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VÍZIKÖZMŰ ÉS A DAKÖV JÖVŐJE 
Szeptember 5-én Csévharaszton a községháza dísztermében 18 órakor kezdődő 
közmeghallgatáson a legtöbb indulatot a DAKÖV Kft. működése váltotta ki.  
Mivel a lakossági panaszok alapján várható volt a vita, ezért Artzt Sándor, a DAKÖV Kft.  
monori üzemigazgatója is meghívást kapott a lakossági fórumra..

P ulisch József polgármester beszámolójá-
ban elhangzott, hogy az önkormányzat 
mint tulajdonos végezte a víziközmű kor-

szerűsítését. Jelenleg négy felújított szivattyú 
biztosítja a vízellátást a településen.

A csatornarendszert hat település – Monor, 
Péteri, Vasad, Gomba, Monorierdő és Csévha-
raszt – építtette ki, ezért közös teherviselésben 
kell felújítani a szennyvízrendszert. A polgár-
mester azt vélelmezte, hogy elmaradtak a sze-
lepcserék, amelyeknek a valutaárfolyam-válto-
zások miatt kb. 500 000 Ft darabja. 

A lakosság folyamatos szennyvíz-elöntésekre 
panaszkodott, mely megkeseríti a csévharasztiak 
mindennapjait. Továbbá azt kifogásolták, hogy 
a DAKÖV Kft. elérhetőségeit hívva, nem veszik 
fel a telefont, és nagyon soká történik intézke-
dés. Lakásokban, udvarokban, pincékben feljön 
a szennyvíz, van, amikor egy héten 3-szor is. A 
lakosság nagy részének az a véleménye, hogy 
csatolják le a cégeket a közös csatornarendszerről.

A DAKÖV Kft. részéről Artzt Sándor üzemigazgató  
reagált a panaszokra 
A vízszolgáltatás Csévharaszton tökéletesen működik, de a 
szennyvízzel vannak problémák. Ezek abból adódnak, hogy 
anno még vákuumos csatornarendszer lett kiépítve, adott 

teljesítményű vákuumgépházzal és 
vákuumszelepaknákkal. Ezeket újítani és 
takarítani kell. A probléma egy része abból 
adódik, hogy egy vákuumszelepaknára 
csak és kizárólag hat lakás köthető rá. Je-
lenleg egy ingatlanra több lakást építenek, 
így egy vákuumszelepaknába nem hat, 
hanem több ingatlan szennyvizét vezetik 
bele. Ez úgy fordulhat elő, hogy jelenleg 
nem kötelező kérni a DAKÖV Kft. vélemé-
nyét. 300 m2 alatti ingatlanoknál nem kell 
építési engedélyt kérni, de a szennyvíz-
rákötéshez tervet kell készíttetni olyan 
tervezővel, akinek erre jogosultsága van. A 
szolgáltatás akadozásának első oka tehát 
az, hogy túl van terhelve a rendszer. 

A szennyvíz visszaáramlásának máso-
dik oka, ami sajnos gyakran előfordul, ha 
bekerül a rendszerbe egy csatornaidegen 
anyag (rongy, csirkecsont, egészségügyi 

betét, kiskanál), azt a vákuumos rendszer nem viszi el. Ilyen eset-
ben meg kell találni azt a pontot, ahol elszökik a vákuum. 

A szippantó- és csatornamosó kocsik későn érkezésének az 
az oka, hogy a DAKÖV Kft. létszámhiánnyal küzd. A DAKÖV Kft. 
ugyanis 2012 óta nem emelhette meg a szolgáltatói díjakat – mert 
törvény szabályozza –, ezért nem tud magasabb fizetéseket kínál-
ni a szennyvízzel foglalkozó szakembereknek. Hat település ellá-
tására sokszor mindössze két embert tudnak kiállítani, habár a 
szippantó folyamatosan jár.

Artzt Sándor a polgármester úr azon mondatára is reagált, 
hogy elmaradtak volna a karbantartások. Mivel a szelepaknák 
folyamatos tisztítást igényelnek, ezért a karbantartások a hiba-
elhárításokkal együtt folyamatosak.

Mi lehet a megoldás? – kérdezi a lakosság. A DAKÖV Kft. pá-
lyázati pénzt nyert, ebből pedig mindkét vákuumszivattyút le 
lehet cserélni, nem vízgyűrűs, hanem olajban futó szivattyúra, 
ami korszerűbb és nagyobb teljesítményű is, ezekkel jobban fog 
működni a rendszer.

2002-ben indult be Csévharaszton a csatornarendszer. Ekkor 
csak lakóingatlanok köthettek rá a szennyvízelvezető csatornára. 
Bizonyítást nyert, hogy Csévharaszton már nem csak a kommuná-
lis szennyvíz, hanem az ipari szennyvíz is bekerül a rendszerbe. Az 
ipari parkot le kellene választani a rendszerről. Ezt a rendszert 
nem az ipari szennyvízre méretezték. Ráadásul a cégek is ugyan-
annyi díjat fizetnek, mint a lakosság.

Korábban az építtető eljött és kért egy engedélyt – mert köte-
lező volt – hogy az adott telek ellátható-e víz- és szennyvízszol-
gáltatással. Bár a törvény jelenleg már nem írja elő, de jó lenne, 
ha a lakások engedélyeztetésénél a DAKÖV Kft.-hez fordulnának. 

Továbbá a polgármester úr részéről elhangzott az a kijelentés 
is, hogy korlátozni fogják a lakóparképítéseket.

Hogy mi lesz a DAKÖV-vel és a települések víziközművagyo-
nával, az szintén nagy kérdés, hiszen a 2022-ben még 36 forintos 
áramot 2023 januárjától az eddigi ár hét-nyolcszorosáért kapják 
majd. Hogyan fogja így a rendszert a DAKÖV Kft. üzemeltetni?

Artzt Tímea
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  OKTÓBER 23-I 
  MEGEMLÉKEZÉS

A Balla Károly Általános 
Iskola színjátszó köre adja 
a műsort az 1956-os for-
radalmat méltató ünnepi 
megemlékezésen, melyre 
október 21-én 16:30-kor 
kerül sor a községháza 
díszudvarán.

Artzt Sándor a DAKÖV Kft.  
monori üzemigazgatója
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KÖZMEGHALLGATÁS
Több mint harmincan vettek részt a 
közmeghallgatáson szeptember 5-én 
18 órakor a hivatal dísztermében. Kiemelt 
témaként jelent meg Csévharaszt 
gazdálkodása, energiaellátottsága, 
melyről Pulisch József számolt be.

Csévharaszt polgármestere elmondta, hogy 50 millió forint 
zárolt tartalékkal bír a költségvetés. Csévharaszt gazdál-
kodásában jelenleg a válság ellenére nincs működési problé-

ma. A rezsiárváltozás jelenleg nem sújtja az önkormányzatot, mert 
Csévharaszt olyan energetikai szerződéseket kötött, amelyek évekre 
szólnak. Tehet idő közben nem változtathatók.

