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Április és május hónapok 
POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEI 

2021. ÁPRILIS FONTOSABB DÖNTÉSEK:

nHelyi civil szervezetek támogatása
Kilenc bejegyzett helyi civil szervezet 
részesült önkormányzati pályázati tá-
mogatásban:
•  a Monorierdői Református Missziós 

Egyházközség 200.000 forint 
•  a Monorierdői Szépkorú Nyugdíjas 

Klub 125.000 forint
•  a Monorierdei Szabadidősport Egye-

sület 200.000 forint
•  a Monorierdei Őszirózsa Nyugdíjas 

Kör 125.000 forint
•  a Monorierdői Í jász Egyesület 

150.000 forint
•  a Római Katolikus Egyházközség 

200.000 forint
•  az Erdői Tanulókért Alapítvány 

100.000 forint
•  az Angol és Ausztrál Pásztorkutya 

Klub Egyesület 100.000 forint
•  az Első Esport Egyesület 100.000 fo-

rint összegben.

nMonorierdő Község 2021-2024 évi 
sportkoncepciója
Monorierdő Község Önkormányzatának 
sportkoncepciója a következő négy évre 
szabályozza a legfontosabb tennivaló-
kat, meghatározza a sportágazatban 
kötelezően és önként vállalt feladatok 
kereteit, tájékoztatást ad résztvevőinek 
az önkormányzat szerepvállalásának 
irányairól és mértékéről.
nRágcsálóirtás a közterületeken
A legkedvezőbb ajánlatot adó MK Ag-
ro-Hydro Bt. végzi településünk közte-
rületein a kötelező rágcsálóirtást.
Újabb forgalomcsillapító berendezések 
elhelyezése
A biztonságos közlekedés megteremté-
se érdekében újabb forgalomcsillapító 
eszközök kihelyezhetőségének elhelye-
zésére a már meglévő forgalomtechni-
kai terv felülvizsgálatát és módosítását 
kezdeményeztük.
n „Idősbarát Önkormányzat díj”
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott 
be a 2021. évi „Idősbarát Önkormányzat 
Díj” elnyerésére.
n „Út, híd, kerékpárforgalmi létesít-
mény építése/felújítása”
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott 
be a Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi 
létesítmény építése/felújítása” megne-
vezésű, MFP-UHK/2021. kódszámú, pá-
lyázati kiírásra. A támogatásból a Csil-
lag utca, a Nefelejcs utca és a Rózsa 
utca felújítását kívánjuk megvalósítani. 
A pályázat elbírálás alatt áll.
n „Önkormányzati tulajdonban lévő in-
gatlanok fejlesztése”
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott 
be a Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett „Önkormányzati tulajdon-
ban lévő ingatlanok fejlesztése” meg-
nevezésű, MFP-ÖTIK/2021. kódszámú, 

Szente Béla polgármester – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsoló-
dó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 
bekezdése szerinti hatáskörében eljárva – a képviselő-testület tagjai vélemé-
nyének kikérésével – több fontos döntést hozott meg az előző lapszámunk 
megjelenése óta is, amelyekről az alábbiakban adunk tájékoztatást települé-
sünk lakosságának. 

azon belül a Közösségi terek fejlesztése 
kategóriájú, MFP-ÖTIK/2021/6. kódszá-
mú pályázati kiírásra. A támogatásból 
a Béke köz 13. szám alatt található kö-
zösségi épület akadálymentesítését, 
energetikai korszerűsítését kívánjuk 
megvalósítani.
nKötelező önkormányzati feladatot el-
látó intézmények fejlesztése, felújítása 
pályázat
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott 
be a kötelező önkormányzati felada-
tot ellátó intézmények fejlesztése, fel-
újítása támogatására kiírt pályázatra. 
A támogatásból az Óvoda épületének 
külső nyílászáróinak cseréjét, homlok-
zat hőszigetelését, födém szigetelését, 
valamint vákuum napkollektor kiépíté-
sét kívánjuk megvalósítani. A pályázat 
elbírálás alatt áll.
nMonorierdő Község Településren-
dezési eszközeinek módosítása – Ve-
zetéstechnikai tesztcentrum és ver-
senypálya létesítése – partnerségi 
egyeztetés lezárása
A veszélyhelyzet miatt a településren-
dezési eszközeinek módosítására elké-
szített véleményezési dokumentációjá-
nak partnerségi egyeztetését valamint 
lakossági fórumát elektronikusan foly-
tattuk le. Az egyeztetés során a doku-
mentációval kapcsolatban észrevétel 
nem érkezett, így a partnerségi vélemé-
nyezési szakasz lezárásra került.

2021. MÁJUSI FONTOSABB DÖNTÉSEK:

n „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 települé-
süzemeltetési feladatok ellátásához 
elengedhetetlen eszközöket kívánunk 
beszerezni.
nAz önkormányzat 2020. évi költség-
vetési rendeletének módosítása
A 2020. évi költségvetés végrehajtásá-
ról (zárszámadás) szóló rendelet meg-
alkotása előtt szükséges volt a 2020. 
évi költségvetési rendelet módosítása. 
A polgármesteri rendelet megtalálható 
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a www.monorierdo.hu honlapon a he-
lyi rendelet menüpont alatt.
nAz önkormányzat 2020. évi költség-
vetésének végrehajtásáról szóló ren-
delet elfogadása
Az államháztartásról szóló törvény 
rendelkezései alapján a zárszámadási 
rendeletet meg kell alkotni legkésőbb 
a költségvetési évet követő ötödik hó-
nap utolsó napjáig hatályba lépjen. A 
veszélyhelyzet kihirdetése miatt ezt a 

