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Diákjaink 
most otthon 
tanulnak

Senki  
nem marad 
segítség 
nélkül

Bemutatko-
zik Keresz-
tény Anikó, 
jegyző

Segítségnyújtás a járvány idején is Új vezetőDigitális oktatás az iskolában

Szente Béla, polgármester Folytatás a 2. oldalon

A koronavírus járvány megelőzése 
érdekében Monorierdőn is speciális 
intézkedésekre volt szükség. 

Új helyzet,  
új intézkedések

Tisztelt monorierdői 
Lakosok!

S zente Béla polgármester első ízben létrehozta a helyi 
operatív tanácsot, melynek tagjai:
Szente Béla polgármester, Borbás Viktor alpolgármes-

ter, Keresztény Anikó jegyző, Dr. Páczi Antal háziorvos, Skultéty 
Borbála óvodavezető, Balla Tiborné élelmezésvezető, Keresz-
tes Hajnalka védőnő valamint Gáborné Faragó Anita védőnő
 Ezt követően a polgármester elrendelte a Monorierdői 
Csicsergő Óvoda 2020. március 18. napjától történő bezá-
rását. A gyerekek nem látogathatják az intézményt, és gyer-
mekfelügyelet sincs.
 A gyermekétkeztetés vonatkozásában napi egyszeri me-
leg étkezés biztosítását rendelte el az óvodás- és iskolásko-
rú gyermekek részére, amennyiben a szülő ezt igényli. Az 
ebéd egyszer használatos ételdobozban a konyha épületé-
ben vehető át minden nap 11 órától 14 óráig.
 Elrendelte a közterületeink parkjainak és játszótereinek 
fertőtlenítését. Kérjük a település lakosságát, hogy kerüljék 
a használatukat, mivel nincs mód minden használat utáni 
fertőtlenítésre.
 Felkérte a vendéglátó-ipari egységek és boltok tulajdo-
nosait, hogy a kormány bevezetett intézkedéseit legna-
gyobb figyelemmel és körültekintéssel tartsák be. 
 A Polgármesteri Hivatalban az ügyintézés folyamatos, 
azonban a személyes ügyfélfogadás szünetel, kizárólag te-
lefonon illetve elektronikusan (e-mail formájában) van le-
hetőség kapcsolatfelvételre. Amennyiben a telefonos vagy 
elektronikus lehetőséget nem tudja valaki igénybe venni, 
akkor személyesen a hivatal portáján jelezheti ügyintézési 
szándékát.

Az országos médiából bizto-
san ismerősek ezek a gondola-
tok, mégsem győzzük elégszer 

hangoztatni: Kérjük, vegyék komolyan 
a koronavírus megelőzésére vonatko-
zó figyelmeztetéseket!
 Hiába hordunk élelmiszert, vásáro-
lunk be a segítőinkkel, hiába megyünk 
ki az alpolgármester úrral személye-
sen, ha a lakosok kint gyülekeznek a 
közösségi tereken. 
 Önkénteseink bevásárolnak azok-
nak, akik telefonon jelzik igényüket. 
Az önkormányzat dolgozói kiváltják a 
segítséget kérők gyógyszereit, hogy 
Önöknek ne keljen sorban állni, kité-
ve magukat a veszélynek. Hiszen biz-
tosan tudják, hogy hiába nem látszik, 
a veszély mégis itt van közöttünk. Ön-
kéntes varrónőkkel maszkokat varra-
tunk, amihez az anyagot az Önkor-
mányzat vásárolt. Idős embereknek 
és betegeknek ingyenesen a rendel-
kezésükre fogjuk bocsájtani. Mindent 
megpróbálunk megtenni annak érde-
kében, hogy minél kevesebb legyen a 
fertőzött és a vírushordozó. Ezért nem 
csak hozzám és alpolgármester úrhoz, 
hanem a képviselőkhöz és bizottsági 
tagokhoz is forduljanak bizalommal.
 SAJNOS NAGYON SOKAN MÉG MIN-
DIG NEM LÁTJÁK BE, HOGY MEKKORA 
VESZÉLYNEK TESZIK KI MAGUKAT, CSA-
LÁDTAGJAIKAT ÉS EMBERTÁRSAIKAT, 

Kérjük, maradjanak otthon! 