2023. január elsejétől nő majd a közvilágítás áramszolgáltatás 
tarifája 20 Ft/kWh nettó árról 59 Ft/kWh-ra. A 2022-ben 3 millió 
forintos áramszolgáltatói számla 9 millióra fog emelkedni, de ez 
még kigazdálkodható az önkormányzat költségvetéséből, mert a 
korszerű LED-világítás is energiatakarékosan működik. 

2022. december 31-én jár le az óvodában a gázszerződés, így 
még nem tudni, mennyivel nő a gáz ára, de villanyrásegítéssel nem 
lesznek annyira nagyok a kiadások, mert a napelemeknek köszön-
hetően jelenleg is villamosenergia-visszatermelés van. Tehát az 
óvoda fűtésével nem lesz gond a téli időszakban. Az egészségház, 
iskola, önkormányzat épületei a 2018-as energetikai korszerűsí-
tésnek köszönhetően napelemekkel ellátottak és jól szigeteltek, a 
nyílászárók cserélve lettek.

A legnagyobb gázfogyasztási helyen – a Balla Károly Általános 
Iskola főépületében és az önkormányzat hivatali épületében – 2022 
októberétől 8-szorosára emelkedik a gáz ára. Ez éves szinten kb. 
24 millió forint kiadást fog jelenteni, amit részben a Monori Tan-
kerületnek számláznak ki, hiszen az iskola állami fenntartású. Csak 
akkor lesz gond, ha a tankerület nem tudja kifizetni a rá eső részt, 

és az önkormányzatnak magának kell az egész összeget kigazdál-
kodnia. A pontos gázelszámolás végett az önkormányzat egy külön 
gázórával szeretné függetleníteni magát a gázdíj számlázásban az 
iskolától. Az ehhez szükséges engedélyeztetési folyamat idén már 
nem tud megvalósulni. Sajnos az iskolában nincsen légkondicioná-
lás, így jelenleg villamos energiával nem lehet rásegíteni a fűtésre a 
gázfogyasztás csökkenése érdekében.

A vállalkozók 2021-ben jó termelékenységgel dolgoztak, csak 
2022-ben lehet gond, ha a rezsiárak miatt szűkül a vállalkozói kör, 
és így az adóbevételek is csökkenni fognak az önkormányzat költ-
ségvetésében, amikor el kell majd azzal számolni jövő tavasszal. Ha 
tartósan magasan lesznek az energiaárak, akkor az már lenullázhat-
ja a költségvetést a 2024-es évben. 2023 őszéig – az addig hatályos 
szerződések miatt – az önkormányzat még jól áll, így a jövő évre vo-
natkozóan még működtethető a település.   A.T.
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MŰKÖDIK A CSÉVHARASZTI KÖZRENDVÉDELMI 
ÉS POLGÁRŐR EGYESÜLET
2022 augusztusában már hivatalos engedélyek 
birtokában működött a Csévharaszti 
Közrendvédelmi és Polgárőr Egyesület. 

2021 novemberében kezdődött konkrét 
beszélgetés egy polgárőr-egyesület ala-
pításáról az önkormányzat és helyi civilek 
között. Az új polgárő- egyesület felállásához 
az önkormányzat megadta a településnév és 
a község címerének használati engedélyét, 
így 2022 márciusában megtörtént a Csév-
haraszti Közrendvédelmi és Polgárőr Egye-
sület bírósági bejegyzése és adóhatósági 
regisztrációja. 

A nyár folyamán csatlakozott az egyesü-
let mind az Országos, mind a Pest Megyei 
Polgárőr Szövetséghez. Tárgyaltak a Monori 
Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjé-
vel, dr. Csipler Norberttel, és volt egy be-
mutatkozó beszélgetés a pilisi rendőrőrsön 
Kerepeszki Ferenc örsparancsnoknál. Bánó 
Gusztáv elnök és Kovács György alelnök 
szerint pozitívan fogadták őket. Ez azért 
fontos, mert a rendőrség és a polgárőrség 

között együttműködé-
si megállapodásnak kell 
születnie, ez most már 

folyamatban van. Ennek 
megvalósulását követően 

ígéret van a rendőrséggel 
közös szolgálatokra.
A polgárőrautó is szolgálatba 

állt a kötelező előírások szerint, a megfelelő 
jelképekkel ellátva. A jelenleg tizenöt fős tag-
ság megkapta a polgárőr-igazolványát. Heti 
három alkalommal járőröznek a településen, 
változó időpontban. Kovács György elme-
sélte lapunknak, hogy volt olyan lakos, aki 
kijött a portájáról és megköszönte a szolgá-
latot és elkérte a polgárőrség bankszámla-
számát is, hogy támogassa őket. Most már 
meg is tudják adni ezt a bankszámlaszámot 
(MKB 10300002-13325377-00014905) és 
a polgárőrök telefonszámát is. Hívószám: 
06-30/819-9060.

Az egyesület nem tétlenkedik, már a Pest 
Megyei Polgárőr Szövetség pályázatán is el-
indult, ennek keretében polgárőrkerékpárra 
és -robogóra lehetett pályázni.  A.T. 

CIVIL SZERVEZET
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Hirdetés

A fürdőzésre és kultúrára vágyók negy-
ven fős csoportja 2022. augusztus 
28-án utazott Lakitelekre. A kirándu-

lást – immár másodszor – Tóth-Tuba Erika 
szervezte, aki a Nemzeti Művelődési Intézet 
kínálatából választott. 

A negyven fős csoport 7:50-kor a pol-
gármesteri hivatal előtt gyülekezett, hogy 
8:00-kor elindulhasson a Nemzeti Műve-
lődési Intézet (NMI) által biztosított külön 
busszal Lakitelekre. Abonyban megálltak 
egy rövid időre, hiszen itt csatlakozott a 
csévharasztiakhoz a NMI idegenvezetője, 
Jandácsik Pál, aki a Fiatal Alkotók Közössége 
Abony (FALKA) nevű színjátszó csoportnak is 
tagja.

10:30-kor érkeztek meg a kirándulók és a 
fellépők a Nemzeti Művelődési Intézet szék-
házába. A 2020-ban átadott impozáns épület 
büféjében kiváló cappuccino és helyi kézmű-
ves bonbon kínálta magát. Körülbelül 11-kor 
kezdődött a FALKA előadása. A 2018-ban ala-
kult amatőr színtársulat harminc tagja közül 

négy színész-énekes érkezett: Török Julian-
na Eszter, Sárik Dániel, Szacskó Levente és 
Jandácsik Pál. A hangbeli adottságok és a mi-
nőségi éneklés terén Szacskó Levente és Tö-
rök Julianna Esztert előadása üdítően hatott. 
A FALKA négy tagja tizenkét dalt válogatott 
ki a repertoárjából, köztük népszerű dalokat 
és nemzetközileg ismert musicalslágereket. 
A nemzeti kultúra nem kapott nagy szerepet, 
de a Honfoglalás című szám habár hamisan, 
de elhangzott. Mindez mégsem volt disszo-
náns ebben a régit és a nagymagyar nemze-
tieskedést imitáló nonprofit alapítvány által 
működtetett intézményben, amit kitettek a 
valakik földjére, majd látogatók híján ingyen 
utaztatják ide a kultúrára és társaságra éhes 
embereket.