döntést a polgármester hozza meg, a 
képviselő-testülettel történt teljes körű 
konzultációt és tájékoztatást követő-
en. A polgármesteri rendelet megtalál-
ható a www.monorierdo.hu honlapon 
a helyi rendelet menüpont alatt.
nAz önkormányzat 2021. évi költség-
vetésének módosítása
Az Önkormányzat és intézményei 
2020. évi pénzügyi beszámolója a Ma-
gyar Államkincstár által jóváhagyásra 
került, amely alapján beépítésre került 
a költségvetési rendeletbe a 2020. évi 
maradvány összege. A polgármesteri 
rendelet megtalálható a www.monori-
erdo.hu honlapon a helyi rendelet me-
nüpont alatt.
nA Monori Gondozási Központ beszá-
molója
Elfogadásra került a Monori Gondo-
zási Központ házi segítségnyújtás 
szolgáltatás körében Monorierdő Köz-
ségben végzett 2020. évi munkájáról 
szóló beszámoló.
nA Monor és Térsége Integrált Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ és 
Szolgálat beszámolója

Elfogadásra került a Monor és Térsé-
ge Integrált Család- és Gyermekjóléti 
Központ és Szolgálat Monorierdő Köz-
ségben 2020. évben végzett tevékeny-
ségéről szóló beszámoló.
nÁtfogó értékelés a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Elfogadásra került a 2020. évi gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi felada-
tok ellátásáról szóló átfogó értékelés.
nVédőnői beszámoló
Elfogadásra került a monorierdői vé-
dőnői szolgálat által ellátott I. és II. 
védőnői körzet 2020. évi tevékenysé-
géről szóló beszámoló.
nA Szárazhegy Quercus Nonprofit 
Kft. 2020. évi egyszerűsített beszá-
molója és 2021. évi üzleti terve
Elfogadásra került Szárazhegy Quer-
cus Nonprofit Kft. 2020. évi egyszerű-
sített éves beszámolója, ügyvezetői 
jelentését valamint a 2021. évi üzleti 
terve.

A lakosságot tájékoztatta az elmúlt 
hónapok polgármesteri döntéseiről: 

Keresztény Anikó jegyző
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MONORIERDŐI	BABA	VAGYOK			    

MONORIERDŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, mint az már ismert, a község újszülöttjeinek nevét és fotóját – akik-
nek 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 mono-
rierdői lakosokat egy „babacsomaggal” is támogatjuk, amellyel az önkormányzat a gyermeket vállaló családokat 
kívánja segíteni a községben. A babacsomag iránti kérelem nyomtatványa letölthető az önkormányzat honlapjá-
ról, illetve személyesen kérhető az újszülöttek gondozását ellátó védőnőktől.

Borbás Viktor alpolgármester

BALOGH DÁNIEL HORVÁTH HENRIK RÁKÓCZI NÓRA RÓZSA OLIVÉR
GÁBOR

SIMON MINA
REBEKA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. június 14. napjától (hétfő) a megszokott ügyfélfogadási rendben mű-
ködik a Polgármesteri Hivatal.

HÉTFŐ:	13:00–18:00;	SZERDA:	8:00–12:00,	13:00–16:00;	PÉNTEK:	8:00–11:00

Kérjük kedves ügyfeleinket, hogy az ügyintézés megkezdése előtt szíveskedjenek az önkormányzat honlapján közzétett 
telefonszámokon az adott ügyintézőt telefonon megkeresni időpont-egyeztetés céljából, amelyre a jelenleg is érvényes 
járványügyi szabályok betartása miatt van szükség.
Megértésüket köszönjük!

Keresztény Anikó jegyző

JÚNIUS	14-ÉTŐL	ÚJRA	A	MEGSZOKOTT	ÜGYFÉLFOGADÁSI	IDŐBEN
VÁRJA	AZ	ÜGYFELEKET	A	POLGÁRMESTERI	HIVATAL
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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!

MONORIERDŐ	
útfelújítások 2021
A sikeresen lefolytatott beszerzési el-
járás eredményeként a „Monorierdő út-
felújítások 2021” útfelújítási és karban-
tartási kivitelezési munkák 2021. április 
19. és 2021. május 20. között lezajlot-
tak. A kivitelezést a Príma-Út 2004 Bt. 
nyertes vállalkozó végezte.

A munkálatokban az alábbi utcák 
voltak érintve: Szabadság utca felújítá-
sa a Szabadság utca 2. szám és a Sza-
badság utca 50/A. szám között. Fűzfa 
utca felújítása a Fűzfa utca 2. sz. és a 
Fűzfa utca 6. szám között. Gyöngyvirág 
utca felújítása a Gyöngyvirág utca 2. 
szám és a Gyöngyvirág utca 52. szám 
között. Csalogány utca felújítása a Csa-
logány utca 2. szám és a Csalogány 
utca 38. szám között. Bokor utca–Für-
dő utca csomópont felújítása. A Szellő 
utcának a Bokor utca és Harmat utca 
közötti szakaszának felújítása. Belte-
rületi aszfalt burkolatú utak kátyúzása. 

Nagyon fontos feladatot tudott ez-
zel önkormányzatunk megvalósítani, 
hiszen a jó úthálózat pont annyira fon-

55.000.000 forint összegű támogatá-
sát, amelyből az útfelújítás megvaló-
sulhatott.

Szente Béla polgármester

tos, mint az emberben az érhálózat és 
egyben a gazdasági fejlettség egyik 
fokmérője is.

Köszönjük Magyarország Kormánya 
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A KORONAVÍRUS FORRÓDRÓT 
életet is	mentett	Monorierdőn 

A koronavírus miatti vészhelyzet je-
len állás szerint még szeptemberig 
fennmarad. Bár a mindennapokban 
már szerencsére a saját bőrünkön is 
érezhetjük a lazításokat az átoltott-
ságnak is köszönhetően, de azért 
idézzük vissza egy kicsit a települé-
sünkön is az igen nagy létszámban 
igénybe vett Koronavírus Forródró-
tot, amely 2020. november 10-én in-
dult el, és amelyen a karanténban re-
kedt lakosság segítséget kérhetett.

