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ÖNKORMÁNYZAT

TISZTELT
MONORIERDŐI LAKOSSÁG!
„Az ünnep az élet rangja,
felsőbb értelme.
Készülj föl reá, testben
és lélekben.”

alatt gondoljunk gyermekeink, szeretteink örömére, gondoljunk elesett
embertársainkra, akiknek segítséget
nyújthatunk, s gondoljunk azokra is,
akik már sajnos nem lehetnek velünk.
Ilyenkor év végén a rohanó világban ki- Kívánom, hogy legalább ezen a legcsit megnyugszunk, elcsendesedünk. szebb ünnepen felejtsünk el minden
Átértékeljük az évet és új terveket ve- bajt, gondot, bánatot, szeressünk,
szünk számba.
öleljünk, és nagyon-nagyon örüljünk,
Karácsony idején keressük a fényt, hogy az angyalaink még nem láthagyertyát gyújtunk, és a legsötétebb tatlanok.
napokban próbáljuk megtalálni a jót.
Az éjszakák egyre hosszabbak, a nap- Kedves Monorierdőn élők!
palok egyre rövidülnek, és a végén, a
leghosszabb éjszakán megszületik a Az ünnep emelkedett perceiben maKisded, akinek a világra jövetele a leg- gam és a képviselő-testület nevében
főbb remény, a legnagyobb jó, maga a Áldott, Szeretetteljes, Boldog Karácsonyt és Egészségben, Sikerekben,
fény a keresztény hit szerint.
Ilyenkor Jézus Krisztus születésére Eredményekben Gazdag Boldog Új
emlékezik a keresztény világ, mely ko- Esztendőt kívánok!
runkban a szeretet, az öröm, a békesség, a család, az otthon ünnepe is.
Ilyenkor még erősebben érezzük, szükSzeretettel:
ségünk van egymásra. A karácsonyfa
Szente Béla polgármester

Október hónap fontosabb
képviselő-testületi döntései
n
Meseerdő családi bölcsőde kialakítása Monorierdőn
A Tesz-Vesz City Közhasznú Nonprofit Kft. családi napközit kíván létrehozni településünkön. A családi napközi
létrehozásához szükséges hozzájárulásokat és döntéseket
meghozta a képviselő-testület.

n
Útépítéshez szükséges építési engedélyezési tervek elkészítésére ajánlatok bekérése
A képviselő-testület döntött arról, hogy útépítési engedélyezési tervek elkészítésére kér be ajánlatokat a Vénusz, Vadász,
Nyár, Ősz, Zsombék, Róka és Bodza utca vonatkozásában.

n
Közúti sebességmérő kihelyezése
A településünkön megnövekedett gépjárműforgalom és
gyorshajtások miatt közúti sebességmérő tábla megrendeléséről és kiépítéséről döntött a képviselő-testület. Az új
sebességmérő tábla a régi megrongált helyett a 4-es számú
főút mellett a Coop áruházzal szemben kerül kihelyezésre.

n
Közbeszerzési eljárás lezárása
„Útfelújítás Monorierdőn“ tárgyú, a Kbt. 115. §-a szerinti
nyílt közbeszerzési eljárásban a képviselő-testület a Príma-út 2004. Építőipari és Kereskedelmi Bt.-t nevezte meg a
közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjeként, azaz ezen
gazdasági szereplő végezheti el a Rózsa utca (Pacsirta utca
és Fenyő utca között) 435 méteres szakaszának, a Csillag
utca (Szabadság u. és 4. sz. főút között) 357 méteres szakaszának, valamint a Nefelejcs utca (Szabadság u. és 4. sz.
főút között) 312 méteres szakaszának felújítását.

n
Közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepció
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2021–
2025 időszakra vonatkozó közbiztonsági és bűnmegelőzési koncepcióját.

Keresztény Anikó jegyző
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Magyarországi falumegújítási
díjra pályázott Monorierdő
A díjra olyan települések pályázhattak, amelyeknél látványos a fejlődés és az „előtte-utána” állapot jól dokumentálható az adott pályázott
időszakra vonatkozóan. Az idén 15 éves Monorierdő is elindult a megmérettetésen. Településünkre már el is látogatottak a pályázatot kiíró,
Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség szakértő
bizottság munkatársai. Az eredményről is tájékoztatjuk a lakosságot,
addig is bízunk a pályázatunk sikerében.
Főként azért, mert a demográfusok,
településszociológusok kutatásai
szerint is ritkaság számba megy az,
hogy egy kis falu, ahol a lakossága
az önállósodás, leválás mellett döntött az örökölt hátrányaival együtt is
életképes maradjon. Mindezt annak
tükrében, hogy amíg Európa szinten,
így Magyarországon is gyakorta olvashatunk a kis falvak sajnálatos elnéptelenedéséről, addig Monorierdő
az ország egyik legfiatalabb, prosperáló, virágzó településeként, idén ünnepelte 15. születésnapját.
Mint az már ismert, Monorierdő 15
évvel ezelőtt vált le Monorról a helyi igényekre reagáló népszavazást
követően, és így vált önálló közigazgatási egységgé. A különváláskor az
infrastruktúra szinte teljesen hiányos,
vissza- és elmaradott volt. Az elmaradottságot és a hozott hátrányokat
azóta is, folyamatosan küzdi le a település.