11 órától a Nemzeti Művelődési Intézet 
székházát tekintették meg a látogatók, több-
ségükben immár másodszor, hiszen tavaly 
is eljöttek, s idén a fürdőzős program ké-
pezte az igazi vonzerőt. Bár ebédet és rétest 
ígértek, ez utóbbi ígéret maradt, a látogatók 

13.00–16.00-ig a Gabriella Gyógy- és Strand-
fürdőben élvezhették a strandolás örömeit. 

A Gabriella Gyógy- és Strandfürdőben há-
rom beltéri és két kültéri medence kínál ki-
kapcsolódást. A terület tágas és rendezett, de 
a növények még csak most növekednek. A te-
rületen két büfé üzemel, így csak hosszas sor-
ban állás révén érhető el frissítő ital vagy étel. 

Kötelező levezető gyakorlatként még 
megtekintésre várt a Hungarikum Kiállító-
ház. Ekkor már kissé fáradt és éhes volt a 
csapat, tehát hazafelé igyekezett leginkább. 
Fél ötkor felszálltak a kényelmes, légkondi-
cionált buszra, s hat előtt tíz perccel befu-
tottak Csévharasztra, persze Abonyban még 
megváltak a FALKA négy tagjától. Abony 
egyébként hangulatos, kockaházakban gaz-
dag, retro hangulatot árasztó település. A 
kirándulás is valami efféle életérzést csem-
pészett vissza az idősebb korosztály életébe, 
s mindezt 500 Ft önköltségen, kinek ne érné 
meg? A szervezői munkáért ismét köszönet 
illeti Tóth-Tuba Erikát. Artzt Tímea
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• napi több adag étel extra juttatásként  
• munkaruha  
•  akár 300 000 HUF kereseti lehetőség!
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XV. ŐSBORÓKÁS FALUNAP 
SZTÁRFELLÉPŐKKEL
Augusztus 13-án a XV. Ősborókás falunapot ünnepelte 
Csévharaszt, mely a legnagyobb rendezvény a község életében 
immár tizenötödik éve. A gyerekeknek játékokkal és palacsintával, 
az idősebbeknek Solymos Tónival és retro zenével, a fiataloknak 
sztárfellépőkkel kedveskedtek a szervezők 11 órától hajnali kettőig.

A csévharaszti sportpályán lévő nagy-
színpad és a sátrak újszerű – átlát-
ható, nagy tereket biztosító – elren-

dezése már mutatta, hogy a XV. Ősborókás 
falunapot az eddigieknél is gondosabb ter-
vezés előzte meg. Bár a programok 15 órá-
tól kezdődtek, a gyerekeket már 11 órától 
különböző szórakozási lehetőségek vár-
ták: lufihajtogatás, arcfestés, körhinta, íj, 
ugrálóvár, rodeóbika. Pálfi Attila emelőko-
saras daruval emelte a kicsiket és a nagyo-
kat a magasba. Színes palacsintákról pedig 
a Csévharaszt Gyermekeiért és Ifjúságáért 
Alapítvány gondoskodott.  Idén a Nyáregy-
házi Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesü-
let is új tűzoltóautóval érkezett a rendez-
vényre a gyerekek örömére. 

15:05-kor Tóth-
Tuba Erika műve-
lődési szakember 
köszöntötte a ren-
dezvényre látoga-
tókat, ismertette 
a programokat, 
majd felkonferál-
ta Csévharaszt 
polgármesterét. 
Nyitóbeszédé-
ben Pulisch József 
sok szeretettel 
köszöntött min-
denkit. Kifejezte 

afeletti örömét, hogy a Covidtól függetlenül 
tudják ünnepelni a falunapot, amelyre na-
gyobb volumenű programsorral készültek. 
Hangot adott azon reményének, hogy a szín-
padi produkciók idevonzzák a látogatókat. 
Végül ösztönző jelleggel felszólította a lako-
sokat: „Élvezzük a nyarat, élvezzük a prog-
ramokat, köztük a XV. Ősborókás falunapot!” 
Ezt követően színpadra hívta és ajándékkal 
köszöntötte Csévharaszt díszpolgárát, Sári 
Lajosnét, aki kissé meghatódva köszöntötte 
a jelenlévőket. Sári Lajosné tanítóként, alpol-
gármesterként és képviselőként vált a közös-
ség elismert tagjává. 

Tóth-Tuba Erika beszámolt arról, hogy a 
településen elkezdődött a szeptember 17-i 
hagyományőrző szüreti felvonulás szerve-
zése is, amelyre várják a felvonulni vágyók 
jelentkezését. A népviseletbe öltözést az ön-
kormányzat ingyen kölcsönözhető ruhákkal 

támogatja, melyeket a helyszínen is meg le-
hetett tekinteni az önkormányzat sátrában. 

15:10-kor a főzőversenyt díjátadás követ-
te. Idén mindenki, aki nevezett két kiló ser-
téshúst kapott, ebből kellett bográcsételt 
készíteni, mivel társaságok gyűltek össze, 
szükség volt pótlásra. Hat csapat látott neki 
a főzésnek, hogy a zsűri az ételük íze, állaga 
és megjelenése alapján értékelje őket. Idén 
is a hagyományos ételeket részesítették 
előnyben, így a füstölt csülökkel dúsított 
sertéspörökölt nyert szoros versenyben a 
mexikói chimichanga-tállal. 

Csilló Erzsébet a Tanya Csárda tulajdo-
nosa és élelmezésvezetője, Gábor Gyula 
lángossütő és kürtöskalácskészítő és Kiss 
Sándorné Rozika élelmezésügyi szakmunka-
társ a főzőverseny lelkes szervezője Kovács 
György kérésére érkeztek. „A csapat, ame-
lyik mindenkit lefőzött” – alpolgármester úr 
szavait idézve a polgárőrség volt. A füstölt 
csülökkel készített sertéslapockát burgo-
nyakörettel tálalták és koktélparadicsommal 
díszítették. 

A második helyezett, az ínycsiklandó és 
gyönyörű chimichanga tál lett. A darált hús-
sal töltött mexikói finomságot a Csévharaszt 
Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány két A polgárőrség járműve

Sári Lajosné díszpolgár Falunapi arcfestés
Pulisch József 
polgármester

Polgárőrség csapata (XV. Ősborókás falunap 
főzőversenyének 1. helyezettje)

Tóth-Tuba Erika



tagja – Németh Margó és Országné Sólyom 
Orsolya - készítette. 

Az eredményhirdetés során a zsűri kí-
méletesen bánt a többi versenyzővel, mind-
annyian jutalomban részesültek, akárcsak a 
fellépők.

15:30-kor lépett színre a csévharaszti 
Örömtánc-csoport Horváth-Kodaj Réka 
tánctanár vezetésével. A táncosok, akik 
minden csütörtökön a könyvtárban gyűlnek 
össze egy jó hangulatú próba erejéig, pro-
dukciójuk után az önkormányzat ajándékával 
távoztak, hogy együtt élvezzék a falunapot. 