Emlékezetes, hogy a védekezés-
ben az elsődleges célcsoport a 70 
éven felüli lakosság volt, illetve akik a 
koronavírus miatt karanténba kerül-
tek. Ezt a különösen veszélyeztetett 

lan helyzetbe. Így idézi fel az akkori 
eseményeket: – Párom sajnálatos 
módon ez év március 22-én beláza-
sodott, ami teljesen leverte a lábáról. 
Azonnal kértünk PCR tesztet, pozi-
tív lett. Háziorvost megkerestük, aki 
instrukciókkal, gyógyszerekkel látott 
el minket. De férjem állapota nem 
javult, sőt romlott. Karantén miatt 
semmilyen lépést nem tudtam tenni. 
A háziorvos jelezte az alpolgármes-
ter úrnak, hogy segítségünk nincs, 
mert családunk külföldön él. Borbás 
Viktor azonnal a segítségünkre sie-
tett, gyógyszerkiváltásban, bevásár-
lásban, lelki támogatásban egyaránt. 
Szó szerint ő mentette meg a férjem 
életét is, ugyanis egy szombati nap 
lévén vette a fáradságot és besze-
rezte számunkra a Pulzoximétert, 
ami ugye az életmentő véroxigén 
szintet mutatja. Ha akkor ezt az esz-
közt nem kapjuk meg, a párom nem 
tudott volna időben kórházba kerülni. 
10 napig volt kórházban, oxigént, in-
fúziót, gyógyszeres kezeléseket ka-
pott, hála Istennek most már jól van. 
Úgyhogy nagy köszönettel tartozunk 
az akkor még hétvégén is éjjel-nap-
pal hívható Koronavírus Forródrót-
nak és Borbás Viktor alpolgármes-
ternek! – összegezte Polyák Tiborné. 

A Koronavírus Forródrót továbbra 
is üzemel és hívható. Szerencsére a 
megbetegedések és a karanténban 
lévők száma is egyre csökken, remél-
jük, hogy ez a pozitív tendencia fenn 
is marad! De továbbra is vigyázzunk 
egymásra és az aktuális járványügyi 
előírásokat tartsuk be!

Baranyi Marcsi
korosztályt minden esetben Mono-
rierdő Község Önkormányzatának 
dolgozói személyesen keresték fel, 
hogy meg is látogassák és felmérjék 
a segítségnyújtásra vonatkozó konk-
rét igényeket. Monorierdőn közel 485 
főre tehető az idősek lélekszáma, 
akik karácsonyi csomagot kaptak, ha 
kellett gyógyszert váltottak ki nekik, 
csekket fizettek be és igény szerint 
bevásároltak számukra. Sok idős 
maradt egyedül, vagy párjával fertő-
zötten a karanténban, minden segít-
ség nélkül. Polyák Tiborné nyugdíjas 
is egyike volt a Koronavírus Forródrót 
igénybe vevőinek Monorierdőn, aki 
szintén idős párjával került kilátásta-
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Monorierdő Község Önkormányzata a pandémia ellenére 
is igyekezett ünnepi hangulatot varázsolni a húsvéti deko-
rációkkal és kezdeményezésekkel az Egy Célért, Együtt 
Monorierdőért Egyesület közreműködésével. Köszönjük 
a lakosságnak,  hogy az akkori járványügyi előírásoknak 
megfelelően maszkban, (orrot-szájat takarva) egymástól 
minimum 1,5 méter távolságot betartva tartózkodtak a 
parkban.

TOJÁSFA,	„SZELFIZZ	
A NYUSZIVAL” ÉS NYUSZI-LES
VOLT HÚSVÉTKOR 
A MAKKOS PARKBAN  

FÖLD NAPJA 
az Oviban
Településünk kis ovisai is megünnepelték a Föld Napját. Az egész ovi 
lelkesen rajzolt, festett, az óvodapedagógusok pedig örömmel mu-
tatták meg a kicsik alkotásait a lakosságnak, amit az Önkormányzat 
Facebook oldalán is láthattunk. A Csicsergő Óvodában nemcsak a 
Föld Napját ünnepelték meg a gyerekek, hanem egyben üzentek is a 
leendő kis ovisoknak, hogy nagyon várják majd őket szeptembertől.

A Föld Napja alkalmából díszkörtefát ültettek az önkormányzat vezetői és a polgármesteri hivatal dolgozói Csé-
falvay Szilvia kertészmérnök szakmai javaslatára. Reményeink szerint a díszkörtefa nyolc-tíz méteres díszes fává 
fejlődik, hogy a település lakosai minden tavasszal örülhessenek a látványos virágzásnak.
A településünkön most már három madárodú is várja a beköltöző madarakat, az odúk számát évről-évre növel-
ni fogjuk. Ezzel el is indítottunk a madárvédő programunkat. Bízunk benne, hogy településünkön az odúlakók is 
örülnek a segítségnek. 

A	FÖLD	NAPJA,	FAÜLTETÉS-ODÚKIHELYEZÉS
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VIRÁGOS	MONORIERDŐ,	
AVAGY	„AKI	A	VIRÁGOT	SZERETI,	
ROSSZ EMBER NEM LEHET!”

Ezzel mi is így vagyunk Monorierdőn, mert valóban napról 
napra szebbek a virágok a Makkos parkban, valamint a Mo-
norierdő feliratnál is. Így még jobb érzés megérkezni, sétálni 
vagy éppen áthaladni a virágos, lelket melengető Monorier-
dőn. Köszönjük, hogy mindenki vigyáz rájuk!

