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Karácsonyi
terülj, terülj asztalkám
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ALBERTIRSA, CEGLÉDBERCEL, DÁNSZENTMIKLÓS, HERNÁD, MIKEBUDA, ÖRKÉNY, PUSZTAVACS,
TATÁRSZENTGYÖRGY, TÁBORFALVA, ÚJHARTYÁN, ÚJLENGYEL

Szalagavató bálok

Ismerjük meg
a régió
polgármestereit!

Részletek a 2. oldalon

Szenvedély ez az
életforma
Ezúttal a pusztavacsi
Rózsa Tanyát szeretném
bemutatni, hiszen egyre többen látogatnak el
a gazdaságba és csodálkoznak rájuk. A tulajdonosok tele vannak ötletekkel, álmokkal...

Részletek a 12. oldalon

Vége a zsákos
módinak
Már nem kell sokat
várni, hogy a szelektív hulladék egységes
edényzetekbe kerülhessen a régió legtöbb településén.

Részletek a 10. oldalon

Fotó: Szondi Péter

Darázsi Kálmán erdész szeretett volna lenni,
vágül faipari mérnök lett,
majd pedig Monor polgármestere.

Az idei végzős diákok
legnagyobb örömére megtarthatták a szalagavató bálokat és az azt követő
afterpartykat. A monori és a
gyömrői középiskola tanulói
is lelkiismeretesen készültek a táncaikkal.

Advent a régióban
November utolsó vasárnapján megkezdődött az
adventi időszak, a karácsonyi előkészületek ideje. Minden településváltozatos programokat kínál az

ünnepi ráhangolódáshoz,
melynek elengedhetetlen
része a gyertyagyújtás és a
varázslatos díszek.

Részletek a 11. oldalon

Adventi ablaknyitogatás a régióban

Részletek a 4. oldalon

Pest megye szépe
2021. november 12-én
megválasztották Magyarország legnagyobb lélekszámú
megyéjének új szépségkirálynőjét, valamint udvarhölgyeit. A verseny záróeseményét egy nagyszabású
gálaest kísérte.

Részletek a 6. oldalon

A sok éve sikeres kezdeményezéshez idén is számos
település csatlakozott. Az
események szervezői idén is

folytatták az adventi készülődés ezen formáját.
Részletek a 3. oldalon

Hirdetés

Magócsi Ruhatisztító
Felvevőhelyek:

A MIRELITE MIRSA Zrt.
albertirsai telephelyére
azonnali munkakezdéssel

MűSZAkI opERáToR,
gépkEZELő,
vILLAnySZERELő
és hűTőgépéSZ

A MIRELITE MIRSA ZRT.
albertirsai telephelyére,
szakirányú végzettséggel
rendelkező

munkatársakat keresünk.

Műszaki Vezetőt,
általános Műszaki
karbantartót,
géplakatost
keresünk.

Önéletrajzot a
szekeres.krisztina@mirsa.hu
e-mail-címre várjuk.
érdeklődni: 06-53/570-147

Önéletrajzot a
szekeres.krisztina@mirsa.hu
e-mail-címre várjuk.
Érdeklődni: 06-53/570-147

Albertirsa: Köztársaság u. 37/a – BB ruházat
Cegléd: Rákóczi u. 34–36 – Kristály Gyorstiszító
Dabas: Fő út 46. – Élelmiszerboltban
Dabas: Szent István u. 19. – Andy butik

Tisztíttassa szőnyegeit és ruháit
háztól házig szállítással!

Függönyök, lakástextilek tisztítása
Gyapjúágynemű tisztítása
Óvodáknak, iskoláknak, közületeknek egyedi
reklámáron. Kérje ajánlatunkat!
Üzlet: 2200 Monor, Kossuth L. u. 41.
Nyitvatartás: hétfő–péntek: 8–17, szombat: 8–12
Tel.: 06-29/411-135, 06-30/232-5773

Alsónémedibe keresünk

csomAgszortírozó
munkatársat

1 műszakos állandó délutános
munkavégzésre (16.30–01.30).
Feladatok: konténer kipakolása és
szétválogatása szalagra, csomagok
válogatása méret és irányítószám
szerint, összekészítés kiszállításra.
Átlag nettó bérezés 220–240 000 Ft.
céges buszok: Budapest, Nyáregyháza, Kakucs, Inárcs, Ócsa, Örkény,
Hernád, Gyón, Dabas, Felsőbabád,
Vasad, Monor, Gomba, Bénye, Pánd,
Káva, Pilis, Monorierdő, Kiskunlacháza,
Tass, Szalkszentmárton, Táborfalva,
Tápiószecső, Sülysáp, Úri, Ecser, Gyömrő, Gyál, Kunadacs, Kunszentmiklós,
Bugyi, Babád.

Érd: 06-70/419-0680
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Ismerjük meg a régió
polgármestereit!
MONOR

R

égi monori család sarja Darázsi Kálmán,
gyerekkorában erdész
szeretett volna lenni, végül
faipari szakközépiskolában
tanult tovább, de a természet szeretete mélyen beleivódott. Polgármesterként
is fontosnak tartja, hogy az
utánunk következő generációk számára egy élhető világot hagyjunk hátra.
– Monorról származik?
– Apai ágról igen, anyairól Fejér megyei vagyok.
A nagyszüleim Székesfehérvár mellett éltek és én is
itt születtem, de ekkor már
épült Monoron a házunk,
amibe nem sokkal később
be is költöztünk.
– Milyen volt Monoron
kisgyereknek lenni?
– Az az időszak egy teljesen más világot mutatott!
A legtöbb utca szilárd burkolat nélküli volt, és a kisebb forgalom miatt kint
játszhattunk az utcákon.
Monor szélén lakunk, itt
több volt a fás, erdős terület.
– Miről álmodott, mi
lesz, ha nagy lesz?
– A Katona József Óvodába, majd a Kossuth Lajos
Általános Iskolába jártam.
Az volt a nagy álmom, hogy
erdésznek tanulok majd, a
természet, a fák és az erdő
szeretete miatt. Általános
iskola végére átértékeltem
a jövőmet, és egy olyan középiskolát
választottam
ahol nem kellett kollégistának lennem.
– Végül hol tanult tovább?
– Kaesz Gyula Faipari
Szakközépiskolában. Itt leérettségiztem és asztalos
lettem. A középiskola meghatározó irányt adott a későbbi tanulmányaimhoz, az
érettségi után faipari tech-

nikusnak tanultam, majd
műbútorasztalos és restaurátornak. A munka mellett a Nyugat-Magyarországi Egyetemen először
műszaki
szakoktatóként,
majd faipari mérnökként
diplomáztam.
2015-ben
megcsináltam a bútorasztalos mestervizsgát. A tanári
diploma megszerzése után
12 évig faipari elméletet és
gyakorlatot tanítottam a középiskolában, ahová én is
jártam. Jelenleg ez az iskola
a legnagyobb faipari proﬁlú oktatási intézmény az országban, itt képezik azokat
az asztalosokat, akik Magyarországot sikeresen képviselik a világversenyeken.
A mai napig kapcsolatban
vagyok a szakmával, mivel
folyamatosan vizsgáztatok
asztalosokat, faipari technikusokat,
kárpitosokat,
sőt, Pest megyében asztalos
mestereket is.
– Az asztalos szakmához hogyan jött a tanítás?
– Eleinte asztalosként
dolgoztam, napi 14-15 órákat voltunk bent a munkahelyen még a hétvégéken is.
Ennek ellenére a főnököm
nem engedett el egy főiskolai vizsgára, ezért felmondtam. Szerencsére az iskolában tárt karokkal fogadtak,
és így a tanulásra is több
időm jutott.
– Mindehhez hogyan
kapcsolódik a polgármesterség?
– Mindig foglalkoztatott
a közélet. 2006-ban lettem
önkormányzati képviselő, a
FIDESZ-be 2002-ben léptem be. A családom jobboldali beállítottságú, és elég
korán elkezdett érdekelni a
politika. Monorierdő leválásával két új egyéni körzetes
képviselőre volt szükség a
monori testületben. Megke-

restek, hogy vállalnám-e, és
igent mondtam, így 2006ban elindultam az önkormányzati választáson. Rengeteg munkám volt benne,
de több jelölt közül én jutottam be a képviselő-testületbe. 2014-ben főállású
alpolgármesterré választott
a testület az akkori polgármester javaslatára. Alpolgármesterként a háttérben
a megvalósításokért dolgoztam, ezt követően lettem
2019-ben a FIDESZ polgármester-jelöltje.
– Mennyire más az alpolgármesterség a polgármesterségtől?
– Teljesen, a polgármester a város arca. Sokan úgy
gondolják, hogy mindenható, ennek fejébe pedig mindenért felelős is, ami azért
nem teljesen így van. Egy
vezetőt mindig a jobbító
szándék kell, hogy vezessen, így véleményem szerint, egy polgármester is a
lehető legjobbat akarja a településének.
– Több, egymástól távol álló területen kellett
megfelelnie,
amihez
társult a városvezetés,
mégis, úgy tűnik, kiegészítik egymást.
– Valóban egy nagyon
sokoldalú munkáról beszélünk, ami ezért nagyon
komplex. Minden, amit eddigi életem során tanultam,
azt tudom kamatoztatni. A
műszaki végzettség, a tanári munka mind-mind segíti
a jelenlegi munkámat.
– Hogyan tölti a szabadidejét?
– A szabadidőm nagy részét a családomnak szentelem. 11 éves a lányom és 8
hónapos a kisﬁam. Nagyon
szeretünk túrázni, igyekszünk sokat kirándulni, bár
elég kevés szabadidőm van.