Idézzük fel Monorierdő 15 évét,
„előtte-utána” jegyében a teljesség igénye nélkül

Lakosságszám-növekedés: mára
már 4922 fő lakja a települést, növekszik a házasságkötések, a születések,
és a beköltözők száma is.
Infrastrukturális fejlődés: saját
köztemető létesült, közparkunk, a
Makkos park egyre épül-szépül. Van
a településen patika, posta, bankautomata, óvoda, iskola, játszóterek,
templomok, új egészségház (gyerek,
felnőtt háziorvosi, védőnői, fogorvosi szolgálattal), polgármesteri hivatal
és a benne működő kihelyezett családsegítő és gyermekjóléti szolgálat.
De akár a könyvtár és kiállítótérnek
is örülhetünk. Számos vendéglátó,
szolgáltató vállalkozás és civil szervezet is működik a településen. A kezdeti földutakból szép számmal lettek
aszfaltosak, de a végső cél természetesen a teljes aszfaltos úthálózat.
Vízelvezető árkok létesültek, új közúti
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jelzőlámpák, forgalomlassítók létesültek. Van focipályánk, tornaterem,
kemping- és sportcentrum. Teljes
telefonhálózat és internetlefedettség
működik a településen. Jó a közúti és
vasúti közlekedés, a főváros közelsége is növeli Monorierdő vonzerejét.
Számos településfejlesztő pályázaton
indultunk sikerrel.
Kulturális és közélet: számos online és offline közösségi programon
vehet részt a lakosság. Ilyen volt
nemrégiben például a nagy sikernek
örvendő Online Versmondó Verseny,
Az én Monorierdőm alkotói pályázat,
pedagógusnapi rajzpályázat Kedvenc
pedagógusom címmel, föld napja lakossági rajzpályázat, idősek napi ünnep, falunap, húsvéti, nyári, adventi
kulturális, és a rászorulókat segítő
programsorozat a Makkos parkban.
Valamint népszerű program a lakosságunk körében a gyereknap, az adventi gyertyagyújtás a Makkos parkban, a Márton-napi lámpásfelvonulás,
a halloweeni házról házra járás, a Ka-

talin-bál, a gyermekdivat-bemutató,
a kutyaszépség- és terelő verseny,
a helyi képzőművészeink kiállításai,
a könyvtári író-olvasó találkozók,
a tudományos és ismeretterjesztő
előadások, a Makkos parkban megvalósuló szabadtéri mozi és focimeccs-közvetítések is. Egész évben
az évszakok szerinti kreatív dekorációban pompáznak a szelfipontok (húsvéti, őszi, adventi) a Makkos parkban.
Óvodai, iskolai Mikulás-ünnepség,
karácsonyi élő Betlehem, karácsonyi
kézművesvásár is mind-mind kedvelt
és számontartott lakossági program a
településünk életben. De természetesen minden összegzés arra is jó, hogy
lássuk a következő célt, mert mindig
van feljebb. A közép és hosszú távú
célok közt szerepel a teljes aszfaltos
úthálózat megvalósítása. Bővíteni a
házorvosi szolgálatot, óvodai férőhelyek számát, bölcsődét létesíteni. Egy
kulturális központ létesítése is nagy
célunk.
Összegezve a lényeg tehát az, hogy
néha jó megállni, visszanézni egy kicsit és látni, hogy honnan indultunk
és értékelni azt, ahol vagyunk most,
és tudni, hogy mik a céljaink a jövőben
települési és egyéni szinten is. Erre jó
alkalmat szolgáltatnak az évet záró
hónapok, az évfordulók, mint például
a településünk 15. születésnapja is.
Isten éltesse tovább Monorierdőt!
Baranyi Marcsi

ÖNKORMÁNYZAT

MÁZLI JÓL VAN,
KÖSZÖNI SZÉPEN!

MASZK HASZNÁLATA
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
TÖRTÉNŐ ÜGYINTÉZÉSKOR

Emlékezetes, hogy még nyáron viszontagságos körülmények között az erdő mélyén egy zsák mellett találtak
rá az akkor még kölyökkutya Mázlira, aki kirágta magát
a zsákból és így maradt életben. A Mázli nevet az őt
örökbefogadó önkormányzati vezetőktől kapta és a hivatal szeretett kutyája lett. Kezdeti és érthető félelme,
szorongása mára teljesen feloldódott. Az ügyintézésre
érkező lakosokkal is egyre barátságosabb. Mázli tehát
jól van, szépen fejlődik, önfeledten szaladgál és örül az
életnek az önkormányzat udvarán.
Baranyi Marcsi

