnénk, ha a településünk la-
kossága is a szívébe fogadná és 
megismerné Mázlit. A jövőbeni kö-
zösségi rendezvényeinken találkoz-
hatnak vele, ezzel is népszerűsíteni 
szeretnénk, és felhívni a figyelmet az 
állatmenhelyekről történő örökbefo-
gadások fontosságára.

Mázli nevében is külön köszö-
net mondunk Gábor Gyulának a 
kutyaház-felajánlásáért, és Jeges 
Evelinnek az EVE Groom kutyakoz-
metikától, aki havi egy kezeléssel 
varázsolja még szebbé Mázlit.

Baranyi Marcsi

• Életmentő műtétet kell végrehajtani 
az unokán, vagy más hozzátartozón.
A rendőrség 8 tanácsa, hogy ne vál-
janak csalók áldozatává:

• Ha ilyen telefonhívást kap, járjon 
utána, hogy valóban baj van-e: Tegye 
le a telefont, majd hívja fel a hozzá-
tartozóját, akire hivatkoztak!

• Soha ne felejtse el: hivatalos sze-
mély soha nem kér pénzt! Se rendőr, 
se mentő, se tűzoltó.

• Tegyen fel ellenőrző kérdéseket, ha 
bizonytalan, hogy tényleg hozzátar-
tozója hívja-e! „Hogy hívnak? Mikor 
születtél? Mikor találkoztunk utoljá-
ra?”

• Legyen gyanús, ha pénzátutalásra 
kérik, illetve felajánlják, hogy az uta-
lás lebonyolításában közbenjárnak!

• Bankkártya adataikat semmilyen 
körülmények között ne adják meg 
idegeneknek!

• Nyilvános helyen, idegenek jelenlé-
tében ne beszéljenek magánügyeik-

Mázli még félénk és bizalmatlan az 
emberekkel. De már érzékelhető, 
hogy napról napra enyhül a szoron-
gása, egyre barátságosabb, szemé-
ben is meg-megcsillan az életöröm. 

Mázlit a hivatal dolgozói is szere-
tettel fogadták. Örömmel gondosko-
dunk róla a hozzánk érkező 50 órás 
iskolai közösségi szolgálatot végző 
középiskolásokkal együtt. 

Önkormányzatunk nemcsak a 
szavak, hanem a tettek szintjén is el-
kötelezett a felelősségteljes állattar-
tás mellett. Az állatkínzás ellen pe-
dig továbbra is határozottan fellép! 

Ha ilyet észlelnek, hívják  
a 112-es segélyhívót!  

Vigyázzunk időseinkre, 
 hogy ne váljanak áldozattá! 
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VIZET OSZTOTTUNK, TÖBBSZÖR IS
Monorierdő Község Önkormányzata a hőségriasztások miatt 
július hónapban a legmelegebb napokon 0,5 l-es ásványvize-
ket osztott a lakosság nagy örömére. 
A nyári forróságban gyakorta másod- illetve harmadfokú 
hőségriasztást rendelnek az illetékes hatóságok. Ilyenkor 
fontos, hogy aki csak teheti, kerülje a tűző napot és igyon ele-
gendő vizet. Fontos, hogy víz nélkül senki ne induljon útnak! 
Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ilyenkor semmilyen 
körülmények között ne hagyjuk a gyermekeket, állatokat a 
parkoló autóban, amiben még sokkal melegebb van, mint 
kint, a tűző napon. Ha valaki mégis az autóban hagyott, őri-
zetlen gyermeket, házi kedvencet lát a tűző napon, azonnal 
hívja a 112-es segélyhívó számot! Azt se feledjük, hogy ne 
hagyjunk az autóban a tűző napon fertőtlenítőt, hígítót, festé-
ket, öngyújtót sem, mert ezek is meggyulladhatnak és tüzet 
okozhatnak. 
Vigyázzunk egymásra!

Monorierdő Község Önkormányzata

A Monorierdői Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet 
közterület-felügyelő munkakör betöltésére.
A pályázat benyújtási határideje: 2021. augusztus 30.
A munkakör betölthető: 2021. szeptember 15. napjától.
Bővebb információ Keresztény Anikó jegyzőtől kérhető 
a +36 70 638 7543 telefonszámon.
A pályázati feltételek megtekinthetők az alábbi linken:
ht tps://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.
aspx?ID=u1cc6pfmh2