Darázsi Kálmán, Monor polgármestere

Szoktam focizni, biciklizni országúton és terepen is,
futok, edzőterembe már nagyon ritkán megyek, főleg a
covid óta. Az életemet mindig meghatározta a sport.
Tíz évig versenyszerűen
birkóztam, a Monori Sportegyesület színeiben.
– A természet szeretete
folyton visszaköszön.
– A települések életében
is egyre fontosabb kérdés
a természetvédelem. Úgy
kell cselekednünk, hogy az
utánunk következő generációk számára is egy élhető világot hagyjunk hátra.
De nehéz kérdés, mert például a monori faültetéseknél is sokan még mindig
csak a későbbi munkát látják: sok lesz a lehulló levél,
gereblyézni kell… Abba nem
gondolnak bele, hogy szebb
lesz a közterület, mennyivel
tisztább lesz a város levegője, és több lesz az árnyék a
nyári forróságban. Mi otthon is úgy élünk, hogy ﬁgyelünk a hulladék kezelésére, az állataink jóllétére.
Az udvarunkat is teljesen
bezöldítettük, nem is érem
utol magam soha a kert rendezésében.

– Polgármesterként lehet 5 évnél többre tervezni?
– Nagyon sokat számít 5
év egy település és egy ember életében is, de igen, lehet.
Elindítjuk a várost egy úton
– de ez a város már a 90-es
évek végétől elindult egy hihetetlen fejlődési folyamaton, amit azok tudnak csak
igazán megerősíteni, akik azóta is itt élnek. Olyan dolgokat kell létrehoznunk, amik
hosszú évtizedekig meghatározzák a város működését,
településképét,
arculatát,
akár a fásítási programok,
vagy az, hogy milyen irányba
formáljuk a lakosság szemléletét, ezek mind meghatározzák a város jövőbeni sorsát.
– És az Ön sorsát, hogyan látja?
– Nagyon nehéz erre a kérdésre jó válasz adni két év
munka után. A polgármesterség egy ekkora település
esetében nagyon sok olyan új
kihívást ad, amire nehéz reagálni. Az önkormányzat érdekeit képviselve az ember
nagyon sok konﬂiktushelyzetbe kerül, amit a lehető
legkevesebb stressz mellett
kell megoldani.
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Adventi ablaknyitogatás
a régióban
ERŐSÖDIK A HAGYOMÁNY

A sok éve sikeres kezdeményezéshez is számos település csatlakozott. Többek
között Üllő, Monor, Gyömrő és Vecsés is részt vett az
egyre közkedveltebb adventi ablaknyitogatásban. Az
események szervezői idén is
folytatták az adventi készülődés ezen formáját, ezzel
egyre inkább erős hagyományt teremtve a régióban.
A településeken élő családok választhatnak egy számot, majd vállalják, hogy az
adott napon és attól kezdve

december 24-ig minden nap
kivilágítják feldíszített ablakukat. Aki szeretné, az egy
kis mézeskaláccsal vagy szaloncukorral meg is vendégelheti az ablakot megtalálókat.
– Interneten találkoztam
először ezzel a kezdeményezéssel, élőben nekem is ez
az első – mesélte lapunknak
Lipkovics-György Gabriella, a vecsési ablaknyitogatók
szervezője. – Az ablaknak
jelentkezők mind nagyon lelkesek voltak, és nem csodálkoznék, ha az ő lelkesedésük
még több ablakot, illetve ab-

lakkeresőt vonzana be. Mindenképp jó program kimozdulni a szabad levegőre, a
sötét, téli estéknek célt lehet
találni, akár gyermekekkel
is. Ki tudja, talán ismerkedési, barátkozási lehetőség is
adódik!
Üllőn egyszerre két településrész is szervez adventi ablaknyitást, Monoron pedig
az adventi ablakokat bejáró
és lerajzoló gyerekek alkotásai versenyen vesznek részt,
a négy legtöbb szavazatot kapott rajz gazdája pedig ajándékban is részesül. Régió infó

Hirdetés

A világszerte több mint 15 000 munkavállalót foglalkoztató Sealed Air
vállalatcsoport magyarországi leányvállalata, az Újhartyánban működő,
csomagolóanyagokat gyártó Sealed Air Magyarország Kft. folyamatos

felvételt hirdet az alábbi műszakos pozíciókra:

raktáros • operátor (gépkezelő)
MinőségEllEnőr
Elvárások:
Gyártó vállalatnál hasonló területen szerzett
tapasztalat
Műszakos munkarend
vállalása (éjszakai
munkavégzéssel!)
Raktárosoknak:
érvényes targonca
OKJ-s bizonyítvány és
érvényes gépkezelői
jogosítvány megléte
+ néhány év targoncavezetési tapasztalat

Amit kínálunk:
Biztos nemzetközi háttér
Határozatlan idejű munkaszerződés
Versenyképes alapbér + éjszakai és vasárnapi
pótlék + cafeteria + bónusz
Bejárás támogatása (km hozzájárulás vagy
ingyenes céges buszjárat a környező településekről, illetve Budapestről)
Kedvezményes étkezés, reggeli péksütemény
és gyümölcs
Tanulási, fejlődési lehetőség
Munkavégzés helye:
Újhartyán (Ipari Park, az M5-ös autópálya
mellett)

Fényképes önéletrajzát a következő e-mail-címre kérjük:
hr-hungary@sealedair.com,
illetve várjuk hívását a +36-20/409-7446 mobilszámon.

ÁCS,
TETŐFEDŐ,
BÁDOGOS

alpinal.
technikáv
kedvező
árak!

• zsindelyezés
• széldeszkázás
S z ak k é p z E T T
• szegőelemek cseréje
mE S TEr Ek
• beázások javítása
• ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
• tetőszerkezet teljes cseréje, fedése

06-30/919-4694
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.
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Advent a régióban
November utolsó vasárnapján megkezdődött az adventi
időszak, a karácsonyi előkészületek ideje. Minden
település változatos programokat kínál az ünnepi
ráhangolódáshoz,, melynek elengedhetetlen része a
gyertyagyújtás, a Mikulás és a varázslatos díszek.

Monor

Monorierdő

Monoron évek óta hagyomány a közös gyertyagyújtás, idén az eső miatt az első
alkalomnak a római katolikus templom adott otthont.
December 5-én és 6-án a
városközpontban, a Szent
István téren találkozhattak
az érdeklődők Monor város
Mikulásával. Egészen december 17-ig látható Kruchió
László kiállítása Karácsonyi
körutazás címmel a főtéren, ahol egy kis karácsonyi
vásár is várja az odalátogatókat. A december 19-i
gyertyagyújtás után jótékonysági koncertet rendeznek a ceglédi szeretetotthon
javára.

A rossz idő sem tántoríthatta
el a kilátogatókat és fellépőket advent első vasárnapjának méltó megünneplésétől Monorierdőn. Az első
adventi gyertyát Urr Zsolt

Ipoly
plébános
gyújtotta meg a
Makkos parkban,
majd a Katolikus
Fotó: Szondi Péter, további képek: facebook.com/szondiphotography/
Közösség műsorát
láthatták a kilátogatók. Rozs Tamás gyerekda- várják az érdeklődőket a hétvégén, vasárnaponként
lokkal kedveskedett, utána szabadtéri karácsonyi vásár- közös gyertyagyújtásra vártovábbra is a gyerekeké volt ral. A Barátság Nyugdíjas ják az érdeklődőket.
a főszerep: a Hímzett Igricek Klub után fellép Berzsenyi
bábjátéka következett. A ki- Levente tangóharmonikás, Vasad
látogatók Spischák Dávid ze- majd meghallgathatják a November 26-án délután
netudós adventi koncertjét is tápiósülyi Gaudete kórust és összejöttek a segítő kezek és
láthatták. Végül a forraltbo- a Csicsergő Kórust, de nem közösen megépítették Vasad
rozással összekötött, meghitt marad ki a kínálatból a bet- község kültéri adventi kobeszélgetés sem maradhatott lehemezés és a tűztánc-show szorúját, amely négy héten
sem. A becsületkasszába be- át szépíti majd a faluközel.
folyt összeget Ferencz Laura pontot és emlékeztet a karáSülysáp
csony eljövetelére.
gyógyulására ajánlották fel.
Tavaly a járványhelyzet nem
A koszorú alapját szalmabálák adják, amelyre fenyőtette lehetővé a programok Üllő
megtartását, idén egyelőre December 5-én zajlott az gallyakat erősítettek drótkészülnek a sülysápi advent- üllői motoros Mikulás-fel- tal, masnival és szalaggal
re. December 11-én szom- vonulás. A vadnak épp nem díszítették. Az idei adventbaton a Szent István téren mondható motorosok körbe- ben új, csillag alakú fénydesuhanták az egész települést, koráció is szépíti a községet.
Régió infó
de több helyen meg is álltak,
hogy szaloncukrot osszanak
Nem mehetünk el szó
a gyermekeknek, akik persze előszeretettel bámulták
nélkül a települések köztéri dekorációi mellett.
meg a komoly gépeket. A
Bármerre is indulunk,
legtöbb résztvevő természetesen nem hagyta otthon a
szebbnél szebb installációkkal, kültéri betleheMikulás-felszerelést
sem,
mekkel találkozhatunk.
így még látványosabb volt az
Egyes helyeken már
esemény a kisebbek és a nagyobbak örömére egyaránt.
hagyomány a település
A Mikulás-napi prograbetűinek ünneplőbe ölmok mellett Üllőn is minden
töztetése. Így tett többek
között Monorierdő és
Gyömrő. Utóbbi központja káprázatos színpompával várja az arra látogatókat. Pilisen csodálatosan
feldíszített karácsonyfa
köszönti a nézelődőket,
de van a városban jászol,
különleges adventi koszorú, postaláda is közvetlen
eléréssel a Mikuláshoz.
Érdemes egy kis adventi kirándulásra indulni,
mert a régió minden települése tartogat valamilyen érdekes, szemet gyönyörködtető vagy lelket
melengető meglepetést,
Fotó: Princz Mihály,
amivel segítik az ünnepre
facebook.com/mihaly.princz.988
hangolódást.