16:00-kor a Csévharaszti Népdalkör lé-
pett színpadra Kallós Angelika vezetésé-
vel. Ünnepi repertoárjuk azzal a bizonyos 
Ledniczki Mária cselédlány által felénekelt 
dallal kezdődött, melyet Csévharaszton 
gyűjtöttek; majd Galga-menti dalokkal és 
szerelmes, pajzán énekekkel folytatódott. 
Hallhattunk még somodi borosnótákat, ez-
zel kedveskedtek az ételt-italt fogyasztó kö-
zönségnek. 

17 órától a hetvenkilenc éves Solymos 
Tóni kapaszkodott fel a színpadra. A fiatalok 
nem is értették a szójátokot, hogy Expressz-
slágerekkel érkezett, hiszen ő volt 1965-től 
az Expressz frontembere. Az 1970 és 85 kö-
zött fénykorát élő hangszeres formáció sokat 
szerepelt ekkoriban, bár a fiatalok ekkor már 
Illés- és Omega-lázban égtek. Solymos Tóni 
még ma is képes közvetlen viszonyt kialakí-
tani a közönséggel, jelenleg a Solymos Tóni-
trió formáció járja az országot. 

Fél hat felé megnőtt a látogatók száma, és 
a színpad előtt koncentrálódott, hiszen Opitz 
Barbara fellépését már a fiatalok is számon 

tartották. A várakozás perceiben a sörpadon 
két lány arról beszélgetett, hogy Barbi zenéi 
nagyon fülbemászóak, táncolhatók és pont 
azt fogalmazza meg, amit ők éreznek. 17: 
30-kor a vérbeli Opicz Barbi-rajongók már 
a színpad közelében álltak. 17:45-kor feltűnt 
piros sortban és topban az emblematikus 
hajkoronájú kicsi lány. Egyedül lépett fel a 
színpadra, amihez sok bátorság kell. Hangja 
erőteljesen szólt, jó hangulatú koncertet te-

remtett, bár kicsit védtelenül 
állt a színpadon kiszolgáltat-
va a hangtechnikai csúszá-
soknak. Barbin érződött a 
feszültség, többször kiszólt 
a hangtechnika egyenetlen-
sége miatt, de egy őt Csév-
harasztra is követő rajongója 
társaságában abszolút felol-
dódott a félórás koncert után. 
Kísérőjével – akiről kiderült, 
hogy a szerelme – egy másik 
fellépésre tartott. Manuellel 
szemben Barbi mosolyogva 

tűrte, amikor a rajongók beléptek az intim 
szférájába, hogy közös szelfin szerepeljenek 
vele. Egyik hűséges rajongóját őszinte oda-
adással ölelte át. 

Manuel 18:30-kor önbizalommal teli ér-
kezett. Hátulról jött fel a színpadra, pacsizott 
a kordon mellett lévőkkel, majd magabizto-
san járta be a színpadot. Két dallal indított, 
majd elmondta, hogy Monorierdőn nőtt fel, 
még nem járt Csévharaszton, de köszön-
tött mindenkit. Még napszemüvegben is az 
ő jelenléte és energiája volt ezen az estén a 

legerősebb. „Éget a nap, a csa-
jok meg az alkohol elkábít.” Ma-
nuel produkciója alatt már töb-
bek nyakában gyerekek ültek, a 
sörpadon pedig felborultak az 
emberek. Már a bevonulójával 
is hatást keltett, a fiatalok ér-
deklődését és lelkesedését vé-

gig fenntartotta, távozásakor pedig szenzá-
ciószámba ment a rajongók lelkesedése, akik 
rohantak az őt szállító autó után, és egy szűk 
utcaszakaszon útját is állták, céljuk a fotó-
készítése volt, amelyet Manuel igyekezett 
kikerülni.

Bár a szervezők arra számítottak, hogy a 
20 órától színpadra lépő Unique produkciója 
viszi el a programsor koronáját, eléggé meg-
lepő volt az a hatás, amit a 22 éves rapper, 
Manuel váltott ki a közönségből. Az őt köve-
tő Unique együttes láttán az volt az érzése 
az embernek, hogy Völgyesi Gabi rengeteg 
energiát tesz bele a közönség szórakoztatá-
sába, ám a közönség kissé ellenállt. 

A másfél órás Unique koncert után  
DJ Szamák folytatta a szórakoztatást, a nép-
szerű sláger zenékre sokaknak támadt kedve 
táncolni.  A szervezők kimerültek, a látoga-
tók pedig a visszajelzések szerint jól érezték 
magukat! Bár kritikus mindig akad, minden 
falunap új tapasztalattal szolgál a szerve-
zőknek, az önkormányzatnak és idén Bagó 
Norbert Bence képviselőnek.

A rendezvényen készült fotókat Kollár Ta-
más készítette az önkormányzat megbízásá-
ból. Helyszíni riportot készített Nagy Renáta 
a Gemini Televíziótól. https://www.youtube.
com/watch?v=_r23SE3s1KI Artzt Tímea
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Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért 
Alapítvány csapata

Solymos Tóni

Örömtánc-csoport

Csévharaszti Népdalkör

Opitz Barbara és Tóth-Tuba Erika

Unique

Manuel
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ÓVODÁBÓL ISKOLÁBA AZ ELSŐ NAPON
Szeptember 1-jén 129 diákkal indult a 2022/2023-as tanév a Balla Károly Általános 
Iskolában. Régi szokást elevenítettek fel azzal immár második éve, hogy az 
első osztályosokat az óvodából kísérték át a végzősök a tanévnyitóra. 

C saládi Bettina Dorottya intézmény-
vezető elmondta lapunknak, hogy 
azért tartja ezt jó gyakorlatnak, 

mert nem kell a gyerekeknek idegen környe-
zetben gyülekezniük, továbbá azt szeretné, 
hogy egyszerre lépjenek be az új környe-
zetbe. Fontos, hogy a tanító néni vezesse be 
őket az általa gondosan előkészített tante-
rembe, ahol a padokon apró ajándékok vára-
koznak az elsősökre.

Idén a tanévnyitó ünnepség a tornate-
rembe szorult az eső miatt. De a Szeibertné 
Kucsák Ágnes által betanított műsor han-
gulatát ez sem rontotta el. A másodikosok 
műsorát követően a „gólyák” egy emlékla-
pot vehettek át az első tanítási nap örömé-
re az intézményvezetőtől. Van, aki nagyon 
vagányul jött ki, van, aki sírva, de hát ilyen 
az iskola.

Útra kelt a nyár, beköszönt az új tanév
Immár 52. alkalommal csöngettek be a 
csévharaszti Balla Károly Általános Iskolába. 
Családi Bettina Dorottya intézményvezető 
tanévnyitó beszédét idézzük...

Útra kel a nyár, beköszönt az ősz, a szept-
ember és vele az új tanév. Itt, a Balla Károly 
Általános Iskola épületében ma kezdődik el 
az 52. tanév, és sok év után először végre 
megint hét évfolyam tanul nálunk. Ráadá-
sul iskolánk létszáma jelentősen megnö-
vekedett a tavalyihoz képest, és ez nem-
csak a plusz egy osztálynak köszönhető.  