Keresztény Anikó jegyző

SZAGOS GONDOK- SERTÉSTELEP
 – LAKOSSÁGI PANASZOK

A hivatalhoz több esetben érkezett lakossági írásbeli pa-
naszbejelentés és telefonos megkeresés a településen 
működő sertéstelep által kibocsátott szaghatás miatt. 
Önkormányzatunk a hatáskörébe tartozó intézkedéseket 
megtette, az eljárást lefolytatta, folyamatosan ellenőrzi a 
telep működését, a bérlőt a megfelelő működés biztosítá-
sa érdekében több intézkedés megtételére kötelezte.
A telep a működéséhez szükséges, más hatóság által ki-
adott engedélyekkel rendelkezik, a telepen tartott állatok 
száma a működési engedélyben meghatározott számot 
nem haladja meg.
Tekintettel az elmúlt hetekben kialakult szélsőségesen 
meleg időjárásra, a bérlő az állatok hűtését – ventilátorok 
segítségével – folyamatosan biztosítja. A működő ven-
tilátorok okozhatják a településen kialakult erős szagha-
tást.
A jegyző hatáskörébe nem tartozó kérdések tekintetében 
az iratanyagot megküldtük a Pest Megyei Kormányhivatal 
hatáskörrel rendelkező (talajvédelmi, környezetvédelmi, ál-
lategészségügyi) hatóságaihoz, ahol az eljárások jelenleg 
is folyamatban vannak. 
Az eljárást a jogszabály adta kereteken belül, szakmai tu-
dásunknak megfelelően, részrehajlás nélkül folytatjuk le. 
Kérem tájékoztatásom elfogadását!

Keresztény Anikó 
jegyző

ÚJRA FOGADJA AZ ÜGYFELEKET 
A MONORI JÁRÁSI HIVATAL 
ÜGYSEGÉDJE

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy 2021. július 7. 
napjától Monorierdőn ismét ügyfélfogadást tart a Pest 
Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Ügyse-
gédje.
Ügyfélfogadási idő: minden hónap első szerdai napján 
8 órától 10 óráig.

Radóczi Andrea
igazgatási csoportvezető

Pályázati felhívás közterület- 
felügyelő munkakör betöltésére
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ISKOLAKEZDÉSI 
TÁMOGATÁS
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a helyi települési 
támogatásokról szóló önkormányzati rendelet értelmében 
a polgármester iskolakezdési támogatást nyújt a települé-
sen bejelentett lakóhellyel rendelkező
• általános iskolás tanulók,
• nappali oktatás rendje szerint középfokú tanulmányokat 
folytató diákok részére,
akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
300%-át, gyermekét egyedül nevelő esetében a 400%-át.
Az iskolakezdési támogatás iránti kérelem benyújtásához 
szükséges nyomtatvány megtalálható Monorierdő Község 
Önkormányzatának hivatalos honlapján (www.monorier-
do.hu), illetve átvehető a hivatal portáján (2213 Monorier-
dő, Szabadság utca 50/A) ügyfélfogadási időben.
A nyomtatvány benyújtására minden év augusztus 1. és 
augusztus 31. napja között van lehetőség.
A kérelemhez mellékelni kell a köznevelési intézmény ál-
tal kiállított iskolalátogatási igazolást, valamint a jövede-
lemnyilatkozatban szereplő jövedelem típusának megfe-
lelő igazolást.

Radóczi Andrea
igazgatási csoportvezető

ÖNKORMÁNYZAT

KÉMÉNYFELÚJÍTÁS
T.: +36-20/243-9279

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
T.: +36-20/504-8705

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy településünk új 
körzeti megbízottja Papp József r. főtörzsőrmester úr.
Körzeti megbízott úr elérhetőségei:
Telefon: 06-70/492-0774
E-mail: PappJozsef@pest.police.hu

Fogadóórája: minden hónap második szerdáján, 14 órától 
16 óráig a Monorierdő, Béke köz 13. (régi polgármesteri 
hivatal épület) szám alatt kialakított irodában.

ÚJ KÖRZETI 
MEGBÍZOTT
MONORIERDŐN

Pályázati felhívás közterület- 
felügyelő munkakör betöltésére
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– Honnan származik, családi gyökerek, 
lelki-szellemi örökség hogyan van je-
len a művészetében?
– Szellemi-lelki örökségem Székelyud-
varhelyről (Erdély), a bölcsőmtől indul, 
erős identitástudattal, a székelység 
megtartó ereje, akarata, a természet, a 
szabadság védelme mind kifejezésre 
jutnak (Hűség – digitális rajz, Gyertya-
láng – 1989. december 22. emlékére, 
Vándorsólyom, Sirály, A méhek védel-
mében – üvegfestmények), néha a 
konokság, a küzdelem is (A kisember 
küzdelme, A kisember kincse – üveg-
festmények). Szomorú, de visszatérő 
témám a szülőföldtől való elszakadás 
(Segesvári emlék, Téli emlékkép, Feny-
vesek sűrűjében, Erdély szele – üveg-
festmények, Gyökértelenül – digitális 
rajz), a társ melletti magányosság vagy 
a társnélküliség megélése (Hervadás, 
Vigasztalás, Tengerkönny – üvegfest-
mények, Vörös kánya magánya, Tanya 
– pasztellfestmények). A vállalt, ken-
dőzetlenül tiszta szerelem (Szerelem 
tüzében, Natura abhorret vacuum/A 

CSAK KÚTFŐBŐL FESTEK  
AZ EMLÉKEIM SUGALLATÁRA
Ferenczy Gabriella

Büszke családi gyökereire, amelyek egészen Erdélyig nyúlnak vissza. 
Fontos számára az értékteremtés, mind a magán, szakmai és művészeti 
életben egyaránt. A közelgő szeptemberi kiállítása kapcsán kérdeztük az 
üvegfestőművészt. Pontos részletekért kövessék Monorierdő Közösségi 
Könyvtár és Teleház Facebook-oldalát!