ÖNKORMÁNYZAT
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S
zociális munkás diplomámon túl 
tanultam mediációt, coachingot, 
médiát. Több évig dolgoztam csa-
ládgondozóként, mediátorként, 

trénerként, újságíróként, kommuniká-
ciós tanácsadóként. Jelenleg is tartok 
„Lakossági Minőségi Én-idő” önismereti, 
személyiségfejlesztő tréningeket. A Kos-
suth Rádióban szerkesztő-riporter vol-
tam, illetve magazin újságíróként a (Nők 
Lapja Café) nlc.hu-ra is írok hétköznapi 
hősökről és jó ügyekről cikkeket. Főis-
kolán óraadóként tartok kurzusokat szo-
ciális munkás hallgatóknak: „Társadalmi 
jelenségek a média tükrében”, illetve „Ér-
ték-norma-előítélet” címmel. 

Örülök, hogy Monorierdőn az eddigi 
tudásaimat, kapcsolataimat, kreativitá-
somat kamatoztatni tudom, és a lakos-
ság szolgálatába állíthatom. Monorierdő 
Község Önkormányzatának Facebook 
oldalán és a Monorierdő Hírmondóban 
igyekszem a jövőben is lakosságbarátan, 
közérthetően kommunikálni a helyi híre-
ket, kezdeményezéseket. Örülök, hogy 

BEMUTATKOZOM
Baranyi Marcsi vagyok, közművelődési és kommunikációs 
munkatársként dolgozom 2021 márciusától Monorierdőn.

a település vezetősége és a 
lakosság is nyitott a kreatív 
és új ötletekre. Így például az 
„Online Lakossági Versmondó 
Verseny” kezdeményezésem 
is sikerrel megvalósulhatott. 
Remélem, még sok hasonló, 
lakosságot bevonó program-
mal, ötlettel, online/offline kez-
deményezéssel jelentkezhetek 
a továbbiakban is. 

Illetve, a Tisztelt Lakosság 
kreatív, ötletes, kulturális kez-
deményezéseit is várom sze-
retettel. Akár személyesen is 
megoszthatják velem minden 
kedden és csütörtökön a 11-13 
óráig a Polgármesteri Hivatal-
ban, vagy a monorierdo.kultu-
ra@gmail.com-ra is írhatnak 
nekem. 
Szeretettel és tisztelettel: 
Baranyi Marcsi, közművelődési 

és kommunikációs 
munkatárs

VERSHÓNAP	VOLT	MONORIERDŐN
Sikeres volt a szinte az egész települést megmozgató 
Online Lakossági Versmondó Verseny hagyományterem-
tő kezdeményezés, amire „kicsik és nagyok” egyaránt 
nevezhettek.
Az egy hónapon át tartó vers-eseményt április 11-én 
hirdettük meg az önkormányzat Facebook oldalán, a 
Költészet Napján, vagyis József Attila születésnapján.  
A szakmai védnökséget a Magyar Versmondók Egyesü-
lete vállalta. Lutter Imre videóüzenetben is buzdította a 
lakosságot a versenyen való részvételre. Az eredmény-
hirdetés május 11-én volt, a díjak átadása pedig május 
30-án, a Sportnapon.
A közönség és a szakmai zsűri is szavazott. A szakmai 
zsűri a Kreatív Csapat tagjaiból állt, akik nemrégen ala-
kultak meg. Tagjai: az iskola és óvodavezető, könyvtáros, 
idős klubok vezetői, Humán Bizottság vezetője, és a köz-
művelődési és kommunikációs munkatárs.
A pontszámegyezések miatt azonos kategóriában 
több helyezett is lett. Minden versenyző oklevelet ka-
pott, az iskolások magyar irodalom tantárgyból még 
5-ös osztályzatot is az iskolaigazgató ajánlására.  
A dobogósok óvodai és iskolai dicséretben és könyvjuta-
lomban is részesültek az intézményvezetőknek köszön-
hetően.
Minden kedves versenyzőnek szívből gratulálunk és há-
lásan köszönjük a részvételt!
Élmény volt ennyi tehetséggel találkozni! 

Baranyi Marcsi

KICSIK kategória:
I. helyezett: Miklóshalmi Barnabás
II. helyezett: Farkas Mira
III. helyezett: Tóth Attila

2. OSZTÁLY:
I. helyezett: Vörös Ambrus
I helyezett: Mohácsi Lara Viktória
II. helyezett: Pásztor Liliána
III. helyezett: Lesti Luca

4. OSZTÁLY:
I. helyezett: Keve Bodza és Dankó Ditta
II. helyezett: Szatmári Domonkos
III. helyezett: Polgár Luca, Ormai Fanni, Hajdú Kinga, 
Baranyai- Puber Regina

5-6. OSZTÁLY
I. helyezett: Recsnyik Panna
II. helyezett: Hajdu Zsombor
III. helyezett: Papp Bianka és Lendér Panna

NAGYOK (felnőtt) kategória:
Különdíj: Virág Ilona
Különdíj: Noszka Olimpia

A versmondó verseny nyertesei
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– Hogy jött a fotózás? 
– 31 éves vagyok, és régóta érdekel már 
a fotózás. Körülbelül 4 éve vettem meg 
az első kis Bridge-típusú fotógépemet. 
Igazából mindent magamtól tanultam, 
utána olvastam, hogy elsősorban mire 
kell figyelni, milyen kompozíciót érde-
mes használni. Mikor elért minket is a 
Covid, gépet váltottam, mivel a mun-
kám során több szabadidőre tettem 
szert, többet is jártam a természetbe. 
És nem csak a táj, naplemente szépsé-
ge fogott meg, hanem az állatok is! 