A koronavírus-járvány negyedik hullámának megfékezése érdekében kérem önöket, hogy 2021. november 02.
napjától a Monorierdői Polgármesteri Hivatalban történő ügyeik intézésekor szíveskedjenek az orrot és szájat
eltakaró maszkot viselni, és a védőtávolságot tartani.
Amennyiben saját maszk a Hivatal épületébe történő
belépéskor nem áll rendelkezésükre, abban az esetben
a Hivatal térítésmentesen biztosít maszkot az önök részére.
Kérem, hogy az önök és a hivatal dolgozói védelme érdekében fenti intézkedéseket szíveskedjenek betartani.
Vigyázzunk egymásra!
Keresztény Anikó jegyző
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„Nem a szankció, hanem
a jogkövetés elősegítése a célom”
Új közterület-felügyelője van Monorierdőnek
Bemutatjuk Marchut Szabolcsot, aki évek óta itt él a
térségben és 2021. október 18-tól tölti be a közterület-felügyelő munkakört településünkön.

dolgoztam. A munkám elismeréseként három alkalommal
részesültem dicséretben, ebből két alkalommal soron kívüli
előléptetést is kaptam. A rendőri munkát követően Magyarország egyik piacvezető vagyonvédelmi vállalkozásánál
dolgoztam szakmai vezetőként – kezdte a bemutatkozást
az új közterület-felügyelő. A sport is igen fontos szerepet
játszik az életében. Tanulmányait edzői képesítéssel bővítette, ebben is jelentős sikereket ért el. – Több fitneszversenyző felkészülését segítettem edzőként, mai napig is
edzősködöm a szabadidőmben – mesélte.

Békés, tiszta közterület a cél

– 2008 óta élek a térségben, így folyamatosan látom Monorierdő fejlődését. Célom a közterületi jelenlétemmel, hogy
a jogszabályok és kötelezettségek betartását elsősorban
nem a szankciók alkalmazásával, hanem a jogkövető magatartásra történő felhívással érjem el. Fontosnak tartom,
hogy Monorierdő folyamatos fejlődéséhez munkámmal is
hozzájáruljak, fontosnak tartom, hogy a település rendezett,
tiszta legyen, és hogy a lakosság nyugalomban, biztonságban érezze magát – foglalta össze szakmai hitvallását
Korábban elismert rendőrként dolgozott, edzőként is szép Marchut Szabolcs, Monorierdő új közterület-felügyelője.
sikereket ért el. Célja, hogy munkájával ő is hozzájáruljon
Baranyi Marcsi
Monorierdő további fejlődéséhez és a helyi lakosság nyugodt, békés életéhez.

Karriert, álmokat, célokat ért el

– 1998-ban érettségiztem, majd ezt követően a Budapesti
Rendőr Szakközépiskolában szereztem rendőri képesítést.
A BRFK XIV. Kerületi Rendőrkapitányságon helyezkedtem
el, kezdetben közrendvédelmi, majd a bűnügyi osztályon

Az új közterület-felügyelőt munkaidőben
a 06-30/626-3604 telefonszámon vagy
a kozteruletfelugyelo@monorierdo.hu e-mail-címen kereshetik bizalommal a közterületet érintő
kérdésben.

MONORIERDŐI BABA VAGYOK
MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, mint az már ismert, a község újszülöttjeinek nevét és fotóját – akiknek szülei erre az adatvédelmi törvényben
foglaltaknak megfelelően engedélyt adnak – időről időre közzé teszi a Monorierdői Hírmondóban. Ehavi számunkban is megmutatjuk Monorierdő újszülött
polgárait. Az új kis monorierdői lakosokat egy „babacsomaggal” is támogatjuk,
amellyel 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
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„Aki fát ültet, az bízik
a jövőben”
Az „ÉLET-ÖSVÉNYE” kezdeményezés folytatódik 2021-ben is

Múlt évben indult Önkormányzatunk jövőt építő kezdeményezése, melynek során az idei évben 2020. november 01-je és 2021. október 31-e között babacsomagban részesült, monorierdői lakcímmel rendelkező babák részére novemberben fákat ültetünk. A babacsomag összege 20.000 Ft.
A születést ünneplő fákat a szülőkkel együtt a Szárazhegy Quercus Nonprofit Kft.
és az Önkormányzat gondozza majd. Örvendetes, hogy egyre több a monorierdői
újszülött. Idén már 41 japán cseresznyefát ültethettünk a megszületett babák
tiszteletére Pogácsás Tibor államtitkár úrral, Szente Béla polgármesterrel, Borbás
Viktor alpolgármesterrel és az önkormányzat dolgozóival. A faültetéssel nem
csak a születést ünnepeli, hanem közösséget épít, valamint a tiszta levegőhöz, a
környezetvédelemhez is jelentősen hozzájárul Monorierdő Község ÖnkormányBaranyi Marcsi
zata.							