KÖZÖSSÉG • 5

Régió • 2021. december

Fejlődő régió és családi támogatások
Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő és a Belügyminisztárium önkormányzati
államtitkára december elsején sajtótájékoztatót tartott a monori Vigadó
dísztermében. Az egybegyűltek előtt a régióban zajló fejlesztésekről beszélt,
de tájékoztatott a kormány jövő évi, családokat érintő intézkedéseiről is.

P

ogácsás Tibor országgyűlési képviselő
részletezte a 2021-ben
elkezdődött fejlesztéseket,
amelyek a régió számos települését érintették. Jelenleg
is folynak nagyméretű útépítések, a belterületi utak nagy
része és a közutak jelentős
része megújult. – Van még
elmaradásunk ezen a téren –
mondta –, de azon vagyunk,
hogy ezeket a lehető legrövidebb időn belül megoldjuk.

Több oktatási intézmény is
megújult az elmúlt pár évben, ideértve óvodák, bölcsődék felújítását és építését,
iskolák energetikai felújítását. A településeink nagy részében megújultak az orvosi
rendelők is.
Az államtitkár továbbá kifejtette, hogy a már korábban bejelentett 80 ezer forintos
nyugdíjprémium
mellé a teljes 13. havi nyugdíjat biztosítja a kormány

jövő év februárjában. Tavaly
áprilisban döntöttek úgy,
hogy a járvány miatt a családokat és a gazdaságot segítő
mentőcsomag részeként az
idősek támogatására visszaépítik a 13. havi nyugdíjat.
Valamint januártól 200 ezer
forintra nő a minimálbér
és 260 ezer forintra a szakmunkás minimálbér. A családi adóvisszatérítés csaknem 2 millió szülőt érint
majd, és összesen több mint

600 milliárd forintos támogatást jelent. A magyar gazdasági növekedés mára az
egyik leggyorsabb Európában, ami lehetővé teszi, hogy
a kormány visszaﬁzesse a
beﬁzetett szja-t. A gyermekes családok és a nyugdíjasok mellett a kormány a ﬁatalokat is célzottan segíti a
járvány alatt. Januártól nem
kell jövedelemadót ﬁzetniük a 25 év alattiaknak, ezzel havi több tízezer forint-

írt leveleiket. Közvetlen kapcsolattal a Télapóhoz pos-

tapontok többek között Vecsésen, Gyömrőn és Pilisen
találhatók. A pilisi postaláda
olyan jól működött, hogy a
bedobott kívánságok december 5-én, szombaton valóra
is váltak, és a városi ünnepségen átvehették a gyerekek
az ajándékaikat.
Lapzártánk idején minden
ablakba helyezett kis cipő és
csizma is megtelt ﬁnomsággal. Előzetes értesüléseink
szerint idén elmaradt az éves
virgácstermés a korábban
megszokott mennyiségtől. AF

Megérkezett a Mikulás
MOTORON ÉS VONATON IS

December 6-án és az azt
megelőző hétvégén minden
településre megérkezett a jó
öreg Mikulás. Mivel sok helyen kellett egyszerre lennie,
ezért a szánkója mellé segítségül hívott motort, vonatot,
kamiont.
A tavalyi lezárások és korlátozások után idén újra találkozhatott a várva várt
Mikulás a gyerekekkel. Mo-

noron a Szent István téren fotelben ülve, Gyömrőn az újdonságnak számító
hógömbben, majd egy piros
kisvonaton utazva várta a
gyerekeket. Üllőn és Vecsésen motoros Mikulás-felvonulással kedveskedtek a városlakóknak. Vecsésen pedig
kamionon is befutott. Sokfelé kikerültek a piros varázspostaládák, ahová bedobhatták a gyerekek a Mikulásnak

Hirdetés

KÖZTÜNK A HELYED,
DOLGOZZ NÁLUNK CsévharasZtON!

a BFB plus Kft. egy gyorsan növekvő, belga tulajdonban lévő,
prémium kisállateledel-gyártással és -forgalmazással foglalkozó vállalatcsoport tagja, melynek Csévharaszton működő telephelyére keressük csapatunk új tagjait az alábbi munkakörökbe.

Gépbeállító

(több üzemegységünkbe,
több műszak vállalásával)

Karbantartó

Géplakatos, villanyszerelő VAGY mechanikai
műszerész végzettséggel, többműszakos
munkarendbe)

Targoncavezető

(több üzemegységünkbe, több műszak
vállalásával, érvényes targoncavezetői engedéllyel)

Üzemi operátor betanított munkás

(többműszakos munkarendbe, több üzemünkbe is)

tal emelkedik a keresetük. A
ﬁatalok adócsökkentését is
a gazdasági növekedés teszi
lehetővé. A felsorolt intézkedések jól mutatják, hogy Magyarországot előre kell vinni,
nem pedig hátra – mondta el
Pogácsás Tibor.

A MIRELITE MIRSA Zrt.
albertirsai telephelyére
azonnali munkakezdéssel

komissiózótargoncás
MunkATáRSAkAT
fELvESZünk.
Önéletrajzot a
szekeres.krisztina@mirsa.hu
e-mail-címre várjuk.
Érdeklődni: 06-53/570-147

Gyere hozzánk

CsévharasZtra DOLGOZNi!

• Kiemelkedő fizetés
+ pótlékok
• Biztos, hosszú távú
munkalehetőség
• Ajánlói és egészségmegőrző bónusz
• Bejárástámogatás: 15 Ft/km
• Összetartó csapat,
támogató vezetők

JELENTKEZZ:

+36-30/792-1319

Csévharaszt, Nyáregyházi út 51.
hr@bfbplus.hu
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Megválasztották
Pest megye szépét

2021. november 12-én pénteken került megrendezésre a
IV. Pest megye szépe választás döntő és gálaest a törökbálinti
Munkácsy Mihály Művelődési Házban, ahol megválasztották
Magyarország legnagyobb lélekszámú megyéjének új
szépségkirálynőjét, valamint udvarhölgyeit.
A verseny záróeseményét
egy nagyszabású gálaest kísérte, melynek házigazdái
Pordán Petra és Győrfi Pál
voltak. Az est sztárfellépője
Vastag Tamás Fonogramdíjas énekes volt, de fellépett a JP Dance Company, a
DanceFolk THOMX & Nagy
Teodóra, valamint a Gyémántkút Egyesület Smaragd
mazsorett csoportja is.

A versenyzők dolga nem volt
könnyű, ugyanis a novemberben megrendezett gálára
egy évet kellett várniuk. Ebben nagy segítséget jelentett
számukra Zámbó Viktória, a
program szakmai koordinátora, aki a közel egy év várakozás ellenére is egyben tartotta, valamint felkészítette
a Pest megye szépe választás
döntőbe jutott résztvevőit.

A versenyzők ruháit Colorado Fashion és Adry Couture
biztosította, a hölgyekről és
az estről készült fotók pedig
Weronika Photo és Horváth
Tamás munkáját dicsérik.
A verseny fővédnöke Dr.
Aradszki András országgyűlési képviselő volt.
2022 májusában indul az
V. Pest megye szépe választásra való jelentkezés. R infó

A IV. Pest megye szépe választás szépségkirálynője
Csasztvan Lilla (Budapest)
I. udvarhölgye Détári Virgínia (Cegléd)
II. udvarhölgye Nagy Enikő Kamilla (Budapest)
Legszebb mosoly díjas Csasztvan Lilla (Budapest)
Legszebb kisugárzás díjas Fodor Laura (Szigetszentmiklós)
Legbájosabb díjas Pásztor Cintia (Nyáregyháza)
Legkarakteresebb díjas Détári Virgínia (Cegléd)
Legjobb mozgás díjas Böhm Alexandra (Érd)
A közönségszavazás nyertesei:
1. helyezett Böhm Alexandra (Érd)
2. helyezett Fodor Laura (Szigetszentmiklós)
3. helyezett Détári Virgínia (Cegléd)
Gratulálunk a nyerteseknek és az összes döntőbe jutott
versenyzőnek egyaránt!