6. oldal 4. oldal 3. oldal

AMIKOR UGYANÚGY ÉLIK A MINDEN-
NAPJAIKAT, MINTHA MI SEM TÖRTÉNT 
VOLNA. Én magam, az eddigi életta-
pasztalatomból és a nemzetközi pél-
dákból okulva pontosan látom, hogy 
megállíthatatlanul sodródunk az olasz 
vagy spanyol tragikus példák felé.
 Minden eddigi és jövőbeni segítsé-
get köszönök, melyben az a közös tö-
rekvés, hogy Monorierdőn legyen a 
legkevesebb beteg ebben a járvány-
ban.  Az összefogás eddig példásan 
vizsgázott, mert sokan betartva utasí-
tásainkat, kerülik a közösséget, és má-
sok segítségét kérik.
Ne feledjék, hogy szükségünk van 
egymásra, és kérem, aki teheti, köves-
se a példámat!
Hiszen ebben a járványban segíteni 
kell, nem nyerészkedni! 
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2019 decembere óta Keresztény Anikó személyében új jegyző 
irányítja a monorierdői Polgármesteri Hivatalt. Arra kértük, mu-
tatkozzon be röviden az olvasóknak. Az alábbiakban őt idézzük.

1977. július 1-jén születtem Miskolcon. 
A tokaj-hegyaljai Mádon nőttem fel. Az
általános iskola befejezése után a Sá-
rospataki Református Gimnáziumban 
folytattam tanulmányaimat, ahol a sok 
tananyag mellett megtanultam, mit 
jelent a hit, az akarat és a küzdelem. 
A gimnáziumot követően az Eszterhá-
zy Károly Tanárképző Főiskolán általá-
nos iskolai történelemszakos tanárként 
végeztem.
 Ezt követően a Budapesti Közgaz-
daságtudományi és Államigazgatá-
si Egyetemen igazgatásszervező vég-
zettséget szereztem. 1999. december 
1-jétől dolgozom a közigazgatásban, 
2008 óta jegyzőként és aljegyzőként. 
Célom, hogy megszerzett szakisme-
retemet és tapasztalataimat szélesebb 
körben, magasabb szinten hasznosít-
sam, elősegítve ezzel Monorierdő közigazgatási tevékenységét, valamint segít-
ve a polgármester úr és a képviselő-testület szakmai tevékenységét, előmozdít-
sam a település fejlődését, szolgáljam a település lakosságát.
Kérem, forduljanak hozzánk bizalommal! 

Folytatás a címlapról

A Képviselő-testület 2020. február 27-i ülésén  
alkotta meg az önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét, 
amellyel biztosította az Önkormányzat, és 
intézményei ez évi biztonságos működését.

2020. évben is állami támogatást kapunk a Polgármesteri Hivatal működtetésé-
re, zöldterület-
gazdálkodásra, közvilágítás biztosítására, köztemető fenntartásra, szociális és 
gyermekétkeztetési
feladataink ellátására, az óvoda működésére, kulturális feladataink ellátására. Ter-
mészetesen ezekhez a támogatásokhoz önkormányzatunknak saját bevételei-
ből is hozzá kell tenni annak érdekében, hogy teljes mértékben biztosítva legyen 
településünk biztonságos működtetése.
 A Képviselő-testület az eddigi évekhez képest komoly fejlesztéseket kíván 
megvalósítani, amelyhez a költségvetési rendeletben megteremtettük a szüksé-
ges fedezetet. A legfontosabb fejlesztések között szerepel:
 •  egyes belterületi útjaink szilárd burkolattal való ellátása, és az ehhez szüksé-

ges tervek elkészíttetése,
 •  járdaépítés az intézményeknél,
 •  biztonságos játékok vásárlására a játszótereinkre,
 •  út menti vízelvezető árkok kialakítása,
 •  vészhívó berendezés beszerzése a rászorulók részére,
 •  orvosi és egyéb eszközök beszerzése az új orvosi rendelőbe,
 •  köztemető ravatalozójába hűtőkamra vásárlása,
 •  térfigyelő kamerarendszer bővítése.
 Köszönöm képviselőtársaim és a Polgármesteri Hivatal konstruktív munkáját, 
amellyel megalkothattuk biztonságos költségvetésünket. Bízunk benne, hogy az 
eltervezett fejlesztések lakosságunk elégedettségét is kiváltja majd.

Szente Béla, polgármester

Új helyzet, új intézkedések
Változott az anyakönyvi 
ügyintézés rendje 

A házassági szándék bejelentése és a teljes hatályú apai 
elismerő nyilatkozatot tenni kívánó ügyfelek fogadása ki-
zárólag előzetes időpontfoglalás alapján történik. Tájékoz-
tatjuk a házasulandókat, hogy a szertartáson – további in-
tézkedésig – a jegyespár, a két tanú, az anyakönyvvezető 
és az őt segítő hivatali köztisztviselő vehet részt. A szer-
tartást megelőzően a házasulandóknak nyilatkozniuk kell 
arról, hogy a szertartás napját megelőző 14 napon belül 
nem voltak külföldön, valamint arról, hogy nem érintkez-
tek olyan személlyel, akinél a koronavírus gyanúja felme-
rült vagy karantén alá helyezték.
 A haláleset anyakönyvezéséhez az iratok átvétele és ki-
adása, az anyakönyvi kivonatok kiállítása iránti kérelmek át-
vétele telefonon történt bejelentkezést követően a Polgár-
mesteri Hivatal portáján történik.