– Amatőr vagy profi fotósnak tartod 
magad?
– Bármennyire is fura, nem vettem 
részt semmilyen fotós képzésen! Ez 
egy érdekes kérdés, profinak semmi-
képp sem, de még az amatőr szintet 
sem mondanám már. Mostanában ka-
pok nagyon pozitív és biztató visszaiga-
zolásokat arról, hogy jó úton haladok a 
cél felé. 
– Miért az őzek szerepelnek a legtöb-
bet a fotóidon?
– Három éve költöztem Monorierdőre. 
A hétköznapokat a munka teljes mér-
tékben felemészti, az ingázás Buda-
pestre, így ha hétvégén alkalom nyílik 
rá, s az időm is engedi, kimegyek a 
szokott sétáimra. Amióta az eszemet 
tudom, imádom az állatokat. Mivel első-
sorban sok őz van azokon a területeken, 
amiken járok, így ők lettek a fotóalanya-
im. Persze vannak nyulak, madarak is a 
portréalanyaim között. De még nagyon 
sok hely vár felfedezésre fotózás szem-
pontjából Monorierdőn, ahol rókával, 
vaddisznóval, vagy akár borzzal is talál-
kozhatnék. 

„HELYI	ÉRTÉK”
–	Macsuga	Henrietta	természetfotós

– Mennyi időt tudsz szánni a fotózás-
ra?
– Általában naplemente előtt megyek 
ki, két-három órát szoktam átlagosan 
eltölteni a szabadban, attól függ milyen 
mozgás van, egy jobb napom akár töb-
bet is kint vagyok, teljesen magával ra-
gad a pillanat heve. Rosszabb napokon 
a kilométerek maradnak csak. 

– Van valami érdekes sztorid, ami ve-
led esett meg az erdőben?
– Igen. A legutóbbi két fotózásom elég 
emlékezetesre sikeredett. Utóbbinál 
már haza indultam, szinte semmit sem 
láttam, hallottam, ezért úgy döntöttem 
ideje hazaindulni. Amikor kiértem az 
egyik útról, egyszer csak megpillantot-
tam egy nagy őzbakot, amint épp lege-
lészett.  Nagy volt még akkor a távolság 
köztünk. Óvatosan beljebb osontam 
már a gazban, amíg ő nem figyelt, pe-
dig néha fel-felnézett, de nem zavartam 
meg szerencsémre. Úgy véltem, most 
már jó helyen leszek ahhoz, hogy minő-
ségibb képeket készíthessek róla. Így 
hát óvatosan leültem. Egyszer csak azt 
vettem észre, hogy épp felém vette az 
irányt. A szívem a torkomban dobogott, 
levegőt sem mertem venni, se megmoz-
dulni. Mereven ültem és csak nyomtam 
a gombot, hogy minél több képet tudjak 
róla készíteni, tudtam ilyen alkalmam 
nem adatik meg, vagy legalábbis nem 
mostanában! Persze minden vágyam 
volt egy őz portrét készíteni. Sikerült 
is! Pár méter távolságban még kíván-
csiskodott, de közelebb már nem mert 
jönni, inkább eloldalazott, vissza-visz-
sza pillantva, hogy figyelem-e még. De 
a villanyoszlopnál azért tudomásomra 

juttatta, ez az ő felség területe. Majd 
szépen lassan, végül csak tovább állt! 

– Mit ad neked a fotózás?
– Szó szerint örömöt, adrenalint, nyu-
galmat, olyan pillanatokat, amit néhá-
nyan soha életükben nem tapasztal-
nak meg. Plusz rengeteget tanultam a 
természetről, a vadakról, a vadgazdál-
kodásról, rengeteget változott a látás-
módom ebből a szempontból. Persze 
van, amiben egyetértek és van, amiben 
nem, mindenesetre nagyon segítőkész 
a helyi vadásztársaság, aminek külön 
örülök és köszönöm nekik! 

– A KÖZTÉRI KIÁLLÍTÁS ötletét a fo-
tóidból, hogyan fogadtad?
– Teljesen elvarázsolt mikor megtud-
tam, hogy a fotóimat kiállítanák a nagy-
közönségnek! Igazán hálás vagyok érte 
mindenkinek, aki ebben a projektben 
részt vett és munkát fektetett bele, leg-
főképpen alpolgármester úrnak, Borbás 
Viktornak. Tényleg köszönöm szépen!
 
– Szerepeltek már máshol a fotóid?
– Többször volt már a televíziók időjá-
rás jelentéseiben (MTV, RTL), a közös-
ségi média oldalakon, Turista Magazin 
oldalán is!
 
– Mit gondolsz a tudásátadásról? Szí-
vesen tanítanál gyereket fotózni? 
– Hasznos mindenképp, szívesen foga-
dom én is mások tanácsait, tanításait. 
Ha ez nekik is örömet okozna, akkor 
természetesen igen, szívesen tanítanék 
gyerekeket fotózásra!

Baranyi Marcsi
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A vírushelyzet ellenére szeretnénk, ha továbbra is figyelni tud-
nánk a szépre, jóra, a művészetekre. Jó lenne, ha megmaradhatna 
az igazi értékekre való nyitottságunk is. Ilyen igazi „helyi érték-
re” bukkantunk a közösségi médiában népszerűségnek örvendő 
Macsuga Henrietta fiatal monorierdői lakos természetfotóiban is, 
aki a Covid helyzetből is kihozta a legtöbbet, amit a fotóin viszont 
láthatunk. Ezért is gondolta Monorierdő Község Önkormányzata, 
hogy hagyományteremtő KÖZTÉRI KIÁLLÍTÁS keretében a nagykö-
zönség számára is megmutatja a Henrietta által lencsevégre kapott 
varázslatos pillanatokat. Reményeink szerint, évről-évre más-más 
„helyi értéket” fedezhetünk fel és mutathatunk be a lakosságnak. 
Ismerjék meg most Macsuga Henrietta fotóst és csodálatos fotóit.
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KÖZÖSSÉG

VADKAMERÁKKAL 
az	illegális	szemetelők	ellen

Az erdők, mezők nem
szemétlerakók. Idén 
eddig már hat teherautónyi 
eldobált szemetet szedtünk 
össze.