természet fél az ürességtől – üveg-
festmények), a nők rejtett kettőssége: 
a szemérmesség és a bujaság harca 
(Színfalak mögött, Megtisztulás, Tükör-
nél, Parázstánc – üvegfestmények).
A szüleim motiválására elvégeztem 
az általános iskolával párhuzamosan 
a székelyudvarhelyi művészeti iskolát 
eminens diákként. A jó alkotóművész 
tanároknak köszönhetően (Zsigmond 
Aranka textil- és festőművésznő, Szé-
kely József szobrászművész, László 
Lenke grafikus, művészettörténet ok-
tató) és mint emelt szintű iskola, le-
tette számomra az induló alapkövet 
(1981-ig). Ezt követte a 3 éves grafi-
kaszak Bíró Gábor festőművész tanár 
vezetésével (1987–1990). Az 1989-es 
romániai forradalomban való részvé-
telem után – ami eddigi utamat elsö-
pörte –, 1990 őszén idetelepedtem 
Magyarországra. Folytatva útkeresé-
semet, a kaposvári Balázs Béla szak-
kört látogattam. A helyi Színfolt Galé-
ria Szabó Kimmel Ágnes vezetésével a 
pasztellképeimből vásárolt. Képesla-
pokat is készítettem a budapesti Kos-
suth Nyomda kiadásával, melyeknek 
többnyire politikai üzenete volt bármi-
lyen elnyomó rendszer ellen.

– Miért pont ezt a művészeti ágat vá-
lasztotta, mi a története?
– Lehetséges, hogy a művészet talált 
rám. Hároméves koromban elkezdtem 
lovakat rajzolni, szüleim nagy döbbene-
tére, ugyanis városi gyermekként nem 
voltam lovak közelében. Édesanyám a 
szabadgondolkodás, érzékiség meg-
jelenítésével, naiv rajzkifejezés mód-
jával vezetett be a grafika világába. 
Édesapám gépésztechnikus műszaki 
rajzolóként a precizitással vívta ki ná-
lam az elismerést. A színes ceruza, filc, 
tempera, zsírkréta, pasztell, akril, akva-
rell után az üvegfestészet szerelmese 
lettem.

– Hol voltak eddig kiállításai?
– Magyarországon 20 alkalommal si-
került kiállítanom a munkáimat, kollek-
tív és egyéni bemutatkozással. A bu-
dapesti Unio Galériában, az Andrássy 
úti Magyar Nők Szövetségében, a Bu-
lyovszky-villában, a Ráday utcai NAV 
Galériában, Üllőn, Maglódon, Monoron, 
Monorierdőn, Nyáregyházán, Pilisen, 
Szűrön, valamint az Alsónémedi Kultu-
rális Központban. Mecénásom, néhai 
Darázsi Erzsébet újságíró-költő volt, 
sokat köszönhetek önzetlen, önfeláldo-
zó munkájának. Összefogta a környék 
alkotóit. Számos általa kiadott alkotói 
antológiában szerepeltek a munkáim 
2005 és 2009 között. 2008-ban tagja 
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KÖNYVTÁRI HÍREK

Monorierdő Községi Könyvtár és 
Teleház Facebook-oldala is elin-
dult, kérjük lájkolják, kövessék!
Szeptembertől számos kulturális 
könyvtári programmal jelentke-
zünk. Többek között kiállítások-
kal, író-olvasó találkozókkal, ön-
ismereti- és személyiségfejlesztő 
tréningekkel. 
Legyen LEG a könyvtárad című 
pályázaton is elindultunk, hogy 
még sikeresebb legyen a könyv-
tárunk működése. 
További kulturális ötletekkel ke-
ressék bátran Baranyi Marcsi köz-
művelődés-kommunikációs és 
Kelemen Elvira könyvtáros mun-
katársainkat a monorierdo.kultu-
ra@gmail.com e-mai-címen.

Keresztény Anikó
 jegyző

KULTÚRA

voltam a Lírikusok Irodalmi Műhelynek 
(„Szennyes Éden” c. antológia, Bp. Fé-
szek klub).

– Mit ad önnek a művészet lelkileg?
– Mindent. Értékteremtést. Tér-idő 
megszűnését, szárnyalást, szabadon 
való lélegzést. Szoktam mondani, olyan 
művész vagyok, aki csak akkor növeszt 
szárnyakat, amikor alkot, de a kép befe-
jezése után visszaszáll a Földre.

– A család, munka, karrier, művészet, 
énidő hogyan összeegyeztethető fo-
galmak az életében?
– A realitás talajára érkeztünk, nem 
művészeti pályán mozgok. Az ELTE Pe-
dagógia Pszichológia karon, mint sze-
mélyügyi szervező (2009–2012), majd 
ezt követően az ELTE Állam- és Jogtu-
dományi karon, mint TB- és munkaügyi 
szakember (2014–2017) végeztem. 
Jelenleg a Miniszterelnökség háttérin-
tézményénél, a Bethlen Gábor Alapke-
zelő Zrt.-nél építettörökségvédelmi- és 
kisközösségi célú programok támo-
gatásaival foglalkozom, mint szakmai 
referens. A legnehezebb dolog a mun-
kát összeegyeztetni az életem másik 
felével. A gyermekem a remekművem, 
a munkám egyben a hivatásom. A kar-
rier, mint szó, nem foglalkoztat, annál 
inkább az értékteremtés határon innen 
és túl, az összmagyarságban hiszek. 
Azt gondolom, a megfelelő helyen va-
gyok. A napi 3 óra utazásról már nem 
szeretnék beszélni.
 