Önnek is fontos lehet! 
Kérjük, hogy a közép és felsőoktatási intézményekből ha-
zaköltöző diákok legalább 14 napig tartózkodjanak ottho-
nukban. A külföldről hazatérő monorierdői lakosok köte-
lesek azonnal jelentkezni háziorvosuknál. Amennyiben 
tudomásunkra jut olyan eset, hogy a hazatérő nem jelent-
kezett az orvosnál, akkor a szükséges jelzést valamennyi 
hatóság felé megtesszük.
 A család- és gyermekjóléti szolgáltatás személyes ügy-
félfogadása szünetel, kizárólag telefonon van lehetőség 
kapcsolatfelvételre. A védőnői személyes látogatások és a 
tanácsadás szünetel, a Községi Könyvtár látogatása egy-
előre nem lehetséges.
 A szemétszállítás változatlan formában működik, mert 
népegészségügyi kockázatot jelentene, ha a DTKH Non-
profit Kft. nem szállítaná el a háztartási hulladékot. A szol-
gáltató tájékoztatása szerint a lakosság által igénybe ve-
hető házhoz menő lomtalanítás szolgáltatás 2020. március 
23-tól szünetel. A szolgáltató a hulladékgyűjtéshez csere-
zsákot nem tud biztosítani.
 Telefonos ügyeletet biztosítunk minden 65 év fe-
letti, lakosunk számára, aki egyedül él vagy nem tudja 
maga megoldani az élelmiszer és gyógyszer beszerzését.  
A 06-29-419-103-as telefonszámon minden nap 8 órától 16 
óráig hívható. A bejelentését követően kollégánk szemé-
lyesen keresi fel a segítséget kérőket.
 Szente Béla polgármester és Borbás Viktor alpolgár-
mester a nehéz helyzetbe került, nagycsaládos lakosok 
számára élelmiszercsomagot biztosít a Monorierdői Ka-
tolikus Karitász közreműködésével a járvány ideje alatt is. 
Az élelmiszercsomagot az alábbi telefonszámokon kér-
hetik: 06-30-178-3952 vagy 06-30-625-4842.

Bízunk az érintettek bölcs belátásában és önmérsék-
letében! Fokozottan kérjük Önöket, hogy csak a legszük-
ségesebb esetben menjenek közösségbe, lehetőség szerint 
maradjanak otthon. Mindez hatványozottan igaz a legin-
kább veszélyeztetett 65 év feletti korosztályra. Közös érde-
künk a járvány lassítása, megfékezése. Vigyázzunk egymás-
ra! Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Monorierdő Község Önkormányzata

„A szemétszál-
lítás változat-
lan formában 
működik…”

„A Csicser-
gő Óvoda 
és Konyhá-
val kapcsolat-
ban több dön-
tést hozott.”

A Monori Járási Hivatal Hatósági Osztályának  
(ügysegéd) korlátozott ügyfélfogadási rendje:

Ügyintézés: telefonon és e-mailben. 
A Monori Járási Hivatal Hatósági Osztálya a monorierdői ügyfelek 

kiszolgálását a Monori Járási Hivatal Hatóági Osztályán  
(2200 Monor, Kossuth L. u. 78-80) biztosítja. 

Ügyfélfogadás: hétfő 8-16 óra, szerda 8-17:30 óra, péntek 8-12 óra

A költségvetésről
Keresztény Anikó,  
Monorierdő új jegyzője

A Képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyveket, 
amelyek tartalmazzák a felsorolt döntéseket, megtalálják 
a www.monorierdo.hu/onkormányzat/dokumentumtar/

testuletijegyzokonyvek oldalon. 