A tavasszal felvett első osztályosokon kí-
vül a nyáron 16 új diák iratkozott be is-
kolánkba, így összesen 129 fővel indulunk 
neki az oktatási évnek. Ebből egy gyermek 
magántanulóként kezdi meg az évet. Őérte 
imádkozzunk, szorítsunk, ki-ki hite szerint, 
hiszen betegséggel kell megküzdenie. Pél-
daértékű összefogás zajlott a nyár folya-
mán érte és a családjáért, melyet iskolánk 
két pedagógusa Klári néni (Szabóné Varga 
Klára) és Julika néni (Tóthné Rakusz Julian-
na) fogott össze.

Kérem diákjainkat, hogy az új társaito-
kat fogadjátok barátságosan, segítsétek a 
beilleszkedésüket, legyetek támaszaik az 
iskola hagyományainak, szokásainak, sza-
bályainak megismerésében. Mindig jusson 
eszetekbe a kedvelt mondásom: úgy bánj 
másokkal, ahogy te is szeretnéd, hogy veled 
bánjanak! Kedvességgel, szeretettel, udva-
riasan forduljunk egymás felé, hiszen itt, e 
falak között töltitek napjaitok nagy részét. 
Hát nem jobb ezt békében, jó kedvvel tenni? 
Ne hagyjuk, hogy bárki kiközösített legyen!

Kedves elsősök! Ideje, hogy megtegyé-
tek fogadalmatokat, és igazi Ballás diákká 
váljatok. Kérlek titeket, álljatok fel és mond-
játok utánam jó hangosan! Fogadom, hogy 
iskolám szabályait pontosan betartom, ha-
gyományait ápolom, rendjét megtartom. 
Szüleimet és tanáraimat tisztelem, társaim 
iránt szeretettel viselkedem. Nem henyé-
lek, szorgos leszek, hogy rám mindig büsz-
kék lehessenek! – ezzel a fogadalommal a 
mai napon a Balla Károly Általános Iskola 
tanulói lettetek, befogadott benneteket is-
kolánk, nektek is szól a csengő. Már nagyon 
vártunk benneteket! Kérlek titeket, fogad-
játok tőlem első tanítási napotok emlékéül 
ezt az oklevelet. A két kezeteket most már 
ketten fogják majd. Egyik oldalon a tanító 
néni, másik oldalon a szüleitek.

Kedves elsős szülők! Köszönjük, hogy 
ránk bízták legnagyobb kincsüket, a gyer-
meküket! Tudom, az iskolakezdés átrendezi 

a családok életét, különösen ott, ahol elő-
ször megy a „család szeme fénye” iskolába. 
A korai kelés, a leckék kikérdezése. Arra 
kérem önöket: hogy bízzanak gyermekeik-
ben, hogy „menni fog”, és biztassák őket! 
Kérem, hogy bízzanak kollégáim szakmai 
tudásában is! Azt kérem önöktől, hogy tart-
sák szorosan a kapcsolatot velük és az isko-
lánkkal; merjenek kérdezni és bátran kérjék 
segítségünket, mi is így fogunk tenni. 

Kívánok erre a tanévre mindenkinek 
céltudatosságot, lelkesedést, kitartó szor-
galmat, jó egészséget és sok emlékezetes 
sikert! Hozzátok ki magatokból a legtöbbet! 
Főleg ti, kedves nyolcadikosok! Életetek 
egy igen fontos szakaszát zárjátok ebben 
a tanévben. Jövő ilyenkor már valamelyik 
középfokú oktatási intézmény tanévnyitó 
ünnepélyén álltok némi szorongással és 
tele tervekkel. Ha minden jól megy, olyan 
intézménybe nyertek felvételt, amelybe ti 
szeretnétek járni. A tanáraitokon nem fog 
múlni, de ehhez nektek is tenni kell! Sok 
sikert, élvezzétek ki az utolsó általános is-
kolás éveteket! Pechetekre továbbra is én 
maradok az osztályfőnökötök!

Gyerekek, tudom, hogy jobban szere-
titek a következő mondat ellenkezőjét, de 
azért majd tapsoljatok! A 2022/2023-as 
tanévet ezennel megnyitom!

Személyi változások a Ballában
Hat személyi, illetve státuszbeli változás 
történt a Balla Károly Általános Iskola tanári 
karában.

Rozsályi Mónika négy év után visz-
szatért közénk angol és német szakos 
pedagógusként. Új tanítónk Horváthné 
Börzsönyi Barbara, ő lesz az elsősök osz-
tályfőnöke. Új tanítónk dr. Kovács Péter 
(aki jogász végzettséggel is rendelkezik) a 
napköziben fogja segíteni a gyerekek dél-
utáni foglalkozását. Új óraadónk, Simon 
Hajnalka matematikát tanít a felső tagoza-
ton és a 8. osztályosoknak felvételi előké-
szítőt tart. Kaldenekkerné Sipos Marika a  
2022/2023-as tanévben már nem óraadó-
ként, hanem teljes állásban erősíti a Balla 
csapatát. Ő fogja a felsősöknek tartani a 
magyarórákat, továbbá a 8.-osoknak a ma-
gyar felvételi előkészítőt. A tanári kar újabb 
pedagógiai asszisztenssel bővült Boha Jó-
zsef személyében, aki Katona-Kapusi Iza-
bellával együtt dolgozik a nevelő-oktató 
munkát segítő (NOKS) munkakörben.

(Családi Bettina Dorottya és szerk.)



Hirdetés

ÉRKEZŐK, TÁVOZÓK ÉS GYESEN LÉVŐK
2022-ben két óvónő, Bokros Péterné és Gosz-
tola Ferencné vonult nyugdíjba a Csicsergő 
Napközi Otthonos Óvodából, két óvónő Ke-
szeg-Simon Viktória és Csonkáné-Adamecz 
Fanni van gyesen. 

Váraljai Lászlóné örömmel mesélte la-
punknak, hogy „a pesszimista tavaszi han-
gulat után, hogy lesz kilencven gyerek és 
nem lesz, aki ellássa őket“, az intézményve-
zető optimistán kezdte az 2022/23-as neve-
lési évet. Augusztus végén ugyanis jöttek a 
jóhírek. Farkas-Szirony Edina személyében 
érkezett egy új óvónő áldott állapotban és 
két pedagógiai asszisztens, Farkas Glenda 
és dr. Kovácsné Papp Beáta. Még az is elő-
fordulhat, hogy a pedagógiai asszisztensek 
támogatás mellett elkezdik az óvodapeda-
gógus képzést. Bár Csévharasztot a gólyák 
nagyon szeretik, a fiatalok néhány hónapon 
belül áldott állapotba kerülnek, jelenleg örü-
lünk, nincs gond a csoportok ellátásával.” 