– Monorierdői kötődés? Hogyan látja a 
helyi kulturális életet? 
– Budapestről 2005-ben költöztünk 
Monorierdőre, és én szépen, lassan 
megszerettem a vidéki életet. Fóru-
mokra jártam, a Mi Újság Monorierdő? 

szerkesztőség karikatúráimat és fejtö-
rő sorozataimat jelentették meg havi 
rendszerességgel, majd kiállításom 
nyílt Szárazhegyen, a kempingben, a 
monori Gemini Televízió készített ve-
lem interjút. Jó kapcsolatot ápoltam 
a helyi kulturális bizottsággal, képvi-
selőkkel. Munkáimat általuk szervezett 
rendezvényeken felajánlottam, ezzel is 
egy kicsit hozzájárulva a helyi közös-
séghez. Itt tapasztaltam meg az egy-
másért való kiállást, mindig ott vannak, 
ahol szükség van, nem csak kulturális 
szinten. 
Művészeknek általában nehéz a saját 
maguk reklámozása, pedig a jó bornak 
is kell a cégér, ahogy a mondás tartja. 

– Önmenedzselés kérdésével milyen 
a viszonya?
– Jó a viszonyom az önmegvalósítás-
sal, de nem adnám át a cipőmet kipró-
bálásra, mert nagyon elkopott. Töretlen 
kitartásomnak, maximalizmusomnak 
köszönhetem az eddigi pályautamat, 
rengeteg tapasztalás, kudarc, hullám-
völgyek sokasága, ezeket teszem lát-
hatóvá vizuálisan. 

– Milyen üzenete van a fiatalságnak? 
– Csak a szabadság megélésével tu-
dom egyéni gondolataimat, érzései-
met érvényre juttatni, nem tudok a 
művészetben kötöttségekkel létezni. 
A fiatalságnak is ezt tudom üzenni. 
Teremts értéket, szeresd az életet, a 
kudarcokból kovácsolj erőt, és haladj 
azon az úton, ahol a legjobbat hozha-
tod ki magadból, és ne várj addig, amíg 
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a szabadságod, akár az alkotói veszély-
be kerül! 

– Tervek, álmok, célok? 
– Egészség, szeretteimmel lenni, és 
több én-idő a festéshez, több kiállítás.

– Milyen kiállítási anyaggal készül? 
– Többnyire üvegfestményekkel készü-
lök különböző témakörben: Erdély titok-
zatossága, tájainak megfoghatatlan és 
változó színfoltja, a természet csodála-
tos világa, a női test szépsége. Sajátos 
technikával készítem a képeimet, és ezt 
szeretném a közösségnek bemutatni. 
Csak kútfőből festek az emlékeim su-
gallatára.

Baranyi Marcsi
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KÖZÖSSÉG

„TISZTA UDVAR – RENDES HÁZ,  
SZÉP KÖRNYEZET, JÓ KÖZÉRZET” 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Monorierdő Község Önkormányzata a 
helyi szintű környezetvédelmi szabá-
lyokról szóló 9/2008.(IX.01.) rendelete 
alapján Tiszta udvar, rendes ház cím 
elnyerésére pályázatot hirdet. A címre 
pályázhat Monorierdő közigazgatási te-
rületén lévő ingatlan tulajdonosa.
A cím adományozható annak az ingat-
lantulajdonosnak:
• akinek ingatlana megjelenésében har-
monikusan, esztétikusan illeszkedik a 
környezetébe, ötletes kertészeti megol-
dásokkal rendelkezik és megfigyelhető 
a környezettudatosság az ingatlan gon-
dozásában.
Pályázati tudnivalók:
• Pályázni önkéntes alapon lehet, a 
Monorierdői Polgármesteri Hivatalban 
átvehető, illetve az önkormányzat hon-

Önkormányzatunknál működő jelzőrendszer tudomá-
sára jutott, hogy településünkön lakik egy édesanya, 
aki hónapok óta kórházban van, súlyos betegségben 
szenved és csontvelő transzplantációra vár. A műtét 
utáni felépülés hosszadalmas és küzdelmes lesz az 
ő számára. Ahhoz, hogy hazamehessen a kórházból 
a szeretteihez és minden körülmény biztosított legyen 
a rehabilitációhoz, egy steril szoba kialakítására van 
szükség az otthonában. Ehhez kéri a család a Tisztelt 
Lakosság segítségét is.
A család az édesanya felépüléséhez a Raiffeisen Bank-
nál vezetett 12010532-00498761-00100006 számú 
bankszámlára várja a támogatást.