Újabb
útfelújítások
Monorierdőn
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot,
hogy az „Útfelújítás Monorierdőn“
tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárást
önkormányzatunk eredményesen
lefoly tatta. Ennek eredményeképpen újabb – a pályázati kiírás
feltételeinek megfelelve – szilárd
burkolatú utcák újulnak meg településünkön.
A közbeszerzési eljárás nyertes
kivitelezője a Príma-út 2004. Építőipari és Kereskedelmi Bt. ezúton
tájékoztatja a lakosságot, hogy a kivitelezési munkálatok 2021. november 9-től megkezdődtek és három
ütemben valósulnak meg, az alábbi
ütemezésben:
I. ütem: 2021. 11. 09.–2021. 12. 05. –
Csillag utca felújítása a Szabadság
utca és a 4. számú főút között (357
m hosszan)
II. ütem: 2021. 11. 09.–2021. 12. 05. –
Nefelejcs utca felújítása Szabadság
utca és a 4. számú főút között (312
m hosszan)
III ütem: 2021. 11. 09.–2021. 12. 05.
– Rózsa utca felújítása a Pacsirta
utca – Fenyő utca között (435 m
hosszan)
A kivitelező arról is tájékoztatja
az útfelújítással érintett utcákban
lévő ingatlanok tulajdonosait, hogy
a kapukijáratok minden esetben
megközelíthetőek lesznek, javasolt
a gépjárművekkel a reggeli és esti
ki- illetve beállás. Amennyiben a
munkálatokkal kapcsolatban észrevételük lenne, keressék bizalommal
a munkahelyi vezetőket.
Szente Béla polgármester

KULTÚRA

MÁRTON-NAPI FELVONULÁS
Idén is népszerű volt a Szent Márton emlékét őrző lámpásfelvonulás a
lakosság körében. A fények évről évre a jó cselekedeteket szimbolizálják.

Közel ötszázan vonultak a hideg ellenére is az előre meghirdetett útvonalakon, rendőri felvezetéssel. A Márton-napi lámpásmenet a Szabadság
utcából a Monorierdői Fekete István
Általános Iskola elől indult, majd a
Csicsergő ovisok is csatlakoztak az
egyre bővülő és vonuló tömeghez. A
gyerekek a lámpásokat már hetek óta
lelkesen készítették a technikaórákon
a mai eseményre.
Az érkező menetet a Munkás Szent
József Kápolnában Ipoly atya nagy
szeretettel köszöntötte és elmesélte Szent Márton érdekes történetét.
Rövid műsorral készültek a gyerekek,
akiket Sándor Otilia hittantanárnő készített fel, gitáron Péter Gyula működött közre.
A kápolnában nem csak ünnepi műsor várta a felvonulókat, hanem egy
igényes Márton-napi dekoráció és
„szelfipont” is, ami szintén Sándor
Otilia keze munkáját dicséri. Stílusosan egy élő liba is fokozta a Márton-napi este hangulatát, a vonulók
nagy örömére.
Végül pedig nem maradhatott el a
szokásos zsíros kenyér, és a hidegben testet-lelket átmelegítő forró tea
sem, amelyet Balláné Anikó és kedves
kolléganői készítettek.
Mindenkinek köszönjük a részvételt!

Fotó: Nagy Dávid
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A közösségépítő Márton-napi
lampionos lámpás felvonulás szervezői voltak:
• Monorierdő Község Önkormányzata,
• Monorierdei Fekete István Általános Iskola,
• Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha,
• Monorierdői Katolikus Közösség tagjai.

KULTÚRA

MONORIERDŐ GEOGRÁFUS
SZEMMEL
Felsőfokú tanulmányait a Nyíregyházi Egyetemen kezdte, ahol földrajz-történelem tanárnak tanult, majd
Egerben az Eszterházy Károly Egyetemen folytatta mesterképzésen,
ahol geográfus/régiómenedzserként
végzett. Monorierdő geográfiáját a
tanulmányai tükrében már szakértőként látja és láttatja. 2021. november
12-én a Monorierdői Könyvtár és Teleházba invitálta a lakosságot egy színes tudományos közönségtalálkozóra
Monorierdő geográfus szemmel című
előadására. Ennek apropóján kérdeztük a fiatal tudóst.

Monorierdői születésű Balogh Szabolcs általános iskolás kora óta szereti
a földrajzot. A geográfia iránti érdeklődése a középiskolában mélyült
el nála igazán, és meg sem állt az egyetemig. Jelenleg a Debreceni
Egyetem Földtudományi Doktori Iskola állami nappali tagozatos, végzős
doktorandusz hallgatója.