Hirdetés

Vecsési
nagyüzemi konyha

alapanyagraktárba
munkatársat keres!
Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal várunk.
karrier.city@gmail.com
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A régió angyalkái
Az év végi ünnepi időszakban megsokszorozódik
a gyűjtések száma, szerveznek akciót nehéz sorsú
gyerekek, felnőttek számára, de sok más karitatív
esemény is adódik. Ezekből szemezgettünk, de
egy kicsit is nyitott szemmel járva, bőven találunk
lehetőséget a közösségünkben, a lényeg mindig az,
hogy tegyünk mi is azokért, akiknek kevés jutott.

Fotó: Princz Mihály,
facebook.com/mihaly.princz.988

A

cipősdoboz akciók régiószerte
közkedveltek. Sok iskolában
hagyomány, hogy ilyenkor a
diákok cipősdobozban hozhatják be a
már használaton kívüli, de jó állapotú játékaikat, könyveiket, amelyeket
jótékonysági szervezetek juttatnak
el a rászoruló gyermekek számára. A
Hang a hangtalanokért Állatmentő

Alapítvány munkatársai
felvállalták, hogy a monori gyermekotthon 13 lakóját lepik meg karácsonykor. A Sant’Egidio monori
közösség december 25-én
ebédet és ajándékot visz
hajléktalanok, rászorulók, intézetben élő idősek,
szegény gyerekek és családjaik részére. A Monori
Angyalok ötödik alkalommal gyűjtötték össze 36
monori roma kisgyerek
kívánságát, az adományozók pedig angyalként
valósíthatják meg álmaikat. Hasonlóan működik
Üllőn a Jézuskajárat nevű
kezdeményezés is, ahol az
ország bármely pontjáról
küldhetnek a kicsiknek
meglepetéseket, ráadásul
idén 122 gyermek került
fel a listára 0 és 14 év
között. A Gyömrői Református Egyházközösség is csatlakozott egy megmozduláshoz: ez is a
Jézuskajárathoz hasonlóan segít teljesíteni a kívánságokat, csak ebben az
esetben 14 évnél idősebbeknek lehet
meglepetést küldeni. A Máltai Szeretetszolgálat önkéntes csoportjának
személyre szóló ajándékozási programjában idén először lehet részt

Fotó: Princz Mihály,
facebook.com/mihaly.princz.988

venni. A cél, hogy rászoruló családok,
egyedül élő idősek, hajléktalanok
kaphassanak olyan ajándékot, amire
vágynak. Helyi szociális munkások
gyűjtötték össze a megajándékozan-

dók névsorát, akik elmondhatták,
hogy mire lenne szükségük, minek
örülnének igazán. Az ajándékozni
akarók pedig kiválasztanak egy személyt, akinek teljesítik a kívánságát.
A Gyömrői Angyalok csoport november 29-től december 20-ig tartós
élelmiszergyűjtés szervez, ezzel is
segítve a rászorulók mindennapjait.
Akinek van rá lehetősége, tegye
szebbé egy rászoruló gyermek vagy
felnőtt karácsonyát is. Adni és tenni jó! Az adományozások részleteiről, a helyi szerveződésekről a teleülések
Facebook-csoportjaiban
Jurik Bianka
tájákozódhatnak.

Hirdetés

eladó ingatlanokat
keresünk meglévő

ju

ta
l

1%

ék
tó
l

készpénzes ügyfeleink részére

a dél-Pest megyei és Budapesten,
a dél-pesti régióban
Kossuth téri Piac Üzletház • Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. em.

ingatlan
piaci.com

közvetítő i roda

tel.: 06-70-935-5181

Ha számít az ár, az ingatlanpiaci vár!

Hirdetés

Fogmentési akció!
Dr. Sarrami Shahin
20 év szájsebészetiés parodontológiai
tapasztalattal szeretettel
várja Önöket!

Dental Diamond

!

A fogágybetegség egy súlyos betegség, ami kevés tünet
jelentkezése esetén is a fog elvesztéséhez vezet.
Kezdetben vérző íny, majd kellemetlen lehelet jelzi, végül
a fog mozgása. Számos műtéti és műtét nélküli megoldást
tudunk kínálni a fog megmentése érdekében.

Szolgáltatásaink
Szolgáltatásaink:
• Esztétikai fogászat
• Fogmegtartó kezelések
• Fogszabályozás
• Fogágybetegségek kezelése
• Fogpótlások (inlay, korona, kivehető
fogsor)
• Szájsebészet és műtéti beavatkozások
(implantálás, csontpótlás).
Az Implant Diamond csapata
azért dolgozik, hogy Ön bátran
mosolyogjon!

• 2230 Gyömrő, Szent István út 21. • www.implantdiamond.eu • Telefon: 06-30/181-5000, 06-20/200-0007
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Megújult Mikebuda játszótere

A Magyar falu program keretében idén az Óvodai játszóudvar
és közterületi játszótér fejlesztése tárgyában, a meglévő
Iskola utcai közterületi játszótér felújításához, kerítése
építéséhez, új játszótéri eszközök beszerzéséhez kapott
közel 5 millió Ft támogatást Mikebuda önkormányzata.

A

meglévő akácrönkből
készült játszóeszközök
(homokozó, mérleghinták, laphinta, kombinált
vár) egy része sérült, korhadt, javításra szorulnak.
Jelenleg ezek a munkálatok
folyamatban vannak, átfestésükre tavasszal kerül sor.
A mindenki számára elérhető téren már elhelyezésre
kerültek a kicsik (l-5 éves
korosztály) számára készült
rugós játékok (autó, kacsa,
zárt hinta, lovacska, 4 személyes rugós hinta), mozdony, illetve egy kisház és
egy fedett szaletli is helyet
kapott.
Szerencsére nagy terület
áll rendelkezésre, így még

egy kötélpálya létesítése is
megvalósulhat, amely már a
nagyobb gyerekek örömére
is szolgálhat.
A korábbi állapothoz képest jelentős változást jelent a játszóteret körbevevő,
mindössze 80 cm magas kerítés építése kis- és nagykapu beállóval, mely a legkisebbek biztonságát szolgálja.
A projekt célja volt, hogy
a meglévő eszközök mellé a
több korosztály számára is

játékélményt adó eszközöket
telepítsünk, valamint maradjon egybefüggő szabad
terület a gyerekek mozgásához, illetve pihenésre alkalmas padok is rendelkezésre
álljanak.
Reméljük, hogy a község központi részében, szívében megújult játszótér sokak örömére fog szolgálni,
és mindannyian vigyázni fogunk rá.
Takácsné Mocsári Ibolya,polgármester

Hirdetés
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Mozaikok a Tábor történetéből
Folytatás a Régió 2021. augusztus havi számból.
A kopófalka (2. rész)
Az örkényi társaság újítása
volt, hogy nyitott a lovasvilág
egyéb rétegei felé, ezáltal évről évre nőtt a társaság népszerűsége. A megalakulás
után pár évvel már 30-40 lovas látogatta rendszeresen a
vadászatokat. A feljegyzések
szerint a csúcsévben 60-an
vettek részt a Hubertuszon.
A nagy világgazdasági válság
ekkorra tetőzött, így ismét
a megszűnés réme sejlett
fel. A megmentő az 1931ben Örkénytáborba költözött Magyar Királyi Honvéd
Lovaglótanárképző és Hajtóiskola lett, amely átvette
a falkát és a falkavadászatot
beépítette tanrendjébe. Az
iskola egyébként is ott lévő
katonai személyzetével, értelemszerűen olcsóbban lehetett működtetni a falkatelepet. A „Master” innentől az
iskola mindenkori parancsnoka lett. Egy visszaemlékezés szerint 1927-1931 között
a falkatelep a mai vadászház
és lőcsöskocsi-gyűjtemény
helyén volt és a falkamester
is itt lakott. (Meg kell jegyezzem, hogy ebben azért
teljesen nem vagyok biztos.
Az 1920-as évekből nem
találtam térképet, amelyen
egyértelműen jelölve van a
falkatelep. A Magyar Királyi
Honvéd Lovaglótanárképző

és Hajtóiskola eredeti tervrajzán nincs rajta a falkatelep, de van rajta egy jelölés:
„Falkatelep 4,5 km”. Amenynyiben a jelöléstől számolom
a 4,5 km-t, akkor az pontosan oda esik, ahová Reznek
Jenő százados rajzolta be
egy vázlatán, ami a Magyar
Katonai Szemle 1931. évi
7-es füzetében jelent meg. Ez
a hely pedig a mai Honvéd
út folytatásában lévő földút [Jajj-majori út] és megye
határon futó Határ út kereszteződésében, jobb oldalon volt. Az 1943-as katonai
térképen is jelölik a telepet,
de nem teljesen ide, hanem
kicsit fentebb kb. 200 méterre innen Felsőlajos irányába
és az út baloldalán. Ezen a
´43-as térképen a mostani
vadászház őrházként van feltüntetve. A katonai vezetés
1943-ban már készült arra
az eshetőségre, hogy a harcok az ország területén folytatódhatnak, ezért nagyon
pontos térképeket készítettek a védekezés elősegítése
érdekében. A jelenleg rendelkezésre álló dokumentumok és térképek alapján
azt feltételezem, hogy a telep eredetileg a Reznek féle
vázlaton feltüntetett helyen
volt és 1931-ben költözött
át az újonnan épült telepre,
ami a ´43-as térképen van

feltüntetve.) Vélhetően a falkatelep a front átvonulásakor pusztult el.1 Írásos nyom
(harctéri jelentés) sajnos
nem maradt, de 1946-ban a
ladánybenei plébános már a
falkatelep romos épületeiről
beszélt és egy levél tanúsága
szerint kérte a tábor akkori
parancsnokától a még használható építőanyag elszállítását. Ezeket a bontott építőanyagokat később az épülő
benei templomhoz használták fel.2
Az Örkényi Rókafalka Társaság 1929 januárjától saját
újsággal rendelkezett, ekkor
vette át az 1924-ben alapított
Szent-György
Sportlapot,