lapjáról (www.monorierdo.hu) letölthe-
tő pályázati adatlap kitöltésével.
• Pályázatot (pályázati adatlap és lehe-
tőség szerint legalább 4 db fotó az in-
gatlanról) 2021. szeptember 10-ig lehet 
benyújtani személyesen a polgármes-
teri hivatal titkárságán, vagy elektroni-
kus úton a titkarsag@monorierdo.hu  
e-mail-címre történő megküldéssel.
• A pályázókat előzetes értesítés alap-
ján egy szakmai zsűri fogja felkeresni, 
az ingatlan megtekintése céljából.
• Az elismerés adományozásáról a 
szakmai zsűri javaslata alapján a hu-
mán bizottság dönt.
• A képviselő-testület az I–III. helyezet-
tet ajándékutalványban részesíti, továb-
bá az I-VIII. helyezettek részére Tiszta 
Udvar – Rendes ház, Szép környezet, Jó 

közérzet táblát adományoz, amelyet az 
épület falán kell elhelyezni.
• Az eredményhirdetésre Monorierdő 
Község létrejöttének 15 éves évfordulója 
alkalmából megtartandó rendezvényen 
kerül sor.
Bővebb információ a Monorierdői Pol-
gármesteri Hivatal titkárságán, vagy te-
lefonon a 06-70-638-7543-es számon 
kérhető.         Keresztény Anikó jegyző

Monorierdő Község Önkormányzat Polgármesterének az 
avar és kerti hulladék nyílttéri kezeléséről szóló 5/2021.
(III.1.) számú polgármesteri rendelete értelmében a 
478/2020. (XI.3.) Kormányrendelet szerinti veszélyhelyzet 
megszűnéséig az avar és kerti hulladék égetése szeptem-
ber 15-től május 30-ig végezhető minden héten szerdán 
8-tól 17 óráig, vasárnap 8-tól 10 óráig. Ünnepnapokon az 
égetés tilos.

Radóczi Andrea
igazgatási csoportvezető

TŰZGYÚJTÁSI RENDELET

DTkH ügyfélfogadás és zsák értékesítés szerdai napokon 13–15 óra között a Monorierdői Polgármesteri Hivatalban.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK 2021. II. FÉLÉVI 
SZÁLLÍTÁSI REND

Házhoz menő zöldhulladék-gyűjtés időpontjai:
2021. 08. 18. 2021. 09. 29. 2021. 10. 27. 2021. 11. 24. 2021. 12. 21.

Házhoz menő csomagolási hulladékgyűjtés
2021. augusztus 2021. szeptember 2021. október 2021. november 2021. december

08.13., 08.27 09.10., 09.24. 10.08., 10.22. 11.06., 11.19. 12.03., 12.17., 12.31.

Az avar és kerti hulladék égetése csak szeptem-
ber 15-től május 30-ig terjedő időszakban szerda 
és vasárnap napokon történhet!

ÖSSZEFOGÁSSAL SEGÍTHETÜNK
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INGYENES FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

Árvai Richárd         06-30/475-2917

18 éve a lakosság  
szolgálatában!

Mindenféle tetők  
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

VIRÁGOS 
Monorierdő

Önkormányzatunk nagy gondosság-
gal, napról napra szebbé és élhetőbbé 
igyekszik varázsolni településünket. 
Számos lakossági visszajelzésből 
rendre kiderül, hogy a gondozott virá-
gos közterületeink jó érzéssel töltik el 
Monorierdő lakosait. Köszönjük a tele-
pülésen élőknek, hogy a szavakon túl 
tettekkel is kifejezik az értékelésüket 
azzal is, hogy óvják, vigyázzák a szép 
környezetünket. Köszönjük mindenki-
nek a településünk érdekében nyújtott 
közösségi összefogást!

Baranyi Marcsi
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HIRDETÉS

A cégről dióhéjban: 
A Shinheung SEc EU Kft. leányvállalata a dél-koreai SHINHEUNg ENErgY 
& ElEcTrONIcS cO. lTD-nek, amely cég már az 1980-as évektől kezdve 
kimagasló helyet foglal el az ázsiai elektromos alkatrészgyártásban, és most 
Monoron alapozza meg az európai autópiacon is a helyét. 
Cím: 2200 Monor, Ipar u. 20.

Újhullám az autóiparban!   csatlakozz MOST!

MUNKAlEHETőSég:
Többütemes toborzás folyamatosan, lehetőleg helyi és környékbeli  
munkavállalók köréből.

Főbb feladatok

A gyártósor működtetése:
•   Előkészített tálcák behelyezése
•   A gépek beállítása, karbantartása
•   Hibaüzenetek értelmezése és elhárítása
•   Rendszeres minőségi önellenőrzés
•   Jegyzőkönyvezés
•   Szerszámok javítása, cseréje

Az autógyártás szigorú minőségi kritériumainak való megfelelés 
biztosítása:
•   Be- és kimenő áruellenőrzés
•   Folyamatellenőrzés
•   Mérőműszerek használata
•   Adatgyűjtés, analízis, kommunikáció a gyártósorral és a vevőkkel

•   Mechanikai alapismeretek
•   Elszánt tanulási szándék

•   Angol nyelvtudás
•   Exel-tábla kezelése

Tapasztalat fémmegmunkálásban, 
automatizált gépek működtetésében
•   Minimális angol nyelvtudás
•   Ipari jellegű szaktudás:
•   Elektromosság
•   Pneumatika
•   Lézeres hegesztés
•   Köszörű-, maró-, csiszológépek ismerete
 •   Targoncajogosítvány