valamilyen természettudományos
témával foglalkozik, köztük a Monorierdő Geographic is. A közönség
megszólítása nem egyszerű dolog,
ha az ember ilyen komplex, összetett
tudománnyal foglalkozik. Valahogy a
szakszavak, terminus technikusok ki– Milyen hozadéka lehet Monorierdő hagyásával kellett olyan tudományoszámára, hogy ilyen behatóan tanul- san hiteles, mégis érdekes és figyemányoztad és dokumentáltad a térség lemfelkeltő bejegyzéseket készítenem,
földrajzát a Monorierdő Geographic amelyre felfigyelnek és rászánják azt
című tudományos Facebook-webol- a „3-4 percet”, de úgy néz ki, hogy sidaladon?
kerül.
– Azt tudni kell, hogy 2015–2016-ig a
helyi önkormányzatban is dolgoztam, – Hogyan foglalnád össze röviden a
ahol már próbáltam kamatoztatni a mai iskolásoknak, hogy mégis miért
településfejlesztési szinten is a tudá- és mire is jó a földrajz?
somat. Mai napig megkeresnek kü- – Még mindig sokan azt hiszik, hogy
lönböző természetvédelmi szervektől, a geográfus az valami bűvész tudós,
biológusokon keresztül a helytörté- egy elefántcsonttoronyban, aki folyók,
nészekig. Szinte majdnem mindig van hegyek, települések neveit tudja, de
valamilyen kérdés egy-egy megszüle- másra nem is jó. Sajnos az egyre kevesebb iskolai földrajz óraszám is ezt
tett bejegyzés után.
a folyamatot erősítheti. Pedig, aki egy
– A közösségi médiában való jelenlé- igazán XXI. századi tudománnyal akar
ted, hogyan segítheti a tudományos foglalkozni, drónt akar reptetni, műés mégis közérthető lakossági kom- holdas rendszerek információit akarja
munikációt, edukációt a geográfia dekódolni, a NASA-val akar levelezni,
kapcsán?
ideje elővennie egy kicsit a térképeket
– A közösségi média, így a Facebook és az atlaszokat, mert mi geográfusok
is az egyik fő platformja manapság az időnk nagy részét a való világban
a hírszerzésnek. Ezt az új hullámot és nem abban a bizonyos toronyban
megfogva rengeteg tudományos oldal töltjük.
jelent meg az elmúlt pár évben, amely
Baranyi Marcsi
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„A FOTÓZÁSSAL EGY KICSIT KIPILLANTOK
A VALÓSÁGBÓL”
Nagy Dávid portré-, családi és divatfotós
Monorierdő rendezvényeinek és eseményeinek lelkes fotódokumentaristája Dávid. Fényképezőgépének lencséjén keresztül nagyon szépnek látja
és láttatja Monorierdőt. Bár sokan, sokszor találkoztunk már vele, mégis
kevesen ismerjük őt. Éppen ezért gondoltunk arra, hogy bemutassuk.

Óbudai gyökerek, városból
vidékre

Nagy Dávid édesanyjával Budapestről,
Óbuda-Békásmegyer panelrengetegéből költözött Monorierdőre egy családi
házba 2011-ben. Dávidnak egy nővére
van. Bölcsődei gondozóként dolgozó
anyukája a kertvárosias csend iránti álmát a nyugdíjba vonulása után itt, Monorierdőn váltotta valóra. Tíz éve már,
hogy lelkesen művelik az álomból valósággá vált kertjüket.

Új élet

A vidéki élet jelentős változást hozott.
Az ideköltözésük után a helyieket kissé
bizalmatlannak és zártnak találta. De ez
mára megváltozott. Egyre több barátja,
ismerőse lett itt is. Ezért is nagy örömmel és nyitottsággal látogatta nyakában
a fényképezőgépével Monorierdő rendezvényeit. – Emlékszem, 2014-ben sok
önkormányzat által szervezett programra mentem el, és egyszercsak megkérdezték tőlem, nem akarok-e az állandó
eseményfotósuk lenni? – így kezdődött
a helyi fotózás, idézi fel a szívének kedves, akkori felkérést. Kezdetben csak
önkéntesként, majd megbízással rögzíti, őrzi meg fotóival Monorierdőn a jelen
múló pillanatait a jövő számára.

Autodidaktából profi

Érettségi után számítástechnikát és irodai adminisztrációt tanult, jelenleg is ez
a főállása. Fotózni egy profi divatfotóstól
tanult, két évig volt fotósasszisztens. Tanult vizuális látást, digitális vágást, képszerkesztést. A hobbi fotósból így lett
műtermi, modell-, divat- és eseményfotós. A tanoncévek után sorra jöttek a
munkák: katalógusbefotózás, PR-videókészítési megbízások gyerekruha cégektől, butikoktól és online webshopoktól.

Piaci rés: gyerekruha-divatbemutató

Képeiből lapozható gyerekruha-divatkatalógusok készültek, majd katalógusbemutató fotózásra is kapott felkérést.
Mivel a korábbi fotósmestere a felnőtt
divatvilágban fotózott, így nem akart
az ő konkurense lenni. A gyerekruhakatalógus-fotózáson kiépített kapcsolati
hálóját újragondolva talált rá a vállalkozó énjére és a környék piaci résére,
vagyis a gyermekdivat-bemutató show
ötletére.
Úgy érezte, hogy Monorierdő javára is
kamatoztatja a meglévő fotós tudását,
tehetségét, tapasztalatát. Az ötletből
közel négy éve már így lett a nyári falunapokat színesítendő gyerekruha-di-