Részletek a  
Képviselő-Testület 
negyedéves döntéseiről 

A Képviselő-testület 2020. január 9-ei rendkívüli ülésén 
pályázati eljárást indított „Az új egészségház felszere-
léséhez szükséges berendezések és felszerelések be-

szerzése” tárgyban. Ezt követően 2020. január 30-án tartotta 
rendes ülését, ahol a számos döntést hozott, amelyek közül 
a legfontosabbak:
•   jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal és a Csicsergő Óvoda és 

Konyha közötti munkamegosztási megállapodást,
•  elfogadta a 2020. évre vonatkozó munkatervét,
•  jóváhagyta a polgármester 2020. évi szabadságolási ütem-

tervét,
•  döntést hozott a Polgármesteri Hivatal 2020. évi igazgatási 

szünetének időpontjáról (2020. július 22. napjától 2020. au-
gusztus 7. napjáig és 2020. december 21. napjától  2021. ja-
nuár 3. napjáig)
•  jóváhagyott több önkormányzati helyiség igénybevételé-

re irányuló kérelmet,

Új vezető •  eredményesnek nyilvánította a „Az új egészségház felsze-
reléséhez szükséges berendezések és felszerelések beszer-
zése” tárgyban indított beszerzési eljárás, és a beérkezett 
pályázatok alapján kiválasztotta azon szereplőket, amelyek 
az új egészségház működéséhez szükséges háztartási esz-
közöket, informatikai eszközöket, orvostechnikai eszközö-
ket, bútorokat és fogászati kezelőegységet fogják leszállí-
tani 2020. március 31-ig.
•  kiválasztotta az egészségházzal a Szabadság utca felől 

jobbról határos ingatlanok belátást korlátozó kerítés meg-
építését elvégző gazdasági szereplőt,
•  döntést hozott arról, hogy hogy a 2020. január 1-től 2020. 

december 31-ig terjedő időszakban 95-Ft/lakos/hó önkor-
mányzati hozzájárulással támogatja a háziorvosi ügyeleti 
ellátás működését,
•  jóváhagyta a Monor és Térsége Többcélú Önkormányza-

ti Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosí-
tását.

A Képviselő-testület a 2020. február 27-ei ülésén 
•  elfogadta a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

szóló 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletét,
•  megalkotta az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről 

szóló 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletét,
•  elfogadta a jegyzői adóhatóság 2019. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót,
•  jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal szervezeti és működé-

si szabályzatát,
•  elfogadta az önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervét, 
•  a Csicsergő Óvoda és Konyhával kapcsolatban több dön-

tést hozott:
•  meghatározta az óvodai beíratás időpontjait,
•  a 2020/2021. nevelési évben 6 csoport indítását engedé-

lyezte,
•  a 2020/2021. nevelési évre vonatkozó felvételi körzetét Mo-

norierdő község közigazgatási területében határozta meg,
•  engedélyezte, hogy az intézmény 2020. július 20-tól – 2020. 

augusztus 14-ig zárva tartson,
•  meghatározta az intézmény nyitvatartási idejét, amely hét-

főtől-péntekig: 6:00 órától – 18:00 óráig tart,
•  döntést hozott arról, hogy a 14132 hrsz-ú önkormányza-

ti tulajdonú földterületből 250 m2 területet 15 éves időtar-
tamra bérbe ad a DIGI Kft-nek Szolgáltató távközlési bázis-
állomásának elhelyezésére,
•  megbízta a Dimension Studio Kft-t az önkormányzat új 

honlapjának elkészítésével,
•  több monorierdői szervezet és lakos kérelmének ügyében 

hozott döntést,
•  2020. március 1. napjától – 2024. december 31. napjáig 

terjedő időszakra vonatkozóan megbízta a Régió Lapki-
adó Kft.-t a Monorierdői Hírmondó újság szerkesztésével, 
nyomtatásával és terjesztésével,
•  megbízta a KLetKO Kft-t a Monorierdő látványfelirat elké-

szítésével és leszállításával,
•  a gyermekétkeztetés zavartalan biztosítása érdekében elfo-

gadta a Pilisi Sütő Kft. pékáruk beszállítására adott ajánlatát.
Keresztény Anikó, jegyző
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·  PB gázpalackok  

cseréje  
·   Utánfutó  

kölcsönzés

Fagyasztott termékek
Sertés-, baromfi-, nyúltápok
VITAFORT takarmány
Szemestakarmányok
Kutya-, macskaeledel
Száraz tápok, konzervek

Ingyenes házhoz szállítás 10 000 Ft,  
illetve 100 kg feletti rendelés esetén Monorierdőn! 
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 -felszerelés bolt
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.

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

Figyelem! 
Kaphatók ill. rendelhetők kiváló minőségű 

trapéz- és cserepeslemezek 
kedvező áron 

többféle vastagságban, színben és formában,  
különböző bevonatú felülettel (fényes és matt poliészter,  

fényes és matt gránit, matt alumínium).

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!

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.

Egésznapos, félnapos  
gyermekfelügyelet.

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

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

Napi négyszeri étkezés,  
alkotó tevékenységek,  

programok, kirándulások.