 •   Tapasztalat minőségbiztosítási területen
 •   Minőségbiztosítási ismeretek

gépsori 
operátor/

Présgép
kezelője

Minőség- 
ellenőrzés

Minimális elvárások Előny

JElENlEg FElKíNálT 
POzícIóK:

Amit kínálunk:
•   Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparában
•   Teljes körű betanítás
•   Stabil munkahely és megbecsülés
•   Elérhető átlag havi 350 000 Ft bruttó fizetés pótlékokkal.
•   12 órás munkarend 6–18/18–6 

2 nappal, 2 pihenő, 2 éjszaka, 2 pihenő forgásban FOLYAMATOSAN
•   +80% éjszakai pótlék
•   Buszjáratok: 

 I. Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad 
II. Tápiószentmárton, Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye, Gomba, Monor 
III. Farmos, Tápiószele, Tápiószőlős, Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa, 
Monorierdő 
IV. Bp. Nyugati pu., Bp. Keleti pu., Bp. Köki, Ferihegy 1., Vecsés, Üllő, Péteri, 
Monor 
Szükség esetén további buszjáratokat indítunk!

•   Jelenléti bónusz
•   Toborzási bónusz
•   Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
•  Év végi prémium az alapbér akár 50%-a
•   Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
•   Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

Amennyiben felkeltettük érdeklődését lépjen kapcsolatba velünk 
e-mailen az allas@shsec.hu címen bármikor, 

vagy telefonon hétköznap 8.00 és 16.00 között 
a +36-70/3259091 telefonszámon! 

Jelentkezés menete: 
24 órás portaszolgálaton jelentkezési lap kitöltése, rövid önéletrajz  
leadásával vagy e-mailben kérésre megküldjük a jelentkezési lapot. 

Többet megtudhat rólunk a következő weboldalakon:
www.shsec.hu   •   http://lokacio.hu/shinheung-sec-eu-kft/

TErMéKEINK: 
CAP ASS’Y Module és alkatrészei.   
Elektromos autók akkumulátorcelláinak biztonsági lezáró egysége,  
mely a robbanásveszélyt kiküszöböli.
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SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

 

Akciós 

parketták és 

szőnyegek

Telefon: 29/412-320

 
Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Monor

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo:  

9.00–19.30,  
V: 9.00–18.00

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR 
az iskolánkban
Hagyományainkhoz híven a nyári szünet első hetében most is megrendeztük az 
alsós napközis tábort. Iskolánk 42 tanulója töltötte velünk a szünet első hetét. 
Igyekeztünk változatos programokat összeállítani a számukra: kirándulások, 
strandolás, kerékpártúrák, lovaglás, Fővárosi Állatkert, Elevenpark-látogatás is 
szerepelt a palettán.
Monorierdő Község Önkormányzata támogatta az egyik budapesti kirándulásra 
biztosított autóbusz díját, továbbá hozzájárult a júliusban elnyert Erzsébet-tábor-
ba való odajutás költségéhez is. Köszönjük a 438.900 Ft összegű támogatást.

Hanyecz Anita, intézményvezető

AZ ÖRÖKÖS 
ÖKOISKOLA 
címet visel-
heti iskolánk
Örömmel adjuk hírül, hogy Monori-
erdői Fekete István Általános Iskola 
2021-ben elnyerte az Örökös Ökois-
kola címet. Az iskolánk pedagógiai 
programját és a helyi tantervét ennek 
megfelelően a fenntarthatóság és a 
globális felelősségvállalás, környe-
zettudatosság és az egészségtuda-
tosság értékrendje szerint alakítja ki. 

Hanyecz Anita, iskolaigazgató

A cégről dióhéjban: 
A Shinheung SEc EU Kft. leányvállalata a dél-koreai SHINHEUNg ENErgY 
& ElEcTrONIcS cO. lTD-nek, amely cég már az 1980-as évektől kezdve 
kimagasló helyet foglal el az ázsiai elektromos alkatrészgyártásban, és most 
Monoron alapozza meg az európai autópiacon is a helyét. 
Cím: 2200 Monor, Ipar u. 20.

Újhullám az autóiparban!   csatlakozz MOST!

MUNKAlEHETőSég:
Többütemes toborzás folyamatosan, lehetőleg helyi és környékbeli  
munkavállalók köréből.

Főbb feladatok

A gyártósor működtetése:
•   Előkészített tálcák behelyezése
•   A gépek beállítása, karbantartása
•   Hibaüzenetek értelmezése és elhárítása
•   Rendszeres minőségi önellenőrzés
•   Jegyzőkönyvezés
•   Szerszámok javítása, cseréje

Az autógyártás szigorú minőségi kritériumainak való megfelelés 
biztosítása:
•   Be- és kimenő áruellenőrzés
•   Folyamatellenőrzés
•   Mérőműszerek használata
•   Adatgyűjtés, analízis, kommunikáció a gyártósorral és a vevőkkel