vatbemutató. Ehhez a helyi gyerekeknek
biztosított lehetőséget, természetesen
szülői beleegyezéssel, szoros kontrollal,
a téma érzékenységére való tekintettel.
A gyerekek pedig lelkesen készülnek,
próbálnak a zenés gyerekruhadivatshow bemutatóira és rendre nagy sikert
is aratnak. A gyerekek a divatbemutatón felvonultatott kollekcióból, az általuk kiválasztott, megszeretett ruhadarabokat ingyen megkaphatják a cégek
jóvoltából. Ezeket a márkás ruhákat
(sportruhák, felsők, pólók) egyébként
nem minden szülő tudná megvásárolni. – Először 2017-ben léptünk fel hat
gyerekkel. Majd a 2019-es nyári falunapi gyerek-divatbemutatón már tizenhat
gyerek szerepelt. Célom a mai napig is
az, hogy Monorierdőn valami újat, színeset, kreatívot tudjunk mutatni és ezzel
is változatosabbá tegyük a falunapokat.

Saját műterem az álma

Dávid a portré-, családi és divatfotózásokhoz Budapesten bérel műtermeket,
ahol minden adott a minőségi fotózáshoz, a fények, derítők, lámpák, dekorációk. – Egyszer szeretnék egy saját
műtermet itt, Monorierdőn. És folytatni
szeretném a divatbemutatók szervezését is. Az önkormányzati eseményfotózás továbbra is lelkesít, bevallom, saját
kiállításról is álmodozom a sokezernyi
képemből. De a lényeg, hogy a mindennapi irodai munkám mellett továbbra is
kipillanthassak a szürke hétköznapok
valóságából a fényképezőgépem lencséjén keresztül, egy színes, szép és
jó világra – zárta a beszélgetést Nagy
Dávid helyi fotós.
Baranyi Marcsi
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„HA KULTÚRA VAN, AKKOR MINDEN VAN!”
– Élménydús programok a Monorierdői Könyvtár és Teleházban
Ősszel is élményekben gazdag programokkal várta az önkormányzat
könyvtárosunk közreműködésével településünk lakosait a könyvtárban és
a kiállítótérben is. Az elmúlt hónapokban egyre több olvasó látogatta az intézményt és veszi igénybe a könyvtári
szolgáltatást.
A legfontosabb programok, amelyek
megvalósultak a mögöttünk lévő három
hónapban:

Kiállítások
Ferenczy Gabriella Üvegfényes Lélekjáték című kiállítása.
N. Sebestyén Katalin Barangolás az Univerzumban című kiállítása.
Programok, előadások
Ribizli Bohóc zenés-verses gyerekelőadás az ovisoknak.
Víg Balázs mesekönyvíró játékos programja gyerekeknek.
Balogh Szabolcs Monorierdő geográfus

Baranyi Marcsi

Az őszi dekor szelfipont is népszerű volt
a lakosság körében

MONORIERDŐ-TORTA
„TITKOS RECEPT”
Mint ismeretes, Monorierdő tortája idén
településünk 15 éves születésnapja alkalmából készült el. A torta elkészítésére
a felkérést Szucsányi Lászlóné Zsanett,
helyi lakos, az Édes Mézes Cukrászműhely cukrásza kapta.
A cukrász hölgy, aki két gyermek boldog
anyukája, szakács-cukrász‒vendéglátó menedzser végzettséggel, Budapest
neves éttermeiben kezdte karrierjét.
Majd saját vállalkozásba és álommegvalósításba kezdett és megalapította
Monorierdő első cukrászműhelyét: az
Édes Mézest. Itt finomabbnál, finomabb
torták, igazi házi sütemények készülnek
minőségi alapanyagokból, friss gyümölcsökből, házi lekvárokból, szószokból.
„Hatalmas megtiszteltetés és öröm volt

szemmel című tudományos ismeretterjesztő előadása.
Telegdi Ágnes író-olvasó találkozója.
Klubtalálkozók, próbák
Nyugdíjasklubok – rendszeresen a
könyvtár Dísztermében tartják a találkozóikat.
Nyugdíjas-gerinctorna.
Gyerek-divatbemutató próbák.
Kártyaklub és szakkör.

számomra, hogy 2021-ben engem kértek fel, hogy készítsem el Monorierdő
tortáját. Bátorkodtam olyan ízvilágot álmodni, ami reményeim szerint mindenki
tetszését elnyerheti. Egy több mint 150
szeletes tortát álmodtam meg, fekete
erdő ízben. A tortát étcsokoládés ganache krémmel és vaníliás tejszínkrémmel
töltöttem meg. Ezek váltakozásával egy
igazi, feledhetetlen ízélményt kívántam varázsolni. A vaníliás-csokoládés
krém keretét pedig a csokoládés piskóta adta, melyhez remekül passzolt a rumos meggylikőr, az enyhén savanykás
meggydarabokkal megszórva” –‒fedte fel
Zsani az idei, jubileumi Monorierdő Tortájának, most már nem titkos receptjét.