Sashalomi Hager Ottó vezérőrnagy a tábor akkori parancsnoka és
kislánya, Ritta a falkatelepen 1939-ben.

amely minden hónap 10-én,
valamint 25-én jelent meg
és országos terjesztésű volt.
Innentől már Szent-György
Képes Sportlap címen jelent

Hirdetés

we create
Motion

Családi irányítás alatt álló független vállalatcsoport vagyunk. A mini
miniatűr és mikro motorok területén a technológiai élvonalba tartozunk,
innovatív termékeinkkel új utakat nyitunk. Feladatunknak tekintjük
olyan hajtásmegoldások kidolgozását, amelyek az alkalmazásaik által
támasztott követelményeknek optimálisan eleget tesznek.
Azon piacok számára kínálunk hajtásmegoldásokat, amelyeken a pontosság és a megbízhatóság a döntő a legkisebb térrészekben. Hajtásmegoldásaink a világon egyedülállóvá tesznek
bennünket, biztosítják számunkra a tartós sikert és az egészséges növekedést.
Dinamikusan bővülő csapatunkba keresünk kvalifikált munkatársakat.
Csatlakozz te is!

Betanított általános összeszerelő
Amiben számítunk rád:
• Könnyű, fizikai, betanított munka
Ami számunkra a legfontosabb:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• Orvosi alkalmasság
• Több műszak vállalása (munkakörönként változóan 2 vagy 3 műszak)
• Jó kézügyesség
• Precíz, felelősségteljes munkavégzés

A Ladánybene irányába visszavonuló magyar-német alakulatok ún. halogató utóvéd harcokat folytattak a telep környékén 1944. októberében.
(a szerző)
2
A ladánybenei róm. kat. lelkészség története 1937. szeptember 5-től, Ladánybenei Plébánia Irattára.
3
Ekkor született meg az az új sajtótörvény, az 1938/XVIII-as, illetve az ezt
kiegészítő 4950/1938-as rendelet, amely szerint minden eddig megjelent
lapot újra engedélyeztetni kellett
1

meg. Az 1938-as megszűnési
hullámot még túlélte3, de az
újság hanyatlásnak indult.
1944. október 15-én jelent
Fekete Gyula
meg utoljára.

Előnyt jelent:
• Hasonló területen szerzett tapasztalat (gyártósor, összeszerelés, egyéb operátori munka)
Amit nyújtunk:
• Versenyképes jövedelem
• Széles körű juttatások
• Csatlakozz 2017. év legjobb
munkahelyéhez!
• Ingyenes buszjárat: Cegléd–Ceglédbercel
–Albertirsa, valamint Monor–Monorierdő–Pilis–Albertirsa vonalon
• Hosszú távú együttműködés

Munkavégzés helye:
2730 Albertirsa, Dózsa György u. 29.
Jelentkezés fényképes önéletrajz megküldésével:

cv@faulhaber.hu
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Vége a zsákos módinak

Luca, Luca kitty-kotty

Már nem kell sokat várni, hogy a szelektív hulladék
zsákos gyűjtése helyett sokkal kulturáltabb módon,
egységes edényzetekbe kerülhessen a hulladék, mely
térítésmentes lesz a régió legtöbb településén élőknek.

Szinte mindenki hallott
már a Luca székéről vagy a
Luca-napi varázslásokról,
de a mai kor embere már
vajmi keveset tud arról,
mire is voltak ezek jók valójában. Pedig december 13-a
túlnyúlt a település-, sőt
az országhatárokon is. Egy
biztos: valakinek szerencse,
valakinek átok.
Kevés olyan jeles nap van,
amelyhez annyi hiedelem és
szokás kapcsolódik, mint
Luca napjához. Az első, házhoz érkező látogató neméből a termékenységet jósolták meg: ha aznap reggel
férﬁ érkezett, akkor bika, ha
nő jött a házhoz, akkor ünő
fog születni. Ilyenkor zajlott
a tyúkok ún. termékenységvarázslása is, ehhez pedig
egyfajta tilalom is kapcsolódott bizonyos női munkákra. Úgy vélték, ha ezen a napon az asszonyok fonnának
vagy varrnának, azzal bevarrnák a tyúkok fenekét. A
Tápióságon azért nem mostak ezen a napon, mert attól
féltek, hogy aki ezt megszegi, kővé válik.
Luca napját egyébként
gonoszjáró napnak tartották az egész magyar nyelvterületen, ezért erősen védekeztek a boszorkányok
rontása ellen. A Tápió vidékén fokhagymát akasz-

Ö

sszesen 22 település
egy közös projekt keretében fogja biztosítani díjmentesen a lakosságuk számára a szelektív
hulladékgyűjtő edényzetet,
ezáltal 48 141 db edényt
osztanak ki a monori telephelyről. Előreláthatóan
tavasszal fognak megérkezni a csomagolási hulladékgyűjtők. Az edényeknek kék
színű teste és sárga fedele
lesz. Várhatóan a zöldhulladékos kukákat is kiosztják
majd, így pedig a teljes szelektív elszállítási rendszer
egységesebb és kényelmesebb formában működhet
majd.
A DTkH Nonproﬁt Kft.
részéről a kiosztást számos
logisztikai és adminisztrációs előkészület előzi meg,
minden érintett időben értesül az ezzel kapcsolatos
teendőkről. A péceli térséget Horváth Tibor polgármester, a monori körzet 13
települését pedig Darázsi
Kálmán, Monor polgármestere képviseli.

A pályázatnak köszönhetően véget érhet a zsákos
rendszer: nem fogja többé a
szél elfújni, kutya szétrágni
a bedobott zsákokat, az sem
fog konﬂiktust szülni, hogy
a szolgáltató munkatársai
hagynak-e kellő számban, a

zsákok környezetkímélőnek
sem mondhatók. Az egységes edényzetek esztétikailag
is nagy előrelépést jelentenek majd, miközben rendezett formában történhet a
szelektív hulladék kihelyeRégió infó
zése és szállítása.

SZOKÁSOK ÉS HIEDELMEK

Hirdetés

Vecsési
nagyüzemi konyha

hűtőraktáros–
komissiózó
munkatársat keres!
Jelentkezéseket fényképes önéletrajzzal várunk.
karrier.city@gmail.com

tottak mindenhova az ártó
erők ellen. Az ólak ajtajaira
keresztet rajzoltak, miközben mondták: „Luca, Luca
távol légy!”. Ekkor kezdték
meg az ún. lucaszék készítését is. A fából készült kerek,
háromlábú széket kilencféle fa felhasználásával kellett összeállítani, az ékeket
bükkfából faragták, hiszen
vas nem lehetett benne. Karácsonyig el kellett vele készülni, hogy a karácsonyi
misén az, aki ráállt, megláthassa a templomba érkezettek közt a boszorkányokat.
(Forrás: Arcanum)
Luca
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Szeretnél egy
nagy múltra visszatekintő,
magyar nagyvállalatnál dolgozni?
A Magyar Posta Zrt.
Nemzetközi Posta Kicserélő Központja

VÁMÜGYINTÉZŐ
munkatársat keres

Szalagavató bálok
Az idei végzős diákok legnagyobb örömére
megtarthatták a szalagavató bálokat és az azt követő
afterpartykat. A monori és a gyömrői középiskola
tanulói is lelkiismeretesen készültek a táncaikkal.