•   Mechanikai alapismeretek
•   Elszánt tanulási szándék

•   Angol nyelvtudás
•   Exel-tábla kezelése

Tapasztalat fémmegmunkálásban, 
automatizált gépek működtetésében
•   Minimális angol nyelvtudás
•   Ipari jellegű szaktudás:
•   Elektromosság
•   Pneumatika
•   Lézeres hegesztés
•   Köszörű-, maró-, csiszológépek ismerete
 •   Targoncajogosítvány

 •   Tapasztalat minőségbiztosítási területen
 •   Minőségbiztosítási ismeretek

gépsori 
operátor/

Présgép
kezelője

Minőség- 
ellenőrzés

Minimális elvárások Előny

JElENlEg FElKíNálT 
POzícIóK:

Amit kínálunk:
•   Hosszú távú karrierlehetőség a jövő iparában
•   Teljes körű betanítás
•   Stabil munkahely és megbecsülés
•   Elérhető átlag havi 350 000 Ft bruttó fizetés pótlékokkal.
•   12 órás munkarend 6–18/18–6 

2 nappal, 2 pihenő, 2 éjszaka, 2 pihenő forgásban FOLYAMATOSAN
•   +80% éjszakai pótlék
•   Buszjáratok: 

 I. Monorierdő, Pilis, Nyáregyháza, Csévharaszt, Vasad 
II. Tápiószentmárton, Tápióbicske, Pánd, Káva, Bénye, Gomba, Monor 
III. Farmos, Tápiószele, Tápiószőlős, Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa, 
Monorierdő 
IV. Bp. Nyugati pu., Bp. Keleti pu., Bp. Köki, Ferihegy 1., Vecsés, Üllő, Péteri, 
Monor 
Szükség esetén további buszjáratokat indítunk!

•   Jelenléti bónusz
•   Toborzási bónusz
•   Feladatkörhöz járó bónusz 20–50 000 Ft
•  Év végi prémium az alapbér akár 50%-a
•   Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
•   Dinamikus, multikulturális munkakörnyezet

Amennyiben felkeltettük érdeklődését lépjen kapcsolatba velünk 
e-mailen az allas@shsec.hu címen bármikor, 

vagy telefonon hétköznap 8.00 és 16.00 között 
a +36-70/3259091 telefonszámon! 

Jelentkezés menete: 
24 órás portaszolgálaton jelentkezési lap kitöltése, rövid önéletrajz  
leadásával vagy e-mailben kérésre megküldjük a jelentkezési lapot. 

Többet megtudhat rólunk a következő weboldalakon:
www.shsec.hu   •   http://lokacio.hu/shinheung-sec-eu-kft/

TErMéKEINK: 
CAP ASS’Y Module és alkatrészei.   
Elektromos autók akkumulátorcelláinak biztonsági lezáró egysége,  
mely a robbanásveszélyt kiküszöböli.

Széplaki AndreaSminktetoválás, műköröm, 
pedikűr, szolárium.
•  szemöldöktetoválás  

(szálazott és soft powder technika) 
•  szemhéjtetoválás (szempilla sűrítés és  

tusvonal), régi kikopott tetoválás frissítése, javítása.

Monorierdő, 
Nyárfa u 11. 

Tel.: 06-20/446-0401
 : széplaki andrea 

sminktetoválás
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Összesen 12 fő tanulónk vett részt az 
alsó és felső évfolyamokról Monorierdő 
Község Önkormányzata által hirdetett, a 
magyar költészet napja alkalmából meg-
rendezett online versmondó versenyen. 
Első helyezést 6 fő, második helyezést 

2 fő, harmadik helyezést pedig 4 fő ta-
nulónk ért el.
Az alsó tagozatos komplex tanulmányi 
verseny Pest megyei döntőjén harmadik 
helyezést ért el egy tanulónk és negye-
dik helyezést ért el egy másik tanulónk. 

Egy diákunk a Csorba Győző Könyvtár, 
Könyvbirodalom versmondó verseny 
arany minősítésében részesült.
Gratulálunk!

Hanyecz Anita
intézményvezető

Versenyeredményeink

Pedagógusi elismerő oklevélben 
részesült Fényes Bata Anna földrajz- 
természetismeret pedagógus.
Pedagógus Szolgálati Emlékérem tu-
lajdonosa lett Nagy Zoltán Jánosné 
tanítónő. 

Miniszteri elismerő oklevélben része-
sült Kisváriné Nagy Erzsébet  (nyug-
díjba vonuló) tanítónő.
Iskolánk által adományozható Cseri 
Gyula-díjat vehette át Rosta László 
Ernőné.

DÍJESŐ HULLOTT 
AZ ISKOLÁNKRA

 Akikre büszkék vagyunk: 
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EGÉSZSÉG