Egy pedagógus házaspárral gazdagodott 
Csévharaszt
Dr. Kovácsné Papp Beáta pedagógiai asz-
szisztensként kezdett szeptember 1-jén a 

Csicsergő Napközi Otthonos Óvodában, fér-
je dr. Kovács Péter pedig tanítóként helyez-
kedett el a Balla Károly Általános Iskolában. 
Beáta lapunknak elmondta, hogy számára 
még egészen új az óvodai munka, hiszen fér-
jével a Kispesti Vass Lajos Általános Iskolá-
ban dolgoztak.

A család Vecsésről költözött Csévharaszt-
ra, mert itt vásárolt ingatlant. Korábban már 
többször kirándultak erre, és megtetszett 
nekik a település. Két gyermekük közül fiuk 
8.-ból fog ballagni, kislányuk a 3. osztályt 
kezdi a Ballában. 

Beáta szerint a gyerekek gyorsan beil-
leszkedtek, és nagyon várják a szeptember 
17-i szüreti felvonulást, mert ilyenben még 
nem volt részük. Csévharaszt vonzerejét 
abban látja, hogy van iskola, óvoda, ami a 
legfontosabb. Monor is közel esik hozzá, 
ha hivatalos ügyeket szeretnének intézni. 
Őt idézve: „Mind kedves emberek, akikkel a 
helyiek közül sikerült megismerkednem, és 
nagyon nagy szeretettel fogadtak minket. 
Számomra az óvodai munka új terület, óriási 
váltás, hiszen a kicsik még rengeteg gondos-
kodást igényelnek. A váltás során az egyik 
legnagyobb feladat a folyamatok megisme-

rése, de úgy érzem, hogy könnyen belerá-
zódom majd az új munkakörbe, nehézségbe 
eddig nem ütköztem. Egyelőre csak szeret-
ném megismerni az óvodát és a gyerekeket. 
Most szoktatjuk be a kicsiket, jelenleg ebben 
segítek.”  Artzt Tímea

Kovács család

Újhullám az autóiparban!   

jElEntKEzÉS
     1.    24 órás portaszolgálaton jelentkezési 

lap kitöltése + rövid önéletrajz  
zárt borítékban történő leadása,  

vagy
     2.   önéletrajz megküldése az  
allas@shsec.hu  

e-mail-címre, válaszban megküldjük  
a  jelentkezési lapot

többet megtudhat rólunk a következő 
weboldalakon:

www.shsec.hu  •  http://lokacio.hu/
shinheung-sec-eu-kft/

Címünk: 2200 monor, ipar u. 20.

CSatlaKozz hozzánK opErátorKÉnt!
amit KínálunK:
•  Hosszú távú karrier 

lehetőség a jövő iparágában
•  Multikulturális munkakörnyezet
•  Teljes körű betanítás
•  Folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőség
•  Stabil munkahely és megbecsülés
•  12 órás munkarend (06–18, 18–06)
•  80%-os éjszakai pótlék (22–06-ig)
•  Jelenléti bónusz bruttó 40 000 Ft/hó értékben
•  Toborzási bónusz bruttó 30 000 Ft/fő értékben
•  Feladatkörökhöz járó bruttó 20 000 Ft/hó 

bónusz
•  Év évig prémium az alapbér akár 100%-a
•  Részlegnek megfelelő védőruházat/munkaru-

házat
•  Utazási hozzájárulás 15 Ft/km
•  Céges buszjárat

mEGFElElŐ lÉtSzám 
ESEtÉn Új buSzjáratot 

inDítunK!

ElÉrhEtŐ  
FizEtÉS 

nEttó 

450   000 Ft

buSzjáratoK:
i. Monorierdő, Pilis, 
Nyáregyháza, Csévharaszt, 
Vasad
ii. Tápiószentmárton, 
Tápiószele, Farmos, Nagykáta, 
Tápióbicske, Pánd, Káva, 
Bénye, Gomba
iii. Cegléd, Ceglédbercel, 
Albertirsa, Pilis, Monorierdő
iV. Bp. Nyugati pu., Bp. Keleti 
pu., Bp. Kőbánya-Kispest, 
Vecsés, Üllő, Péteri
pu., Bp. Kőbánya-Kispest, 
Vecsés, Üllő, Péteri
pu., Bp. Kőbánya-Kispest, 

V. Bp. X. ker., Bp. VIII. ker., 
Vecsés 
Vi. Bp. X. ker.
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A BRONZKORTÓL A JELENIG 
– Bevezető Csévharaszt történetének elbeszéléséhez
Megkezdjük a készülő helytörténeti könyv részleteinek közlését, melyen  
Takács Géza dolgozik különböző források és beszélgetések alapján.  
Kötetnek egyik forrása dr. Bába József Adatok Nyáregyháza, Csév, Pótharaszt 
történetéhez (1997) című helytörténeti monográfiája.

„A közép bronzkor né-
pének sok temetkezési 
helyét – urnasírjait, ur-
natemetőit – tárták fel 
környékünkön. Vatya-
pusztán, Ócsán, Inárcson, 
Sárin, Gyónon urnasíro-
kat, Dabason, Monoron, 
Dánszentmiklóson, Alber-
tin és a ceglédi Öregsző-
lőkben urnatemetőket. 
Ennek a népességnek a 

nevét nem ismerjük. Sírleleteik, tárgyi emlé-
keik (sarló, balta, csontszerszámok stb.) által 
megismert kultúrájukról s a legjelentősebb 
lelet helyéről – a szomszédos Vatyáról – a 
vatyai kultúra népének ismeri a régészet. 
[…] Halottaikat díszben, ékszereikkel együtt 
égették el máglyán, majd a hamvaikat ur-
nába téve, lefedve temették el. Az urna 
mellé (…) vagy ritkábban az urnába kisebb 
edényekbe ételt és egyéb eszközöket is tet- 
tek.”  /dr. Bába József/

Az a középső bronzkor! De messze volt, 
tán igaz sem volt! Gyakran már az is felidéz-
hetetlen, hihetetlen, ami harminc-negyven 
éve történt. Holott sokan vagyunk még, aki 
átéltük, mégis, messze tűnik, három-négy-
száz évre vissza már csak könyvek segítségé-
vel tudunk gondolni, három-négy évezreddel 
ezelőttre pedig már csak kevesek jutnak el a 
valóság visszafelé egyre szűkülő ösvényein. 
Holott akkor is volt már emberi élet a Földön, 
lélekkel, álmokkal, mindennapi küszködéssel, 
noha Krisztus még meg sem született. 

Mindez már majdnem csak legenda, bár 
azért itt-ott elámulunk római kori romokon, 
hiszen alig néhány tíz kilométerre vagyunk a 
Danubius-folyótól, melyet aztán Dunára ma-
gyarítottunk. Még visszább, néha egy eke for-
dít ki bizonyítékokat arról, hogy volt itt már 
élet régesrég is. Vajon miféle is? Hogy friss él-
ményünk legyen róla, elég lassítanunk Monor 
határában a négyes úton Monorierdő felé, a 
Csévharaszt felőli oldalon azok a házak, azok 
a rönkházak, melyeket ott látunk, és a jelen 
életmódjának sajátos elemei, nagyon-nagyon 
emlékeztetnek azokra a házakra, amelyekben 
itt éltek emberek több ezer évvel ezelőtt. Ha 
volna közös nyelvünk, közös időnk, meglehet 
könnyebben szót értenénk velük, mint olykor 
a szomszédainkkal.