Rugalmasan alkalmazkodunk a gyermekek és szüleik igényeihez.

– Hogyan működik a szociális háló Mo-
norierdőn a járvány ideje alatt?
 – Monorierdő Község Önkormányza-
ta továbbra is összehangoltam és folya-
matosan látja el a szociális feladatokat a 
járvány ideje alatt. Ebben fontos szere-
pet játszik a Katolikus Karitász monorier-
dői csoportja, a Családsegítő Szolgálat 
és már önkéntesek toborzását is elkezd-
tük. Célunk, hogy megóvjuk és minél 
jobban tehermentesítsük a 65 év felet-
ti lakosságot és a krónikus betegségben 
szenvedőket. Természetesen – szükség 
esetén – azoknak, akik nem tartoznak az 
előző két csoportba, szintén készsége-
sen állunk rendelkezésükre. Jelen pilla-
natban már 12 önkéntesünk van, közü-
lük sokan be is kapcsolódtak a munkába.  
Továbbá fontos szerep hárul a kép-
viselő-testületre valamint a bizottsá-
gi tagokra is, akikhez – az eddigi ta-
pasztalatok alapján – sokan fordultak 
bizalommal. Továbbá örömmel tapasz-
taljuk, hogy a lakosság egyre jobban fi-
gyeli és segíti egymást, és ha problémát 
észlelnek, jelzéssel fordulnak hozzánk.
Itt szeretnék köszönetet mondani a 
lakosságnak valamint a szociális háló 
tagjainak, akik az első perctől kezdve 
önzetlenül, saját egészségüket sem kí-
mélve igyekeznek segíteni embertár-
sainkon. Csak együtt sikerülhet!

– Miben nyújt segítséget Önkormányza-
ta a járvány ideje alatt a legveszélyezte-
tettebb 65 év feletti korosztály számára?

Hirdetés

Hirdetés

Segítségnyújtás a járvány idején is
A koronavírus egy teljesen új és eddig ismeretlen helyzetet teremtett mindenki számára, mely 
hatalmas megpróbáltatások elé állítja Monorierdő Község Önkormányzatát is. A járvány 
ideje alatt is folyamatosan segíti az Önkormányzat a rászorulókat, időseket és a krónikus 
betegségben szenvedőket. A részletekről Borbás Viktor alpolgármestert kérdeztük.

Az élelmiszercso-
magokat házhoz 
vitte Szente Béla 
polgármester és 
Borbás Viktor al-
polgármester.

 – Szeretnénk, hogy ne csak a fent 
említett korosztály, hanem a krónikus 
betegségben szenvedők is – ameny-
nyiben tehetik – maradjanak otthon, 
ezzel is csökkentve a megbetege-
dések számát. Segítséget nyújtunk a 
szükséges alapvető élelmiszerek be-
vásárlásban, receptek kiváltásában. De 
volt rá példa, hogy gázpalackot cse-
réltünk, és olyan is, ahol a gázkészülék 
romlott el, így oda szakembert irányí-
tottunk. Minden egyes telefonhívást 
komolyan veszünk, és a lehető legrö-
videbb időn belül igyekszünk segítsé-
get nyújtani. Továbbá volt olyan jelzé-
sünk is, ahol elfogyott az ennivaló és 
a nehéz helyzetbe került család élel-
miszer nélkül maradt. Oda Szente Béla 
polgármester úrral élelmiszercsoma-
got vittünk a Katolikus Karitász jóvol-
tából.

– Milyen elérhetőségeken 
kérhet segítséget a lakosság?
 – A receptek kiváltá-
sát és a bevásárlást vala-
mint meleg élelmet mun-
kanapokon 08:00 – 16:00 
között lehet igényelni a 
06-29-419-103-as telefon-
számon. Élelmiszercsoma-
got a Katolikus Karitásztól 
a 06-30-178-3952-es vagy 
06-30-625-4842-es telefon-
számon kérhetnek. A Csa-
ládsegítő Szolgálat szüne-

telteti a személyes ügyfélfogadást, de 
telefonon munkanapokon továbbra is 
elérhető a 06-30-631-9382-es telefon-
számon. 

A BFB plus Kft. egy nemzetközileg elismert 
belga tulajdonban lévő, kisállateledel-

gyártással és -forgalmazással foglalkozó 
vállalatcsoport tagja, melynek 

Csévharaszton működő telephelyére 
keressük csapatunk új tagjait  
a következő munkakörökbe:

KÖZTÜNK  
A HELYED,  
DOLGOZZ  
NÁLUNK!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra

dolgozni!

•  Kiemelkedő kereseti 
lehetőség MINDEN 
MUNKAKÖRBEN!