„Klasszikus, rusztikus, természetes őszi színek ihlették a Makkos
parkban az idei őszi dekorációt és
az ŐSZI SZELFIPONTOT” – tudtuk
meg a csodás motívumokat alkotó
Frank Szilvia dekoratőrtől.
A Makkos parkból kedves fotók
érkeztek, amelyekből bemutatunk
néhányat.
Baranyi Marcsi

Baranyi Marcsi
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HIRDETÉS

Újhullám az autóiparban! csatlakozz MOST!
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.

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

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

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 számon!
Jelentkezés menete:
• e-mailben: válaszlevélben küldünk jelentkezési lapot
• személyesen: jelentkezési lap (helyben kitölthető) + önéletrajz
zárt borítékban leadva 24 órás portaszolgálatunknál.
Többet megtudhat rólunk a következő weboldalakon:
www.shsec.hu • http://lokacio.hu/shinheung-sec-eu-kft/

V. Budapest X. ker., XVIII. ker., Vecsés, Monor
Megfelelő létszám esetén buszjáratot 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

JElENlEg FElKíNálT
POzícIóK:
Főbb feladatok
gépsori
operátor/
Présgép
kezelője
Minőségellenőrzés

Minimális elvárások

Előny

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

• Mechanikai alapismeretek
• Elszánt tanulási szándék

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

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

• Angol nyelvtudás
• Exel-tábla kezelése

• Tapasztalat minőségbiztosítási területen
• Minőségbiztosítási ismeretek
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OKTATÁS

Új szülői közösség-elnök
az óvodában – Vitéz Attila

„Sok anyuka mellett, egyedüli
apukaként próbálok tenni a helyi
ovisainkért a Szülői Közösségben.”

Idén megújult az SZK tagsága. Az új el- Az óvoda fejlődése szerencsére nemcsak
nök Vitéz Attila, a helyettese Szondi-Daj- az óvodavezetésnek és a szülőknek, de a
ka Éva lett. Az új elnök önkormányzati fenntartó önkormányzatnak is a szívügye.
képviselőként is régóta segítője az intéz- Ezért az új elnök, mint mondta, joggal bízik
ménynek, aki magánéletében vállalkozó, abban, hogy még gyümölcsözőbb lesz az
egyben menedzserszemléletű családapa óvodai és az önkormányzati vezetés emis, négy gyermekéből kettő még a helyi beri és szakmai együttműködése.
Csicsergőbe jár.

Missziója

Esélykiegyenlítés

„Célom, hogy mi, szülők reggelente ne
csak álmosan köszönjünk egymásnak a
gyerekeinket az oviba hozva, hanem szeretném, ha visszahoznánk az egymásra
figyelést, a családias szellemiséget, a
segítőkészséget a szülők és óvoda életbe is” – válaszolt lelkesen a céljait firtató
kérdésre az új SZK-elnök. Mint mondta,
több csapatépítő jellegű, önkéntes munkát szeretne kezdeményezni a szülőtársak körében. Ilyen közösségi programok
által, egymást jobban megismerve, igazi
szülői közösséggé kovácsolódhatnának.
„Ilyen lehet akár egy közösségi színes kerítésfestés is” – hangsúlyozta Vitéz Attila.

Vitéz Attila az SZK munkáját egy új esélyteremtő kezdeményezéssel indította. Az
ingyenes angol nyelv óvodai oktatása az
ő ötlete volt, és szerencsére ez a kezdeményezése is nyitott fülekre talált az önkormányzati és óvodai vezetés körében egyaránt. „A lényeg, hogy a gyerekek egyszerre
élhessék meg a játékos gyerekkorukat és
az egész életükre kiható esélyteremtést
a nyelvtanulási és mozgásfejlesztő alapozással. Az is nagyon fontos, hogy ingyenesen, mindenkinek, így a szerényebb
anyagi helyzetű családoknak is elérhetőek
legyenek ezek a minőségi szolgáltatások!”
– hangsúlyozta az új SZK-elnök, Vitéz Attila.
Baranyi Marcsi

INGYENES NÉPTÁNC- ÉS ANGOLOKTATÁS AZ OVIBAN
Óvodai néptánc Az önkormányzat jóvoltából nagy álmunk vált valóra. Ettől a nevelési

évtől kezdve, az óvodánk azon gyermekei, akik elmúltak 5 évesek néptáncoktatáson vehetnek
részt. Ez heti rendszerességgel 34 gyermeket érint. Így még jobban megismerhetik a gyermekek a magyar táncot és a népi kultúrát. Az oktatás közben szinte észrevétlenül fejlődik a
fizikai állóképességük, az egyensúly- és ritmusérzékük, a térérzékük, a mozgásmemóriájuk,
a koncentrációjuk, a hallásuk és nem utolsó sorban a társaikhoz való alkalmazkodásuk.