Monorierdőn is évek óta visszatérő 
probléma az illegális szemétlerakás bel- 
és külterületen egyaránt. Ezért külterüle-
ti vadkamerákat, sorompókat helyezünk 
ki, más-más helyszínekre.

ILLEGÁLIS SZEMETELÉS 
BŰNCSELEKMÉNY

Az illegálisan kihelyezett szemét nem-
csak, hogy bűncselekmény, hanem sú-
lyosan károsítja a környezetünket is. A 
vadkamerák mozgásérzékelővel vannak 
ellátva, és ha bekapcsolnak, nyomon kö-
vethető az elkövető kiléte. Az elkövetők 
súlyos pénzbírságra számíthatnak.
– Bízunk benne, hogy a vadkamerák ki-
helyezésével is csökkenhet az illegális, 
engedély nélküli szemétlerakás – mond-
ta el Borbás Viktor alpolgármester.

A	BELTERÜLETET	IS	TAKARÍTJUK

Környezetünk védelme és esztétikuma 
mindannyiunk érdeke, ezért az önkor-
mányzat belterületen is folyamatosan 
tisztítja a közterületeket. A szemét el-
takarítása a Fenyő utcában kezdődött, 
majd a Bogárzó utcában illegálisan el-
helyezett hulladékot is elszállítottunk. 
Sajnos gyakorta még a Makkos Parkot 

is ellepi a szemét, aminek az elszállítá-
sa az önkormányzatnak szintén jelentős 
költségébe került. A fokozott szemete-
lés is megmutatta, hogy a jövőben szük-
séges lesz a közterület-felügyelő mun-
karendjének megváltoztatása.

SOROMPÓKAT	IS	KIHELYEZÜNK

A külterületi illegális szemétlerakás el-
leni fellépésben az önkormányzatot a 
Homokpusztai Vadásztársaság, a köz-
terület-felügyelő, a polgármester és a 
képviselők is segítik. Együtt bejárták 
azokat a területeket, amelyek korábban 
az illegális szemétlerakás útvonalai 
voltak, ott is sorompók, vadkamerák 
lesznek kihelyezve. – Négy kamerát – 
amik már „munkába” is álltak – saját 
költségemen vásároltam meg és aján-
dékoztam az önkormányzatnak, hogy 
így is érzékeltessük az önkormányzat 
elkötelezettségét a környezetvédelem 
mellett – hangsúlyozta az alpolgármes-
ter, Borbás Viktor. A mezőgazdasági 
utak sorompóval elzárása reményeink 
szerint visszaszorítja majd az illegális 
szemétlerakást. Valamint új fejlemény, 
hogy a térképen nem szereplő, de kijárt 
utakat is felszámolják az autós közleke-
dés számára, de gyalogosan továbbra is 

be lehet majd menni. 
Az önkormányzat számos olyan ma-
gántulajdonban lévő területet is bejárt, 
amely szintén szeméttel volt teli, de eze-
ket az önkormányzat nem takaríthatja 
ki. De a szükséges jelzéseket az illeté-
kes hatóságok fel megtesszük, mind a 
szemét, mind a parlagfű tekintetében.
Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben 
illegális szemét lerakásának szemtanú-
jává válnak, vagy ilyen szemetet észlel-
nek, értesítsék a polgármesteri hivatalt 
az alábbi telefonszámon: 0630-6263-
604

Köszönettel és tisztelettel: 
Petrovai Tamás, közterület-felügyelő

A parlagfüvet még a virágzás előtt 
szükséges kiirtani. Ez minden ingatlan 
és földtulajdonosnak, földhasználónak 
kötelessége. Tudni kell, hogy június 

30-ig, a virágbimbók kialakulása előtt 
el kell végezni a parlagfű mentesítést. 
Ez azért is fontos, mert milliók életét 
nehezíti meg a parlagfű miatti allergia, 
illetve a mezőgazdaságban gyomnö-
vényként hatalmas gondokat okoz. 
Éppen ezért a parlagfű irtása a törvény 
szerint is kötelező.

KÖZÉRDEKŰ	VÉDEKEZÉS
–	PÉNZBÍRSÁG

A bírság mértéke belterületen és kül-
területen is egyaránt 15 ezer forinttól 
5 millió forintig terjed. Amennyiben a 
védekezéssel kapcsolatban felmerült 
költségeket, illetve a növényvédelmi 
bírságot nem fizetik ki határidőn belül, 

az köztartozásnak minősül, így annak 
behajtásáról az állami adóhatóság 
gondoskodik.

HATÓSÁGI	ELLENŐRZÉSEK
–	BELTERÜLET

Belterületen a jegyző, külterületen az 
illetékes megyei kormányhivatal nö-
vény- és talajvédelmi hatósága köteles 
eljárást indítani azokkal szemben, akik 
nem tettek eleget a parlagfű-mentesí-
tési kötelezettségüknek. 
Monorierdőn a Jegyzőnek van ha-
tásköre ellenőrizni és eljárni azokkal 
szemben, akik nem tesznek eleget a 
parlagfű mentesítésnek.

Baranyi Marcsi

„Sokba	kerülhet	a	parlagfű” – 
parlagfűmentes	program	Monorierdőn
Közeleg a parlagfűszezon, 
komoly pénzbírságra számíthat 
az, aki nem irtja!



Tudta, hogy  a háztartási 
használt étolajat nem sza-

bad a lefolyóba önteni?
Részletes infók itt: https://

biofilter.hu/lakossagi/

KÖZÖSSÉG
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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.