•  Túlóralehetőség
•  Cafeteria
•  Ajánlói bónusz  

(1 hónap és 6 hónap után is)
•  15 Ft/km bejárási támogatás

Érdeklődni lehet a 
+36-30/792-1319-es 

 telefonszámon vagy helyben a 
2212 Csévharaszt, 

Nyáregyházi út 51. alatt.

Jelentkezz:
HR@BFBPLUS.HU  • +36-30/792-1319

EmELTÜK  

A bérEKET!

•   TARGONCAVEZETŐ (termelésbe  
ÉS raktárba több műszak vállalásával)

•   ÁTSZÁLLÍTÓ-SOFŐR  
(2 műszakban, GKI kártyával, „C”/„E” kategóriás 
jogosítvánnyal, érvényes targoncavezetői 
engedéllyel)

•   KARBANTARTÓ (mechanikai műszerész)

•   ÁRUÁTVEVŐ és -KIADÓ  
(több műszakban, érvényes targoncavezetői 
engedéllyel)

•   ÜZEMI OPERÁTOR /betanított munkás/ (több 
műszakban, több üzemünkben)

•   LABORATÓRIUMI TEChNIKUS 
(több műszak vállalásával)

•   LABORATÓRIUMI CSOPORTVEZETŐ

•   IT CSOPORTVEZETŐ

•   MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI CSOPORTVEZETŐ

Jelentkezz

mOsT!

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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Széplaki AndreaSminktetoválás,  
műköröm, pedikűr.
•  szemöldök tetoválás  

(szálazott és Soft powder technika) 
•  szemhéj tetoválás (szempilla sűrítés és 

tusvonal), régi kikopott tetoválás frissítése, javítása.

Monorierdő, 
Nyárfa u 11. 

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

sminktetoválás

Ssangyong Délpest 
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu
ertekesites@ssangyongdelpest.hu  • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

Tivoli X150
VEZETÉSRE SZÜLETETT

Áremelés előtti készletkisöprési akció  
1 300 000 Ft kedvezménnyel

A Tivoli teljesen új fejlesztésű hajtásai különösen kompaktak, hatékonyak és megbízhatók. Az 1.5 GDi-Turbo benzinmotor akár 
163 LE/5,500 1/min leadására képes 280 Nm/1500-4000 fordulat/perc forgatónyomaték mellett. Az e-XDi-160 dízelmotor max. 
136 LE teljesítmény előállítására képes 4000 fordulatszámon, és 324 Nm maximális nyomatékot ad le az 1500–2500 közötti 
fordulatszám- tartományban.

A Ssangyong Tivoli X150 modell 
vegyes üzemanyag-fogyasztása: 

5.53-8,56l/100km felszereltségtől 
függően.

A kép illusztráció.

4 899 000 Ft-tól

Elegáns formatervezés 
Számtalan új technikai 
megoldás
Széles körű felszereltség
Átgondolt, meggyőző 
részletek
Határozott karakter,  
erős szív
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A kormány rendelkezése alapján a diákok március 16-ától 
nem látogathatják az ország egyetlen iskoláját sem, he-
lyette tantermen kívüli digitális munkarendben, digitá-

lis tananyag segítségével tanulhatnak. Hanyecz Anitát, a Feke-
te István Általános Iskola intézményvezetőjét kérdeztük. 
– Gyakorlatilag egyetlen hétvége állt a pedagógusok, isko-
lák rendelkezésére, hogy átálljanak digitális oktatásra. Mik 
voltak az első lépések?
 – Először is felmértük, hogy minden tanuló rendelkezik-e 
megfelelő eszközökkel ahhoz, hogy az otthoni tanulás zök-
kenőmentesen megvalósuljon. Valamint felmértük azokat a 
családokat, ahol a  szülők vagy törvényes képviselők nem tud-
ják biztosítani a gyermek napközbeni  felügyeletét, és emiatt 
kérnék ennek intézményi megszervezését. A mi iskolánkban 
nem igényeltek tanulói felügyeletet. Minden közösségi prog-
ramot lemondtunk, az aktuális helyzetről pedig a szülők és 
diákok folyamatosan tájékozódhatnak az intézmény honlap-
ján és Facebook oldalán. Azt gondolom, a digitális munka-
rendre való átállás a pedagógusok részéről megoldódott, a 
tanulók esetében azonban még vannak hiányosságok. 
– Mi ennek az átmeneti, bizonytalan időszaknak a legfon-
tosabb célja? Milyen irányelvek mentén folytatódik a tanu-
lás? 
 – A cél a folyamatosság fenntartása, a tananyag további 
elsajátítása, tanulók és szülők otthoni tanulásának segítése. 
Ez a szülők részéről is óriási feladat, hiszen most nekik kell 