Óvodai angol Minden gyermeknek elérhetővé vált idéntől, szintén önkormányzat segít-

séggel az angol nyelvoktatás. A heti egy délelőtti alkalmon a gyermekek játszva ismerkedhetnek az idegen nyelvvel, a dalok, mondókák tanulásával, ami egyre nagyobb szerepet kap
a mesék az online játékok világa miatt is. De akár évekkel később, amikor a gyermekek már
tudatosan tanulják majd a nyelvet, „beugranak” nekik az óvodában tanult énekek, számok,
szavak, kifejezések és a kiejtés sem lesz számukra idegen, ezért bátrabban szólalhatnak meg
ezen a nyelven is, ami a későbbi továbbtanulási és munkavállalási esélyeiket is növelheti.
Skultéty Borbála, intézményvezető
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Sminktetoválás, műköröm,
pedikűr, szolárium.

Monorierdő,
• szemöldöktetoválás
Nyárfa u 11.
(szálazott és soft powder technika)
Tel.: 06-20/446-0401
: széplaki andrea
• szemhéjtetoválás (szempillasűrítés és
tusvonal), régi kikopott tetoválás frissítése, javítása. sminktetoválás

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság
szolgálatában!

Mindenféle tetők
készítése, javítása
Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése
Lapostetők szigetelése, javítása

INGYENES FELMÉRÉS,

15%

Árvai Richárd

ény!
kedvezm

kisebb javítások
azonnali kezdéssel!

GARANCIÁVAL!

06-30/475-2917
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KÖRNYEZET

MONORIERDŐRE
IS ÉRKEZNEK
a szelektív
hulladékgyűjtő
edényzetek
A DTkH szolgáltatási területén belül a monori régióban
– így Monorierdőn is – előreláthatólag a január–februári időszakban kerül leszállításra 48 000 db sárga, 120 literes szelektív hulladékgyűjtésre szolgáló
edényzet.
Az adminisztrációs feladatok, és a településekre történő széthordás után a tavaszi időszakban tájékoztatni fogjuk arról a lakosságot, hogy hol tudják majd
átvenni az ingyenesen igényelhető, sárga szelektív
kukákat!

TE SZEDD!
A TeSzedd! – Önkéntesen a
tiszta Magyarországért akció
az egyik legnépszerűbb és
legnagyobb hazai önkéntes
mozgalom.
Monorierdő Község Önkormányzata
idén is megszervezte a helyi szemétszedési akciót ezen mozgalom
keretében, amihez a képviselő-testület tagjai, a hivatal munkatársai és
a Monorierdei Fekete István Általános Iskola tanulói és pedagógusai is
csatlakoztak. A lakossági részvétel
idén is örvendetesen nagy létszámú
volt.
Óvjuk együtt továbbra is környezetünket! Köszönjük!
Baranyi Marcsi

Magó tüzép
Tűzifa, kalodás fa,
biobrikett,
tőzegbrikett,
német brikett,
lengyel szén!
EUTR: AA5845901

Koromtalanító,
alágyújtós kapható!
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06-29/416-858, 06-30/974-1744

Monorierdő, 4-es főút 43-as km

30-as N+F tégla
kedvező áron

Építő gok
anya i ár
gyár t!
alat

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

Kingstone vakolatok, Beton Epag térkövek

HIRDETÉS

Vecsési nagyüzemi konyha

HENTEST, SZAKÁCSOT
és KONYHAI KISEGÍTŐ
munkatársat keres
kiemelt bérezéssel.

Érdeklődjön céges buszjáratunkról!

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

Vecsési nagyüzemi konyha

AlApANYAGrAKTÁrbA
munkatársat keres!
Jelentkezéseket fényképes
önéletrajzzal várunk.
karrier.city@gmail.com

Vecsési nagyüzemi konyha
éjszakai műszakba

HűTŐrAKTÁrOS–
KOmISSIóZó

munkatársat keres!
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Törpök Falva
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Szeretettel várjuk Monorierdőn az
érdeklődő szülőket gyermekeikkel 1 éves kortól.

Egész napos, félnapos
gyermekfelügyelet.
Napi négyszeri étkezés,
alkotótevékenységek,
programok, kirándulások.
Rugalmasan alkalmazkodunk a gyermekek és szüleik igényeihez.

Lasán Róbertné
Monorierdő, Szabadság u. 18. • Tel.: 06-30/49-26-122
https://torpok-falva.webnode.hu/

Erdő-vill

Villanyszerelési szaküzlet
Védőcsövek
villanyDobozok
szerelés,
Vezetékcsatornák
kivitelezés,
Kábelek
forróvíztárolók
Vezetékek
felszerelése,
Kismegszakítók
javítása
Izzók, Kontaktorok
Motorvédők

Prodax, Legrand,
Moller, Stilo
szerelvények.
Hensel,
Rittal, ABB
elosztók.
Fénycsövek
Lámpatestek

Tel./fax: 06-29/418-594
Monorierdő,
Mobil: 06-20/569-9933
Nyárfa u. 17.
E-mail: erdovillamossag@gmail.com

Pacsirta

Állateledel- és felszerelési
szaküzlet
PBMonorierdő, Nyárfa u. 17.

gázpalackok

Pacsirta–Nyárfa u. sarok
cseréje
Fagyasztott 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