Mit tehetünk a lelkünk egészségéért? 
Ha a lelkünknek baja van, vagy érte 
valamilyen sérülés, legtöbbször nem 
foglalkozunk vele, pedig ez is szoro-
san hozzátartozik a harmonikus élet 
alapjaihoz. Éppen ezért elkerülhetet-
len, hogy időnként, egy kicsit befelé 
forduljunk, átgondoljuk, kik is vagyunk, 
mi történik vagy történt velünk, hol 
vagyunk, hová tartunk. Életünk során 
sok olyan dologgal, helyzettel talál-
kozhatunk, amelyet, ha nem kezelünk 
a helyén, szőnyeg alá seprünk, az újra 
visszatér majd egy másik szituációban, 
egy másik személlyel kapcsolatosan, 
vagy épp valamilyen betegségként a 
testünkre hatva. Éljük meg az érzel-
meinket, foglalkozzunk testünkkel és 
figyeljünk testünk-lelkünk egészségé-
re, összhangjára egyaránt. 
Monorierdő Egészségfejlesztő Iroda 
ilyen és ehhez hasonló kérdésekben is 
segít eligazodni. Kövessék honlapjukat 
https://www.efimonorijaras.hu/ és Fa-
cebook oldalukat.
Munkaidőben az alábbi elérhetősége-
ken érhetők el: Kovacsik Judit, mentál-
higiénés munkatárs, 06-30/340-1134 
telefonszámon vagy az efiiroda@mo-
norierdo.hu e-mail-címen.

Kovacsik Judit

Monorierdői 
Egészség- 
fejlesztő 
Iroda (EFI)  
„A magunk kis világában 
megteremthetjük a belső békét, 
az egyensúlyt és a harmóniát 
azáltal, hogy rendet teszünk 
belül és kívül is. Mert ahogy 
odabent rend van és béke, úgy 
elrendeződnek körülöttünk is 
a dolgok, és sokkal szebbnek 
találjuk a külvilágot is.” 
Bagdy Emőke
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TÜDŐSZŰRÉS 

 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy ismét 
TÜDŐSZŰRÉS lesz településünkön. 

 
A szűrés időpontja: 

2021. szeptember 7. kedd: 800 – 1730óráig. 
2021. szeptember 8. szerda: 800 – 1730óráig. 

 
Helyszín: 

Monorierdői Egészségház 
2213 Monorierdő, Szabadság utca 50./B 

 
 A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak évente egy alkalommal továbbra is ingyenes, 
 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, 

mely az OEP által országosan elrendelt összeg.  
 A befizetés a szűrőállomáson kapható csekken történik.  
 Felbélyegzett válaszboríték ellenében postázzuk az eredményt.  
 A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló, és szülői beleegyező 

nyilatkozat szükséges. 
 Panasz nélkül is lehet beteg. 
 A vizsgálat alkalmas a TBC, illetve más tüdőbetegség időben történő felismerésére! 

 
A vizsgálathoz szükséges okmányok: személyi igazolvány, TB-kártya, illetve, ha van előző évi 
tüdőszűrési igazolás. 
 

Az aktuális veszélyhezeti előírások betartása kötelező! 
Tartsunk távolságot embertársainktól, Önmagunk és mások védelmében is! 

A felületek fertőtlenítését a szűrést végző egészségügyi dolgozók végzik a szűrés folyamán 
rendszeresen. 
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HIRDETÉS

Vecsési nagyüzemi konyha  

HENTEST, SZAKÁCSOT
és KONYHAI KISEGÍTŐ
munkatársat keres 
kiemelt bérezéssel.

Vecsési nagyüzemi konyha 
AlApANYAG rAKTÁrbA
munkatársat keres!

Jelentkezni lehet  
a 06-20/77-111-53 telefonszámon.

Érdeklődjön céges buszjáratunkról!

Jelentkezéseket   
fényképes önéletrajzzal  várunk.  
karrier.city@gmail.com
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CsaLádi böLCsőde

Törpök Falva

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek le
nn

i”

Szeretettel várjuk Monorierdőn az  
érdeklődő szülőket gyermekeikkel 1 éves kortól.

Egész napos, félnapos  
gyermekfelügyelet.

Lasán Róbertné
Monorierdő, Szabadság u. 18. • Tel.: 06-30/49-26-122

https://torpok-falva.webnode.hu/

Napi négyszeri étkezés,  
alkotótevékenységek,  

programok, kirándulások.

Rugalmasan alkalmazkodunk a gyermekek és szüleik igényeihez.

·  PB-gázpalackok  

cseréje  
·   Utánfutó- 

kölcsönzésFagyasztott termékek
Sertés-, baromfi-, nyúltápok
VITAFORT takarmány
Szemestakarmányok
Kutya-, macskaeledel
Száraz tápok, konzervek
Tel./fax: 06-29/418-594  Mobil: 06-20/993-4482
Nyitva tartás: hétköznap: 8–18 óráig, szombat: 8–13 óráig, vasárnap: zárva

Pacsirta 
Állateledel- és felszerelési 
szaküzlet
Monorierdő, Nyárfa u. 17. 
Pacsirta–Nyárfa u. sarok

Villanyszerelési szaküzlet
Védőcsövek

Dobozok
Vezetékcsatornák

Kábelek
Vezetékek

Kismegszakítók
Izzók, Kontaktorok

Motorvédők

E-mail: erdovillamossag@gmail.com

Prodax, Legrand, 
Moller, Stilo 

szerelvények.
Hensel, 

Rittal, ABB 
elosztók.

Fénycsövek
Lámpatestek

Erdő-vill

villany-
szerelés, 
kivitelezés, 

forróvíztárolók 
felszerelése, 

javítása

Tel./fax: 06-29/418-594
Mobil: 06-20/569-9933

Monorierdő,  
Nyárfa u. 17.
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