A

szalagavató a gimnáziumi
évek egyik legnagyobb eseménye, hiszen a legtöbben
már a középiskola kezdetétől áhítattal nézik a kecsesen keringőző végzős diákokat. A tavalyi helyzet más
volt mint a többi, hiszen a járványhelyzetre való tekintettel a legtöbb
iskolában nem tudták megtartani
a bálokat. Azonban idén az Emberi
Erőforrások Minisztériuma engedélyezte a szalagavatók megrendezését a végzősök nagy örömére!
A monori József Attila Gimnáziumban november 12-13-án, míg a
gyömrői Teleki László Gimnázium
és Informatikai Szakgimnáziumban november 27-én tartotta az ünnepséget. A diákok egészen sokáig,
október végéig voltak kétségek között, hiszen majdnem az utolsó pillanatig nem lehetett tudni, mi lesz a
döntés. Mindezek ellenére mindkét
iskola tanulói szeptembertől lelkiismeretesen és bizakodva készültek
az osztálytáncokkal és keringőkkel.
A ﬁatalok remélték, hogy bemutathatják a táncaikat. Ám ha mégsem
tarthatták volna meg a szalagavatót, akkor sem estek volna kétségbe, mivel a JAG-osok műsoráról

tévéfelvétel készült, a TELGISZ diákjai pedig vis major esetén azt tervezték, hogy maguk között, az osztályban tartják meg a bált. A próbák
nem mindig sikerültek zökkenőmentesre, a vírus miatt szinte mindig hiányos volt a létszám, viszont
az osztályok még így is kitartottak
a felkészülés végéig. A gyömrői intézményben a vendégek számát 7
főben, míg a monoriban 5,5-ben határozták meg, olyan személyekkel,
akik rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. A feszültségek ellenére a tanulók a szalagavatót egy páratlan élményként élhették meg.
Élvezték azt a napot, sokan meg is
hatódtak, rengeteg szép emlékkel
távozhattak és persze a szalagjaikkal, melyeket egy gyönyörű ceremónia alatt tűztek fel nekik.
A
szalagavatókat
követő
afterpartykon is remekül érezték
magukat a ﬁatalok, végre felszabadultan táncoltak és szórakoztak a
barátaikkal. Egy estére maguk mögött hagyhatták az iskolai stresszt
és az előttük álló érettségi szorongásait. Az este hangulatát már az
megalapozta, hogy a szalagavatók
Jurik Bianka
rendben lezajlottak.

Milyen feladataid lennének?
Vámigazgatási eljáráshoz kapcsolódó feladatok, vámtarifa és egyéb
közösségi intézkedések végrehajtása:
• áruk származásának és vámértékének meghatározása
• áruosztályozási tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátása
• vámkezelési eljárás lefolytatása
• ügyfél képviselete a vámhatóság előtt
• napi kapcsolattartás az ügyfelekkel
Téged keresünk, ha rendelkezel az alábbiakkal:
• középfokú végzettség
• vámügyintézői OKJ végzettség
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány
• határozott személyiség
Amit kínálunk:
• Megbízható, stabil munkakörnyezet
• Hosszú távú, biztos munkahely
• Igényes munkakörnyezet
• Jó csapat
További információk:
• A munkavégzés helye: Budapest, Liszt Ferenc Repülőtér 2-es terminál
• Napi munkaidő: 8 óra, egy vagy kétműszakos munkarend
(délelőtt, délután).
Ha inkább hivatást szeretnél, és nem csak egy munkát,
jelentkezz hozzánk.
Jelentkezés:
Részletes, fényképes szakmai önéletrajzod (tartózkodási hely
megjelölésével), a munka@posta.hu email címre, a LOG-2/2021
referencia számra hivatkozva, vagy a HR Üzleti Partner Központ,
Budapest 1540 levélcímre küldheted el.
A jelentkező a jelentkezéssel önkéntesen hozzájárul, hogy a Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138
Budapest, Dunavirág utca 2-6., Cg:01-10-042463, adatvédelmi tisztviselő: adatvedelem@posta.hu)
a jelentkezésben megadott adatait a meghirdetett vagy az álláspályázat időszakában felmerülő
másik betölthető pozícióra alkalmas jelölt kiválasztása céljából a kiválasztási eljárás végéig kezelje.
A jelentkező az adatai törlését, a hozzájárulásának visszavonását a 1540 Budapest postacímen, vagy
a toborzas@posta.hu e-mail-címen kérheti. Hozzájárulásának visszavonása azonban nem érinti a
visszavonás előtt folytatott adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelésről a további tájékoztatás
elérhető a www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató menüpontjában
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Szenvedély ez az életforma
Ezúttal a pusztavacsi Rózsa tanyát szeretném bemutatni, hiszen
egyre többen látogatnak el a gazdaságba és csodálkoznak
rá. A tulajdonosok tele vannak ötletekkel, álmokkal, az
energiájuk végtelennek tűnik. Bödőné Kardos Henriettával
beszélgettem, a Rózsa tanya egyik megálmodójával.
– Miben gyökerezik az
a szenvedély, ahogy ezt
az életformát megéled?
– Örülök a szenvedély szónak, valóban annak érzem
ezt az életformát. Mióta az
eszemet tudom, és a szüleim
elmesélései alapján is mindig ott éreztem jól magam,
ahol állatok is voltak. Nekünk tyúkokon és disznókon
kívül sose volt más állatunk.
A szüleim munkája nem tette lehetővé, hogy ez valaha is
változzon. Nem ebben nőttünk fel, városban éltünk. A
vonzalom, különösen a lovak
iránt azonban örökké bennem élt.

– Hogyan kezdődött?
Mivel foglalkoztál előtte?
– Irodában dolgoztam, fuvarozó cégnél. Sosem gondoltam volna a vágyaim ellenére sem, hogy valaha nem egy
cégnél fogok dolgozni. Öszszeismerkedtünk a férjemmel, Bödő Norberttel, majd
felgyorsultak az események:
2 év alatt lagzi, gyermek és
új otthon. A babavárással a
munkahelyem megszűnt, addigra egyéni vállalkozó lettem. Mivel jól viseltem a babavárást, sok szabadidőm
lévén a férjem meglepett három fejőskecskével. Majd ki-

Hirdetés

termelői mézdiszKont
A Kispesti Piac Üzletház I. emeletén.

Nyitva: csütörtökön, pénteken 8–12, szombaton 8–13
Natura 2000 területen termelt

gyógyNövéNyágyoN érlelt
termelőI mézeK
Levendulás, kakukkfüves, citromfüves, mentás,
kamillás, rozmaringos, zsályás, köményes,
bazsalikomos és ánizsos.

minden
gyógynövé
gyógynövényes méz:

990
Ft/ ½ kg

Kistermelői szörpök, lekvárok, befőttek,
savanyúságok, tésztaszószok termelői áron 490 Ft-tól.
Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

Facebook: Mézdiszkont • www.apifito.hu • 06-70/607-4444

ugrottam a bőrömből. De
aztán persze, mikor meg is
kellett őket fejni, már anynyira nem is tűnt egyszerűnek. Kemény munka volt beletanulni. Aztán szép lassan
bekúsztak az életünkbe az
állatok. Kaptunk három kismalacot, amiből egyet felneveltünk anyakocának, a mai
napig megvan, ő az alapító
kocánk. Majd megérkezett
hozzánk az első lovam, Sára,
a férjem lova, Bogi mellé. Végül folyamatosan nőttek az
alap állatállományaink, idővel azonban rájöttünk, hogy a
munkahely és a két pici gyermekünk (nagyobbik ekkor
2,5, kisebbik 1 éves volt) mellett nem tudunk egyről a kettőre lépni, döntenünk kellett.
Én biztos voltam benne, hogy
a gazdaságban szeretnék valamit kialakítani magamnak,
nagyon érdekelt a sajtkészítés, így a fejősállatok számát kellett növelni. A férjem
pedig a disznók és a növendék állatok eladásával foglalkozott őstermelőként. Igaz,
most ő van gyesen a második
kislányunkkal, aztán meglátjuk, hogyan tovább. A sajtműhely épp készülőben van,
rengeteget gyakorlok.
– Milyen állatokat tartotok és mennyit?
– Van 3 nagylovunk, egy
pónink, egy csacsink, egy fejőstehenünk, egy magyartarka üszőnk, akiből reméljük
hamarosan tehén lesz, két bikánk, akik vágásra várnak,
30 disznónk, minden korosztályból, 38 kecskénk, 5
birkánk, amiből 2 racka juh,
mindenféle baromﬁnk (tyúk,
kacsa, pulyka, fürj, galamb),
nyulunk, na meg persze kutya és macska.
– Mit szeretnél elérni?
– Rengeteg álmunk van.
Elsősorban nagy vágyunk kijutni a tejtermékeinkkel a piacra, megismertetni és megszerettetni az emberekkel

őket. Szeretnénk itthon is fogadni vendégeket, csoportokat, megismertetni őket
a gazdasággal, annak minden szépségével és nehézségével együtt. Jó volna, ha
minél több ember foglalkozna állattartással vagy saját
termékek előállításával. Értem ezalatt akár a gyógynövények gyűjtését, teák készítését,
szappangyártást,
pékáru sütést, és még sorolhatnánk, mennyi lehetőség
van. Milyen csodálatos lenne, ha mindenki foglalkozna
valamivel, amihez a legjobban ért, és egy kis közösségben akár egymás támaszai
is lehetnénk a cserekereskedelmet visszahozva. Célunk,
hogy megismertessük a változatos húsfogyasztást, bár
ez azért nagy falat. Mi fogyasztunk disznót, csirkét
– többnyire az emberek fantáziája ki is merül ennyiben – kacsát, libát, nyulat, kecskét, birkát, marhát
és az új kedvencünk, a gyógyító galambhúst. Nagy örömömre a gyermekeink rendkívül nyitottak, szívesen
kóstolnak és szeretik az ételeinket. Hozzáteszem, mindig elmondom nekik, hogy
éppen mit eszünk. Szeretnénk leginkább magyar fajtájú, különösen a ritka, kevésbé elterjedt fajtákkal
dolgozni, például magyartarkával és szürkemarhával,
racka juhhal, és egyszer majd
bivallyal. Ezentúl a lovaknál is igyekszünk a magyar
fajtákat előnyben részesíteni: huculokat, nóniuszokat. A
közeljövőben derül ki, hogy
csatlakozhatunk-e a Muraközi Ló Tenyésztéséért Egyesülethez.