Olajozott környezetvédelem 
MÁR OTTHON IS
A környezetvédelem saját háztartásunkban kezdődik és 
mindannyiunk ügye. Sok háztartás teszi fel a kérdést, hogy 
hová is tegye a felgyülemlett étkezési sütőolajat. Sajnos vall-
juk be, hogy a legtöbben eddig egyszerűen csak a lefolyó-
ba, csapba, wc-be öntöttük és nem is gondoltunk arra, hogy 
mennyire környezetszennyező a használt sütőolaj. Ugyanis 
egyre több kutatás is bizonyítja és a környezetvédő szakem-
berek szerint is már egyetlen csepp használt étolaj is akár 
ezer liter élővizet is elszennyezhet. Fontos információ, hogy 
már Monoriedőn is környezetbarát módon szabadulhatunk 
meg az erre kijelölt  gyűjtőhelyeken a használt háztartási sü-
tőolajtól. 
Gyűjtőpontok: Fekete István Általános Iskola mellett, (2213 
Monorierdő, Szabadság utca 43.) 
Szárazhegy, Quercus Nonprofit Kft. telephelye (2213 Monori-
erdő, 2281/2 hrsz. (Piac) 
13 tény a használt sütőolajról, amit nem árt tudnunk:
1. Többször nem szabad újrahevíteni az étoljat.
2. 170-180°C felett az olaj egyes komponenseinek bomlása 

miatt egészsére káros anyagok szabadulnak fel.
3. Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is el-

szennyezhet. 
4. Csapba, wc-be nem szabad használt háztartási étolajat ön-

teni.
5. Csővezetékekben csatornadugulást okozhat.

6. Sütőolaj az élő-
vizekbe jutva 
gátolja az oxi-
génfelvételt és 
elpusztítja a vízi 
élőlényeket.

7. Rendkívül las-
san bomlik le, 
ezért hosszú 
időn át szennyezi a természetet. 

8. Háztartási szemétbe öntve pedig nehezen lebomló anyag-
ként jelenik meg a hulladéklerakókban

9. Az élővizekben és a talajban is károkat okozhat
10. Magyarországon éves szinten 50.000 tonna sütőolajat 

használunk el, és egy csepp használt étolaj akár 1000 liter 
élővizet is elszennyezhet!

11. Begyűjtött használt étolajat újrahasznosítják, bioüzem-
anyag lesz belőle

12. Földünk megóvásért vigyük a gyűjtőpontokra a használt 
sütőolajat

13. Ha kihűlt használt sütőolajat flakonba, befőttesüvegbe, 
kannába a gyűjtőpontra visszük, akkor már is tettünk a 
környezetvédelemért, így is csökkentettük az ökológiai láb-
nyomunkat ezzel is gátolhatjuk az üvegházhatás további 
súlyosbodását.             Baranyi Marcsi

A Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint újra nyitva 
tart Monoron a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca végén található ideiglenes hulladékátvevő 
pont. Az átvevőhelyre a korábbiak szerint zöldhulladékot, kommunális jellegű hulladékot 
és építési-bontási hulladékot (beton, tégla, cserép) lehet leadni.
FONTOS! A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára térítésmentes, aki 
felmutatja az DTkH Nonprofit Kft. szolgáltatási területéhez tartozó településre vonatkozó 
lakcímkártyáját, a hulladékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására) és a befize-
tést igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás). 
Fenti dokumentumok bemutatása a hulladék elhelyezésének kötelező adminisztrációjá-
hoz szükséges, annak hiányában a hulladékot nem áll módunkban átvenni!
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7:00–16:00, szombat 7:00–14:00.
A hulladéklerakó működésével kapcsolatban a DTKH Ügyfélszolgálatait kereshetik az 
alábbi elérhetőségeken: 06-53/500-152, ugyfelszolgalat@dtkh.hu.

ÚJRA	NYITVA	TART	AZ	IDEIGLENES	HULLADÉKÁTVEVŐ	PONT	MONORON
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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

•   Középfokú végzettség
•   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
•   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!

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo:  

9.00–19.30,  
V: 9.00–18.00

Monor

„HAJRÁ	MONORIERDŐ!” 
A	sport	és	a	foci	mint	helyi	
stratégiai	ügy

Azt, hogy komolyan vesszük a sporté-
letet Monorierdőn is, mi sem bizonyítja 
jobban, mint hogy a sport valóban stra-
tégiai ügy, hiszen az önkormányzatnak 
hatályos, hivatalos Sport-koncepciója 
is van. A dokumentum az önkormány-
zat honlapján meg is tekinthető. Az 
előző számban a helyi fociéletről Gál 
Bélával, a Rebelog Kft. ügyvezetőjével 
beszélgettünk a vírus utáni sportélet 
újraéledéséről. Mostani számunkban 
a felnőtt és gyerek fociedzőkkel beszél-
gettünk múltról, jelenről, jövőről.

MINDENKI	„PALIBÁCSIJA”

Elsőként a 72 éves Sándor Pált, gyer-
mekfoci edzőt kérdeztük, aki egyéb-
ként most ünnepli az 50. házassági év-
fordulóját, amihez ezúton is szeretettel 
gratulálunk!

Pali bácsi jó pár évet visszarepült az 
időben és elmesélte, hogy hatévesen 
kezdett focizni Kistartcsán, ahol még 
ma is rúgja a bőrt az „Apukák” csapa-
tában heti szinten. Majd Monorra köl-
tözött és nyolc évig focizott Csévha-

Pezsgő fociélet, utánpótlás nevelés, tehetséggondozás, bajnoksá-
gok, benépesülő sportpálya. A meccseken a nézőtérről zúgó buz-
dítás: Hajrá Monorierdő! Ezek nem csak álmok, hanem a valóság 
volt a településen, és reméljük, hamarosan újra az lesz a pandémia 
elmúltával is. A foci-ügy most méltán aktuális, hiszen hamarosan, 
vagyis június 11-től megkezdődik a július 11-ig tartó 16. Labdarúgó 
Európa Bajnokság is.

raszton, később edző lett, kezdetben 
Monoron, és közel harminc évig volt 
edző M.S.E-nél szinte minden korosz-
tályban.