Kezdjük tehát a múltunkkal való ismer-
kedést a középső bronzkorral, amikor is ez 

a táj már benépesült, s a mi Csévharasztunk 
területén a jelenlegi adatok szerint nem volt 
temetkezési hely, de annál inkább lehetett 
az egykor itt élőknek otthona, vadászte-
rülete. Erdőségek, ligetek, mocsarak, lápok, 
nádasok, vízfolyások borították. Útvonalat 
szelhettek át Ócsától Alberti felé, Dabastól 
Monor felé. S hogy mit gondoljunk róluk, mit 
gondolnának ők rólunk? Ha a temetkezési 
szokásokat nézzük, meglehet, jobban meg-
értenénk egymást, mint elődeinkkel valaha, 
hiszen a hamvasztásos, urnasíros teme-
tőik szerint az élet nagy kérdésében, a halál 
ügyében nem lenne köztünk vita. Teme- 
tőik békésen befogadnák halottainkat. S ta-
lán még a hamvaik mellé temetett eszközeik 
is jobban vigasztalnának, mint a mi gyorsan 
hervadó koszorúink. 

Vajon ezek az urnasírok és mellékleteik vi-
lága van-e távolabb tőlünk, ma élőktől, mint a 
Varga István emlékezetében élő Pótharaszt, 
amikor a kölykök a nyulat kézzel fogták el a 
hóban, kijártak korcsolyázni a Gulyarétre, 
vagy halat fogni a csatornákhoz? 

Érdekes, hogy a nagy múltú település, a 
tavaly hatszázadik évét ünneplő Nyáregyhá-
za helytörténésze, amikor a település mono-
gráfiájának a megírásába kezd, még valami-
kor a nyolcvanas években, be kell látnia, hogy 
Nyáregyháza múltjához némely időszakban 
éppen a csévi s a pótharaszti múlt nyújthat 
adalékokat: „Az igen gyér írásos források 
és régészeti leletek miatt kényszerülünk a 
tágabb vidék történelmére is figyelmet for-
dítani, hogy azok ismeretében falunk törté-
nelmére is következtetéseket vonhassunk le 
– közvetlen források híján. Így mindenekelőtt 
a szomszédos, és hosszabb-rövidebb ide-
ig Nyáregyházával közös közigazgatás alá 
tartozó Csév és Pótharaszt, de a távolabbi 
falvak múltjával is.” 

Így hát amit magukról szerettek volna 
megtudni a nyáregyháziak, azt Csévharaszt 
múltjában lelhették fel, ebből azonban az kö-
vetkezik, hogy Dr. Bába József Nyáregyháza 
múltját kutatva „kénytelen” volt megírni 
Csévharaszt történetét is, melyet ezúton 
is hálás szívvel 
köszönünk, más-
felől pedig mód-
szertani segítsé-
get is adott, hogy 
Csévharasztra 
gondolva bátran 

foglalkozzunk a környezetünk történelmével, 
Vasadéval, hiszen vele is köt közös közigazga-
tási múlt, Újhartyánnal, Irsával, a közös erdei 
határ okán Monorral, a járás központjával, 
ami persze ennél a közigazgatási viszonynál 
sokkal többet jelent, néhai polgármesterünk, 
Mocsáry Balázs például alighanem soha nem 
kerül Csévharasztra képesítés nélküli tanár-
nak, ha barátja és osztálytársa nem csévi fiú.

Én minél jobban megismerem Csévha-
rasztot, minél többet foglalkozom Csévha-
raszt történetével, történeteivel, minél is-
merősebb és kedvesebb nekem, annál többet 
gondolok arra a kis dunántúli falura, ahol fel-
nőttem, ahonnan Monorig sodort a sors. Ahol 
egyre több helyütt bukkanok csévharaszti 
kapcsolatokra, a minap például Bernula Béla 
Péter tanár úrral beszélgettem, dr. Bába Jó-
zsefről kérdeztem, mert ő személyesen is ta-
lálkozott vele, de közben kiderült, hogy csa-
ládneve szerint nyáregyházi kötődésű, ám a 
nagyszülei még a Pótharaszt puszta 2. címen 
lévő tanyán laktak még a háború után is. S 
hogy egy személyes bizonyítékkal éljek, ha 
nem foglalkozom Csévharaszttal, soha nem 
tudtam volna meg, hogy monori feleségem 
kislánykorában még a nagymamája tésztá-
ját a csévharaszti Kovács híres monori pék-
ségébe vitte süttetni. 

Visszatérve dr. Bába Józsefre. Könyve 
nem igazi falutörténet, címe szerint sem. Az 
adatokat könyvekben, levéltárakban aligha-
nem évekig gyűjtötte, munkája tehát nélkü-
lözhetetlen és jól használható forrás, de a 
történetírást már az utódokra hagyta. Sze-
rettem volna írni róla néhány sort, de mintha 
könyve mögé rejtette volna saját történetét is. 
Gyermekkorát Nyáregyházán töltötte, ennyi 
tudható róla, felnőttként Budán élt, családos 
volt, de foglalkozását sem tudtam kideríteni, 
talán jogász volt, élnek gyermekei, unokái, de 
nincs kapcsolatuk Nyáregyházával. Tizenva-
lahány évvel ezelőtt meghalt, ahogy nyár-
egyházi testvére, Bába János is, aki maga is 
foglalkozott helytörténettel. dr. Bába József: 
Adatok Nyáregyháza, Csév, Pótharaszt törté-
netéhez című kötetét a község adta ki 1997-
ben. 2001-ben díszpolgár címet kapott mun-
kájának elismeréseként, de életrajzi adatokat 
az indoklás nem tartalmazott. Mindenképp 
megérdemelné, hogy többet tudjanak róla a 
nyáregyháziak és a csévharasztiak is. Talán 
ennek a hiánynak a jelzése segíthet is a meg-
oldásban. Takács Géza

Dr. Bába József

Takács Géza

Dr. Bába József 
helytörténeti könyve
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FAZEKAS GLENDA – A JÓISTEN AJÁNDÉKA
Glenda 26 éves, fi atal kora ellenére világjáró, az extrém sportok kedvelője.
Az USA-ban és Svájcban bébiszitterként dolgozott, ám Finnországban alapozta meg 
az óvodai tapasztalatait. Gyógypedagógiai asszisztensként kezdett szeptember 
1-jén a Csicsergő Napköziotthonos Óvodában. Életútjáról mesélt lapunknak. 

Miután 2015-ben leérettségiztem 
a váci Madách Imre Gimnázium 
sport tagozatán, az ELTE szociá-

lis munka alapszakán szereztem diplomát 
2019-ben. A szakirányom a családsegítés 
és a gyermekvédelem volt. Ám 21 évesen 
hátrányos helyzetű családokon segíteni 
rémísztőnek hatott, hiszen az egyetemről 
kikerülve hogyan tudtam volna a nehéz sor-
sú emberek problémáit megoldani. Féltem a 
kiégéstől is, hiszen 2017 és 2018 között két 
családsegítő központban is dolgozta Pesten, 
ahol a kiégés elég magas arányú volt. Úgy 
gondoltam, hogy több sikerélményt nyújt 
majd számomra az óvodai munka.