– Óvodás csoportokat
fogadtok. Mivel tudod
lekötni a gyerekek ﬁgyelmét?
– Eddig a költözködés miatt nem igazán tudtuk programokkal színesíteni az időt,
inkább az együtt létezést,
magukat az állatokat mutattuk meg nekik. Én korábban
táboroztattam, amit nagyon
szerettem. Ez is a jövő zenéje. Elképesztően sok lehetőség cikázik a fejünkben.
– A szüreti bál ötlete
honnan jött?
– A férjem nagy szívügye
(persze az enyém is) a magyarság megőrzése. Elvarázsol bennünket egy régi
parasztház, egy egyszerű gémeskút, egy szekér, egy paraszt bácsi, a hagyományaink. Csodálatos, erről is
naphosszat lehetne beszélgetni. Szerettünk szüreti felvonulásokon részt venni,
és nagyon sajnáltuk, hogy
Pusztavacson abbamaradt.
A férjem és egyik jó barátja, aki a közeli szomszédunk is, beszélgettek erről.
Majd azon kapták magukat,
hogy komoly terveket szőnek, amihez csatlakozott az
öcsém a menyasszonyával.
Így indult az alapgondolat.
Nagyjából egy hónap alatt
megszerveztük. Nagyon sok
segítséget kaptunk. Az öszszes résztvevő kivette a részét az előkészületekből is.
Ezúton is nagyon köszönjük
nekik! Családias rendezvény
lett, ennek köszönhető a fantasztikus hangulat is. A jövőben biztosan lesz hasonló, de
hogy milyen jellegű, azt még
nem terveztük meg.
Szikoráné Erzsi
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Bölcsőde épül Újlengyelben
5 ÚJ MUNKAHELYET TEREMT

Új intézménnyel segíti Újlengyel
település a kisgyermekes családokat. A beruházás 384,47 millió forint
vissza nem térítendő európai uniós
támogatás segítségével valósul meg.
Bővül a közszolgáltatások palettája Újlengyelben: 2 csoportos bölcsőde épül. A modern, minden igényt
kielégítő új intézményben 24 gyermeknek biztosít az önkormányzat
bölcsődei ellátást, a tervek szerint
2023-tól. A megújuló energiaforrásokat is hasznosító épület mellett
parkosított játszóudvar, parkolók,
kerékpártárolók és babakocsi-tároló is létesül. A projekt keretében a
bölcsőde működtetéséhez szükséges, a jogszabály által előírt bútorzat, berendezési tárgyak, benti és
udvari játékok, játékeszközök, egyéb
eszközök, munkavégzéshez szüksé-

ges eszközök, informatikai eszközök
is beszerzésre kerülnek. A bölcsődei szolgáltatás helyi elérhetősége jelentősen segíti a kisgyermekes édesanyákat a munkaerőpiacra történő
visszatérésben, ami elősegíti a családok jobb anyagi helyzetét, életminőségük javítását, a munkanélküliség
csökkentését. Az új intézmény, amellett, hogy az önkormányzat jogszabályi kötelezettségének betartását is
szolgálja, hozzájárul a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáféréshez, az ellátásban mutatkozó területi egyenlőtlenségek mérsékléséhez.
A bölcsőde létrehozása 5 új munkahelyet teremt a településen. A beruházás a VEKOP-6.1.1-21 kódszámú,
Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítés című pályázati felhívás keretében valósul meg, várhatóan 2023.
május 31-ig. A projekt azonosítója:
VEKOP-6.1.1-21-2021-00035. A projektről bővebb információt Újlengyel
község honlapján olvashatnak.
Újlengyel Község Önkormányzata

Jelentkezz Vecsésre
operátornak
3 műszakos munkarendbe!

Feladat:
alkatrészek
összeszerelése (gépkezelés,
forrasztás, tekercselés,
kiegyensúlyozás, ellenőrzés)

Feltétel:
8 általános iskolai végzettség
megbízhatóság
Amit kínálunk:
kereseti lehetőség: bruttó
340 000–420 000 Ft
teljesítménybónusz
jelenléti bónusz
évvégi jutalom

A bejárás
céges busszal
az alábbi
településekről
biztosított:
Cegléd, Ceglédbercel,
Albertirsa, Pilis, Monor,
Monorierdő, Üllő, Gomba,
Káva, Bénye, Pánd, Vasad,
Csévharaszt, Péteri, Ecser,
Gyál irányából.

Jelentkezés:
06-20/215-0699 • lukacs.mara@humilitas.hu

Hirdetés
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Karácsonyi terülj, terülj asztalkám
AHÁNY HÁZ, ANNYI SZOKÁS

tottak karácsonykor. A
száz éve szinte elképzelheA karácsony már régen tetlen volt, hogy a karácsolányok úgy hitték, szépség- és egészségvarázsló
túlnött a vallás irányította nyi asztalon hús legyen, inerővel bír. A palócoknál a
ünnepkörön, ma már in- kább hüvelyesek és sült tök
kább a családok maguk ha- alkotta a menüt, olykor hal
szokás szerint a családfő
tározzák meg, ki mit tekint is került a zöldségek és gyüannyifelé vágta az almát,
a saját hagyományának. mölcsök mellé. Az összes
ahány családtag volt,
Azonban ahogy az összes étel az egészséget volt himindenki kapott belőle,
ezzel kapcsolatos szokás- vatott segíteni, így gyakran
hogy összetartó maradban, úgy abban is változás szolgáltak fel szentelt ostyát,
jon a család, és ha valaki
állt be az idők során, hogy mézbe mártott fokhagymát,
eltávolodna a gyökereitől,
mi kerül az ünnepi asztalra. diót és almát is.
a közösen evett almára
Az egyház tiltotta a munvisszagondolva hazataízvilágában mindenképp.
kát, így ez már korábban is Minden ételnek megvolt a
láljon.
Az egészséges dió egészaz ünnep és a pihenés hó- maga szimbolikája
• Dió: Sok családban ma
séget, a rossz dió betegnapja volt – persze a mun- • Alma: Ennek a gyüis megmaradt a szoséget jelzett.
kától való tartózkodást
mölcsnek sokrétű mágikás, ha máshogy nem,
kus szerepet tulajdonínehezen ismeri egy karáa sütemények alapvető • Hüvelyesek, sült tök, hal:
csonyi családi menüt ös�A következő év pénzbőségét jelképezték.
szeállító háziasszony. A katolikus egyház eredetileg
• Mák: A dió mellett a bőség és az egészség szimminden héten szerdán és
bóluma.
pénteken böjtöt, szombaton pedig a hústól való tarKülföldről jött szokásaink
tózkodást rendelt el, az adAhogy egyre inkább rá leventi időszakban pedig tilos
hetett látni más világokvolt a zajos mulatság, a tánc
ra, úgy szivárogtak be a
és lakodalom.
karácsonyba is a külföldi
A 24-e inkább a mise napja volt, a szenteste pedig
szokások, amit sok család
böjtöléssel telt, így az ünsaját hagyományává tett az
nepi ebédet vagy vacsorát
évtizedek során. Ilyen például a kitűnő karácsonyi
december 25-én fogyasztotta a család. A böjt és a gyasült kacsa, amit a dánoktól
kori nélkülözés miatt alig
honosítottunk meg ünne-

KERES–KÍNÁL
AJÁNDÉK
BELIZONIA webáruház! Nálunk rendeld meg ajándékaid
szeretteidnek - Monoron AKÁR
személyes átvétellel! www.
belizonia.hu, Monor, Mátyás
kir. u. 19. T.: 06-20/325-7705

AJTÓ – ABLAK
Ajtó, ablak, redőny, reluxa,
szúnyogháló, lakatosmunka.
Szatmári Ferenc: 06-70/3178857, www.ablakfer.hu

ÁLLÁS
Monori szálloda munkatársat
keres szakács és recepciós
munkakör betöltésére. Jelentkezését a 06-30/986-8988-as
telefonszámon várjuk.
Gyálon található élelmiszerboltba pultost és bolti eladót
keresünk. Tel.: 06-30/944-0689

Monori műhelyünkbe önállóan dolgozni tudó autószerelő
munkatársat keresünk!
Szakirányú végzettség előny,
de nem feltétel!
Érdeklődni a 06-70/423-8303
számon lehet.
Gyáli pecsenyesütőbe
szakácsot, pultost és konyhai
kisegítőt keresünk. Albérletet, szállást családi házban,
kedvezményes áron tudunk
biztosítani dolgozóink részére.
Tel.: H-P 8-18 óra között
06-30/944-0689

ASZTALOS
Asztalos! Konyhabútorok,
szekrények, irodabútorok,
korlátok készítése. Nyílászárók gyártása. Lambériázás,
szaunaépítés. Érd.: Polónyi
Ferenc 06-30/397-2144

AUTÓSISKOLA
Jogosítvány! Online képzések
is! A, B, C, C+E, D kategóriák

GKI. Gyorsított képzés.
Tel.: 06-20/912-6359,
www.tan-go.hu

BÁDOGOS SZAKÜZLET
BÁDOGOS SZAKÜZLET –
Sülysáp, Határ u. 67.
Tel.: 06-20/448-6940, e-mail:
illebau73@gmail.com
Nyitva: H: 8–14, K-P: 8–17
Szo: 8–12.