– Gál Béla hívó szavára jöttem Mo-
norierdőre és az U. 7-es és az U. 9-es 
csapatokat edzem kedden és csütör-
tökön 16:00-19:00-ig, az U. 11 – U. 13.-

as csapatokat pedig Ujj Dániellel edzi 
– meséli Pali bácsi. – Én ígérhetem, 
mindent el fogok követni, hogy a „kis 
focisták” megismerjék a labdarúgás 
alapelemeit és a sportszerű viselke-
dést (remélem, ők még át fogják adni 
a metrón a helyet.) Májusban kezdtük 
az edzéseket, és remélem, a résztve-
vők elviszik az edzések jó hangulatát, 
és mások is kedvet kapnak kipróbálni 
ezt a csodálatos játékot, a focit! Hajrá 
Monorierdő! Hajrá REBELOG! – zárta 
a beszélgetést mindenki „Palibácsija”, 
Sándor Pál gyerekedző.

Aki még szeretne jelentkezni a gye-
rek focicsapatba, írjon bátran e-mailt 
a Pali bácsinak a palibacsi49@gmail.
com-ra. 

Baranyi Marcsi

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
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A pandémiás időszak az önkormányza-
tok életében is sok nehézséget okozott. 
Ennek ellenére településünk vezetése 
fontosnak tartja a civil szervezetek élet-
ben tartását. Monorierdőn önkormány-
zati támogatásban összesen kilenc civil 
szervezet részesült az idei évben, amit 
természetesen minden évben igényelni-
ük kell, és el is kell számolniuk tételesen 
a kapott támogatással. 

Koncz Bence a monorierdői Első 
E-Sport Egyesület elnöke, egy vagyon-
védelmi cég irodai vezetője. A huszon-
kilenc éves fiatalember karrierépítés 
miatt költözött el korábban a telepü-
lésről, de nemrégen már visszatelepült 
Monorierdőre a feleségével. És lapunk 
megjelenésekor megszületett első 
gyermekük is.

Bence közel öt éve kezdett komo-
lyan foglalkozni az e-sporttal, amikor is 

„Monorierdő	lakossága aktív, 
modern	és	vevő	a	virtuális	térre,	 
így	az	E-Sportra	is”

Az aktívan működő és tevékenykedő 
civileket terveink szerint, időről időre 
bemutatjuk a lakosságnak. Civil 
szervezeti körképünkben most első-
ként ismerjék meg az Első E-Sport 
Egyesületet. 

térdsérülés miatt abba kellett hagynia 
az aktív versenyzést és a labdarúgást. 
Így kezdett el komolyabban foglalkozni 
az addig csak hobbi szinten űzött FIFA 
nevű játékkal, itt találta meg a versenyél-
ményt, amit a sérülése előtt a labdarú-
gás adott neki. 

Olyannyira komolyan vette az e-spor-
tot is, hogy egyesületet alapított, jelen-
leg aktív 16 fő játékosa van az egyesü-
letnek, amelyből többen monorierdői 
lakosok. Az önkormányzati támogatás-
ra nekik is nagy szükségük van, mert 
időről időre fejleszteni kell a szoftve-
reket és az eszközparkot is. Bence azt 
mondja, hogy a településen van jövője 
az e-focinak és az e-sportnak is. Kö-
zel száz, százötven fiatal is lehet 6-20 
éves korosztályig, aki bevonható ebbe 
a sportba tudatosan. – Az e-sport több 
mint egy puszta számítógépes vagy 
playstationos játék – hangsúlyozza az 
egyesület vezetője. – Itt, akárcsak a va-
lós sportoknál komoly felkészülések, va-
lós versenyek vannak, de mindez persze 
az online térben zajlik, és minden sport-
ágnak megvan a virtuális megfelelője is 
– magyarázza Koncz Bence. 

Az Első-E-Sport Egyesület vezetője 
azt mondja, hogy tisztában vannak az 

internet veszélyeivel is, és tudatosan 
formálják a fiatalok szemléletét a té-
mában. Azt vallják, hogy a felügyelettel, 
csapatban végzett e-sport megvédheti 
a fiatalokat a virtuálisan valós elmagá-
nyosodástól és az internetfüggéstől is. 
Az internet veszélyei kapcsán felhívják 
a fiatalok figyelmét még arra, hogy óva-
tosan adják ki az adataikat, fotóikat az 
interneten ismeretleneknek, nehogy on-
line bántalmazás, zaklatás áldozataivá 
váljanak. 

Monorierdő nemcsak az offline foci 
térképére tette fel magát, hanem az on-
line térben is jegyzik őket a virtuális NB1 
második helyén áll. Ez négy osztályból 
álló bajnokság, osztályonként tíz-tizen-
két csapattal. – Az első osztályban 
olyan nagy e-sport csapatok találhatók 
meg, mint a Debreceni Vasutas Club, a 
Vasas, a Veszprém, a Honvéd csapa-
táé, csupa valós NB1-es klubok e-sport 
csapatai és ők jelenleg mind a hátun-
kat nézik, egyedül a Puskás Labdarúgó 
Akadémiának az e-sport csapata az, 
akik előttünk vannak – zárja büszkén a 
beszélgetést az Első E-Sport Egyesület 
vezetője Koncz Bence. 

Baranyi Marcsi
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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.

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

·  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