Nehezen alkalmazkodunk e drasztikusan megváltozott vi-
lághoz, és nehezen tudjuk elképzelni, hogy mi lesz, amikor 
majd elvonulnak a viharfelhők, amikor majd mindenki bát-
ran kimerészkedhet az utcára. És addig is mi fog történni, hány 
szerettünket veszítjük el, hány ember marad munka nélkül, 
hány család lesz majd teljes létbizonytalanságban? Csupa két-
ség, bizonytalanság és félelem jellemez minket. Közben pedig 
humoros mémek szakítják meg a haldokló olasz betegekről 
szóló videók vagy a rendkívüli híradások folyamát az inter-
net világában. El lehet hessegetni e gondolatokat viccelődés-
sel, de a tudatunk mélyén ott fertőz a pánik vírusa, ami job-
ban megbénít bennünket bárminél. Mert ez a vírus a reményt 
veszi el, ami nélkül nincs értelme az életnek. A baj, amiről azt 
gondoltuk, hogy velünk nem történhet meg, ma itt van az aj-
tónk előtt, itt sétál az utcán.
 „Miért a cukor az édes, és miért nem az orvosság?” – kérde-
zi Zorán egyik dalának szövegében. És valóban, keserű mind-
az a tapasztalat és szenvedés, ami végül is gyógyít, megerő-
sít, ami megváltoztat. Amit most átélünk, az az emberiséget 
gyógyító keserű pirula. Mert gyógyításra szoruló betegek va-
gyunk mindannyian, s ehhez semmilyen tesztet nem kell elvé-
gezni rajtunk. Betegségünk 
jelei az önzés, a hálátlanság, 
a szeretetlenség, a hitetlen-
ség, a hatalomvágy, a dics-
vágy, a felfuvalkodottság, a 
kapzsiság, a türelmetlenség. 
 A keserű pirulát még ép-
pen csak lenyeltük, máris 
hatni kezdett. Az önzésből 
sokan kilépve próbálnak se-
gíteni a bajba jutottaknak. 
Szerveződések jönnek létre, 
hogy az időseknek segítsen 
a bevásárlásban. A hálát-
lanság ruháját levetve esténként taps töri meg a falu csend-
jét, amellyel kifejezi a lakosság a háláját azon emberek felé, 
akiket eddig talán köszönésre sem méltatott vagy átnézett raj-
tuk, de ebben a nehéz helyzetben is fáradoznak a világ mű-
ködőképességének fenntartásán. A szeretetlenséget felváltot-
ta a másokért való aggódás. A hitetlenség árnyékából kilépve 
sokan keresik az Istennel való találkozás lehetőségeit, kapcso-
lódnak be az on-line istentiszteletekbe valami természetfölötti 
vigaszt, erőt remélve. Isten nagy kegyelme, hogy akkor is meg-
adja ezt, ha a templomajtók zárva vannak még egy ideig. A 
kapzsiságot és türelmetlenséget gyakorolni sem tudjuk, mivel 
otthonmaradásra vagyunk késztetve, és más dolgunk sincs, 
mint várni, meg a gyerekeinkkel foglalkozni, akikre eddig nem 
volt idő. Idős szüleinket, nagyszüleinket pedig nemcsak tisztel-
jük, hanem most már egyenesen féltjük, és szent indulattal ha-
ragszunk, ha nem azt látjuk, hogy ők is aggódnának magukért. 
 Változik a világ. Fájdalmasan, de előnyére. Hiszem, hogy ja-
vunkra válik a nagy keserűség. És bár mellékhatásoktól nem 

„Uram, az éltet mindenkit, és 
engem is az éltet, hogy te majd 
megerősítesz és meggyógyítasz 
engem! ” (Ézsaiás könyve 38,16-17)