DISZKONT
AME diszkont – Monor, Dózsa
Gy. u. 37., L.I.V.E. diszkont
– Monor, Jókai u. 3–5. és az
evedd.hu-n is megrendelhető sok diszkontáras termék.
Jöjjön, vásároljon, rendeljen!
Velünk megéri!

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
Duguláselhárítás, ázások,
csőtörések megszüntetése, vízszerelés, csatornakamerázás.
HARCSA SÁNDOR
Tel.: 06-20/491-5089

ELADÓ – KIADÓ
Gyálon központi helyen,
130 m 2-es, teljesen felújított,
összkomfortos családi ház
családok és munkások részére kiadó. Érd.: 06-30/944-0689
ALBÉRLETEK ÉS EGYÉB
SZÁLLÁSHELYEK KIADÓK
egész évben családok, magánszemélyek részére napi
2000 Ft/fő vagy havi 35 000 Ft/
fő rezsivel együtt! Munkáscsoportok részére kedvezményesen napi 2000 Ft/fő vagy havi
35  0 00  F t/fő rezsivel együtt!
Érd.: 06-30/944-0689

ÉLETJÁRADÉK
Fiatal diplomás házaspár
életjáradéki szerződést kötne
idős hölggyel vagy úrral. Hívjon bátran: 06-30/965-0495

ÉTTEREM – VENDÉGLÁTÁS
TAVERNA GYROS MONORON
- Móricz Zs. u. 39. Már Gyömrő-

pi ételként. Az angolszász
vidékről inkább a pulyka
ízvilága érkezett, a kevésbé ismert töltött libanyak
pedig a franciák kedvenc
karácsonyi étele. A hal még
mindig nagyon fontos része
a hazai karácsonyi menünek, ám már igencsak megoszlik, ki hogyan készíti el.
Sokan rántott formában
tálalják, de számos család a
saját szájíze szerinti halászlében hisz. Bár talán meglepő, a bejgli sem magyar
hagyomány: az osztrákoktól került hozzánk, főként
azért illik bele az ünnepi kínálatunkba, mert a dió- és
a máktöltelék a bőséget és
az egészséget szimbolizálja.
(Forrás: hellovidék)

re is! Rendeld házhoz kedvenceidet, vagy kérd elvitelre!
Részletes étlapunkat keresd
Facebook-oldalunkon: Taverna
Gyros Tel.: 06-70/775-8585

FAKIVÁGÁS
Veszélyes fák vizsgálata, kezelése, igény szerinti kivágása
rövid határidővel.
Tel.: 06-30/726-6159

FESTÉS, MÁZOLÁS
Szobafestés – Mázolás – Tapétázás! 20 éves szakmai gyakorlattal, számlaképesen. Laminált
parketta • dryvit szigetelés •
dekorelemek.
Érd.: Demeter Sándor,
06-30/326-8727

FUVARVÁLLALÁS
Zöldhulladék-elszállítás, áru,
bútor, építőanyag szállítása,
sittelhordás, lomtalanítás.
Illési Attila E.V.
Tel.: 06-70/237-6675
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HŐSZIGETELÉS
Homlokzati, kültéri hőszigetelés, hideg-, melegburkolás.
Gál Attila, tel.: 06-20/274-6312

HŰTŐGÉPJAVÍTÁS
Hűtőgépek, fagyasztók javítása helyszínen, garanciával.
Tel.: 06-30/960-8495,
06-70/426-3151

KERTGONDOZÁS
Tuják, bokrok metszése, kivágása, falvelelek összegyűjtése, egyéb kerti téliesítés,
udvartakarítás, zöldhulladékelszállítással.
Illési Attila E.V.
Tel.: 06-70/237-6675

KÁRPITOS
KÁRPITOS! Bútor áthúzása,
felújítása, javítása.
Csordás György,
tel.: 06-30/576-3456

KONTÉNER
Konténer, sitt- és szemétszállítás, lomtalanítás. Rendelhető:
sóder, homok, cement.
Maka Sándor, Gyömrő,
Állomás Tűzép.
Tel.: 06-29/333-347,
06-20/444-9963

Konténeres hulladékszállítás
4-8 m3-es konténerekkel.
Szabó Sándor.
Tel.: 06-30/200-1163

LAKATOS MUNKA
Lakatos munka. Kerítés,
korlát, lépcső, kapu gyártását
és szerelését vállalom.
Kun Attila Tel.:06-20/219-6040,
rennel.hu

MÉZ
Termelői MÉZdiszkont a
Kispesti Üzletház I. emeletén.
Minden gyógynövényes méz
990 Ft/0,5 kg. Nyitva: cs,p:
8-12, szo:8-13. www.apifito.hu,
Facebook: Mézdiszkont,
Tel.: 06-70/607-4444

MOTORKERÉKPÁR
Régi motorokat keresek, vásárolok: Simson, Mz, Etz, Jawa,
Pannonia, stb.
Tel.:06-20/572-5142

NAPELEM
Napelem-telepítés, ingyenes
felmérés, engedélyeztetés,
tervezés, kivitelezés, kedvező
árak. NAPHASZON Kft.
Tel.: 06-70/333-9632,
naphaszon@gmail.com,
www.naphaszon.hu

NYOMTATÁS
DIGITÁLIS NYOMTATÁS!
Plakátok, matricák, molinók,
reklámtáblák, műszaki rajzok.
JT-Print Műhely
T.: 06-30/218-7023,
jtprintmuhely@gmail.com

TÉRKÖVEZÉS
Térkövezés, térkőburkolás,
viacolorozás. Gál Attila E.V.
Tel.: 06-20/274-6312

TETŐFEDŐ
TETŐFEDŐ! Mindenféle tetők
készítése, javítása. Ereszcsatornák szerelése. INGYENES
FELMÉRÉS, kisebb javítások
azonnali kezdéssel GARANCIÁVAL! 15% kedvezmény!
18 éve a lakosság szolgálatában! Árvai Richárd
Tel.: 06-30/475-2917
Tetőfedés, ácsmunkák,
bádogozás, ereszcsatorna- és
kéményjavítás, beázás és
kúpkenés. Nyugdíjasoknak
10% kedvezmény. Ingyenes
felméréssel. Hívjon bizalommal! Kertész Attila
Tel.: 06-20/216-8338
TETŐFEDŐ SZOLGÁLTATÁSAINK: ácsmunkák, lapostető-szigetelés, tetőfedés,

bádogosmunkák. 15% kedvezmény, ingyenes felmérés,
garanciával! T.: 06-70/225-6932
Ács, tetőfedő, bádogos
szakképzett mesterek
alpintechnikával. Kedvező
árak. Tel.: 06-30/919-4694

TŰZIFA – TÜZELŐ
Eladó tűzifa! 25 cm-es
hasított tölgy, bükk, akác
21  500  Ft/m³, 33 cm-es
21  000  Ft/m³, 25 cm-es hasított
akác 21  500  Ft/m³, 33 cm-es
21  000 Ft/m³. Monoron 4 m³től a kiszállítás díjtalan. Az
árváltozás jogát fenntartjuk.
Koczó Zsolt
Tel.: 06-20/343-1067
EUTR: AA5811522
Hasított akác: 3500 Ft/q,
tölgy, bükk: 3300 Ft/q. A
némediszőlői hídmérlegen
ellenőrizheti a megvásárolt
mennyiséget. Forest Vill Bt.
EUTR: AA5856576. Tel.:0620/511-7557, 06-29/343-689
AKCIÓS TÜZELŐ! Akác:
3200 Ft/q kugliban, vegyes:
3100 Ft/q + 200 Ft hasítás
T.: 06-70/605-4678
Némediszőlői telephelyen
hitelesített hídmérlegen ellenőrizheti a mennyiséget. EUTR
szám: AA5932559

Téli akác tűzifa AKCIÓ! Erdei
m3-ben (1 m x 1 m x 1,7 m)
leszállítva darus autóval.
EUTR szám: AA5842616
Tel.:06-29/333-347,
06-20/444-9963

VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS
Gázkészülék-szerelés. Konvektorok, gázkazánok, vízmelegítők karbantartása, javítása,
cseréje. T.: 06-70/502-2342
Víz-, gáz-, fűtésszerelés,
gázkészülék-szerelés,
-javítás, karbantartás,
duguláselhárítás.
Kaposvári Péter
06-30/662-7087, 29/739-983.
ww.gazfutes.eu
Víz-, gáz-, központifűtés-szerelés és gázkészülék javítása!
Tel.: +36-70/405-0030,
Gerhát Attila
Víz-, gáz-, fűtésszerelés,
fürdőszoba-felújítás! Bontástól a
burkolásig. Kőműves és gépészeti munkák. Lakosságnak és
közületeknek. T.: 06-30/421-2604

ZÁRSZERELÉS
ZÁRSZERELÉS - S.O.S ajtónyitás, kínai ajtók, szalagzárak, biztonsági zárak. Herendi
Tamás 06-30/489-5334
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