Digitális oktatás az iskolában Keserű pirula
megtanítani, elmagyarázni gyermekeinek azt, amit eddig a 
pedagógusok tettek az iskolában.
– Van-e elegendő digitális eszköz a tanárok és diákok birto-
kában ahhoz, hogy akadálymentes legyen az otthoni tanu-
lás-tanítás? 
 – A pedagógusok rendelkeznek a digitális oktatáshoz 
megfelelő eszközökkel. A diákok nagy része szintén meg 
tudja ezt otthon valósítani, akik viszont semmilyen módon 
nem tudják ezt otthon kivitelezni, azok a tanulók illetve szü-
leik minden pénteken kinyomtatva a heti követelményeket, 
átvehetik az iskolában előre egyeztetett időpontban. Az in-
tézményben minden nap van vezetői ügyelet.
– Használnak-e a tanárok valamilyen egységes platformot 
a diákokkal való kommunikációhoz? 
 – A pedagógusok osztályonként kialakítottak (már koráb-
ban is volt) Facebook csoportot, valamint e-mailen keresz-
tül, és Messenger üzenet formájában tartják a kapcsolatot 
tanulóinkkal. A pedagógusok az Oktatási Hivatal módszer-
tani ajánlásait is alkalmazzák online óráik megtartásához.
– Mi az első hét tapasztalata? A diákok hogyan tudtak iga-
zodni az otthontanuláshoz? A szülők mennyire tudnak segí-
teni a diákoknak?
 – Az első hét a digitális oktatás előkészítéséről szólt, hi-
szen ez mindenki számára egy komoly kihívást jelent, le-
gyen az pedagógus, tanuló vagy szülő. A tapasztalatokról 
később tudnék tájékoztatást nyújtani. Nagy Renáta

Közérdekű információk
Háziorvosi rendelő: 29/419-107
Gyermekorvosi rendelő: 29/419-544
Orvosi ügyelet (Pilis): 29/496- 011
Polgárőrség: (8-tól 20 óráig) 06-30/362-88-07
Monorierdői Polgármesteri Hivatal
2213 Monorierdő, Szabadság u. 50/A
Telefon: 29/419-103, 619-380, 
Fax: 29/619-390
E-mail: titkarsag@monorierdo.hu
Ügyfélfogadási rendje:  
hétfő: 13-18-ig, szerda: 8-12-ig  
és 13-16.30-ig, péntek: 8-11-ig.

Hirdetés
mentes ez a pirula sem, és bizonnyal maradnak vissza tünet-
hordozó emberek, de az elkövetkezendő világ mégis jobb 
lesz az utánunk hagyottnál. Lehet, hogy naivitás ez, mert so-
kan reménykednek abban, hogy mielőbb újra minden a régi 
lehet. Én nem szeretném, és azért imádkozom, hogy egy tü-
relmesebb, szeretetteljesebb, hálásabb, Istenre figyelőbb vi-
lág jöhessen. Egy egészségesebb világ. Amikor majd értékel-
ni tudjuk, hogy átölelhetjük a másikat, hogy kezet foghatunk 
egymással; amikor szeretetünket nem a veszteségtől való fé-
lelem táplálja; amikor majd megköszönjük a munkáját a bol-
tosnak vagy a postásnak, az ápolónak vagy a rendőrnek „béke-
időben” is; amikor majd felfigyelünk az újra megszólaló harang 
szavára, és fontos lesz a hit akkor is, amikor minden jóra fordul. 
Mert minden jóra fordul! Lénárt Tibor

Hirdetés

Óvodás korú gyermekek beíratása
Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai be-
íratások – képviselő-testület által jóváhagyott – időpontjai a következők:
2020. április 20. (hétfő): 8:00 órától-17:00 óráig
2w020. április 21. (kedd): 8:00 órától-13:00 óráig
A beiratkozás helye: Monorierdő, Csillag u. 16-18. 
Kérjük, hogy a beiratkozáskor hozzák magukkal az óvoda honlapjáról (www.
ovoda.monorierdo.hu) letölthető, kitöltött jelentkezéshez szükséges nyomtatvá-
nyokat, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
TAJ kártyáját és a lakcímkártyáját (monorierdői lakcímmel).
A koronavírus járvány terjedésének megakadályozása érdekében óvodánk zárva 
tart. Ezért a beiratkozással kapcsolatos esetleges változásokról időben tájékoz-
tatni fogjuk Önöket.
Megértésüket köszönjük! Vigyázzunk gyermekeinkre és egymásra!

Skultéty Borbála, intézményvezető

„Most még 
fontosabb, 
hogy a szülők 
segítsék 
gyermekeiket 
a tanulásban."
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Igazi családi SUV.  
Rendkívül gazdag biztonsági alapfelszereltséggel,  

tágas belső térrel, erős, gazdaságos Euro 6D-s motorokkal,  
akár összkerékhajtással vagy automata váltóval is rendelhető. 

Vegyes üzemanyag-fogyasztás:  
5-8,3 l/100 km, felszereltségtől függően.

Károsanyag-kibocsátási szint:  
Euro 6d temp. 

CO2 kibocsátás (vegyes): 144-190 g/km.

Induló ár:  
5 949 000 Ft-tól

Vadonatúj  
Korando  

modell

A képen látható autó  
illusztráció.

Kipróbálhatja 
szalonunkban.

Foglaljon időpontot!

Használt autó  
beszámítása