Amikor a szociális munka szakra jelent-
keztem, már akkor is megjelöltem az óvo-
dapedagógus szakot. Akkor, 19 évesen úgy 
gondoltam, hogy nem szeretnék pedagógus 
lenni, pedig mindig bébiszitterként dolgoz-
tam az egyetem mellett, aztán ez megfor-
dult.

2021-ben egy belvárosi magánbölcsö-
dében kezdtem mint kisgyermekgondozó, de 
a napi 80 km-es ingázás Vác és Budapest kö-
zött kimerített. Emiatt akartam új helyet, és 
arra is rájöttem, hogy legin-
kább óvodában dolgoznék. A 
diploma megszerzését köve-
tően két OKJ-s tanfolyamot 
is elvégeztem, így lettem 
gyógypedagógiai segítő és 
kisgyermekgondozó, -neve-
lő, így dolgozhatom bölcső-
dében és óvodában.

Csévharasztra úgy kerül-
tem, hogy a párom itt él, és 
miután felvettek a Csicser-
gőbe, ideköltöztem hozzá 
Vácról. Most a Kossuth Lajos 
utcában lakom, néhány lé-
pésre az óvodától. 

Nyugdíjaskoromig terve-
zek itt Csévharaszton, ahol 

reményeim szerint angolórákat is fogok adni, 
hiszen angolból felsőfokú nyelvvizsgával ren-
delkezem, emellett a német nyelvet is tanu-
lom, sőt spanyolul is beszélek.  Nagyon szere-

tem a nyelveket, sőt szívesen 
visszamennék az ELTÉ-re is, 
hogy másoddiplomát szerez-
zek óvónőként.”

Glenda szabadidejében 
extrém sportokat (snow-
board, végbord, longbord, 
szörf, gördeszka, rafting, 
kanyonig) űz, az USA-ban 
még életmentő és vízisport-
oktatóként is működött. A 
csévharaszti óvoda intéz-
ményvezetője, Váraljai Lász-
lóné szerint „a jóisten aján-
dékaként” érkezett hozzánk. 
Már csak azért kell imádkoz-
ni, hogy ne essen baja!

Artzt TímeaFazekas Glenda

Natura 2000 területen termelt 
gyógyNövéNyágyoN 

érlelt termelői mézek

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás, kamillás, 

rozmaringos, zsályás, köményes, 
bazsalikomos és ánizsos.

termelői
mézdiszkont

A kispesti Piac Üzletház i. emeletén. 

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

Natura 2000 területen termelt 
N

érlelt termelői mézek

Nyitvatartás: 
csütörtökön, pénteken 8–12, 

szombaton 8–13

Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

mminden 
gyógynövégyógynövé

nyes méz:

1490  
Ft/ ½ kg

Virág-
méz:

990  
Ft/ ½ kg

Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

gyógynövé- 990
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KIT KÖVETSZ?
Hálaadó istentisztelettel és vendégvárással 
zárult a református tábor július 17-én 
vasárnap. A csévharaszti református 
gyülekezet, a táborozó gyerekek és szüleik 
fél kilenckor gyűltek össze a templomban.

Király János tiszteletes hálát adott azért, hogy Isten méltó-
nak találta arra, hogy rábízta a gyerekeket. Hálát adott a 
családokért, a boldog percekért, amiben a táborban nem 

volt hiány. Az istentiszteleten felidézték az öt nap során tanult 
énekeket és igéket. „Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvé-
nyeidre taníts meg engem! Vezess hűségesen, és taníts engem…” 
– hangzott el a 24. zsoltár, majd felvetődött a kérdés, hogy kire 
is érdemes minden időben hallgatni? Hogyan lehet ráhangolódni 
arra az Istenre, aki vezet bennünket? Majd elhangzott a legfőbb 
iránymutatás: „Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, reá 
hallgassatok!” (Máté 3,17) Ezt követően Király János felidézte az öt 
nap jelmondatát. 

A tábor első napjának gondolata – a „kapcsolódj rá” volt. Jézus 
megkeresztelkedéséről beszéltek. Amikor János megtérésre szólí-
totta fel az embereket, sokan odamentek hozzá, megkeresztelked-
tek a Jordán vizében, és új életet kezdtek. A kereszteléssel indult 
tehát Jézus küldetése is, azzal a kapcsolódással, amit a keresztelés 
jelent. Innentől kezdve vált Jézus az úttá, élete pedig mintává: „Én 
vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához 
csak énáltalam.” (János 14,6)

Második nap az „indulás” jelszava alatt a tanítványok elhívá-
sáról esett szó, ahogy Jézus megszólította őket, és a követőjévé 
váltak. Lévi Máté példáján keresztül érzékeltette a lelkész, hogy 
valamit mindig le kell tenni, hátra kell hagyni, ha Jézus követőjévé 
akarunk válni. A legjobb, ha a rossz szokásainkat hagyjuk hátra, a 
rossz tulajdonságainkat tesszük le. A második napi aranymondás 
szerint: „Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek, 
hogy jó dolgotok legyen” (Jeremiás 7,24), mert, „Ha te Jézust köve-
ted, akkor leszel boldog…” – szólt az igét erősítő ének.

Harmadik nap az aranyborjú története figyelmeztetett arra, 
hogy „letértél az útról”.  Amikor Mózes a Tízparancsolatért fel-

ment a szent hegyre, akkor a vezető nélküli nép bálványt készített a 
nem látott próféta, az iránymutató távollétében. Ehhez a történet-
hez simult „A mélyből hozzád száll szavam, Krisztus kegyelmezz!” 
kezdetű ének.

Negyedik napon az „újratervezés” nevében az emmausi ta-
nítványokról volt szó, akik kezdetben nem ismerték fel a melléjük 
szegődött vándorban a feltámadt Jézust. Majd amikor rájöttek, 
hogy kivel vacsoráztak, hogy ki törte meg nekik a kenyeret, akkor 
tizenegy kilométert gyalogoltak vissza Jeruzsálembe a feltámadt 
Krisztus látásának örömhírével.

Habár sokan járnak az úton halászok és vámszedők, mindenféle 
népek az ige arra figyelmeztet: „Menjetek be a szoros kapun! Mert 
szoros az a kapu, de az életre visz!”. (Máté 7,13) Erre a gondolatra 
rímelt rá az ének: „Vezess, Jézusunk, S véled indulunk. Küzdelemre 
hív az élet, Hadd kövessünk benne téged! Fogjad hát kezünk, Míg 
megérkezünk!”.

Ötödik napon a táborozók „célba érkeztek”. A visegrádi réten 
egy fa árnyékában hallgatták meg a napkeleti bölcsek megérkezé-
sét. Ezt a karácsonyi történetet furcsa lehetett nyáron hallgatni, 
de illeszkedett az utazás és a célba érés témájához, hiszen a böl-
csek az égitestek mozgását figyelve, a csillagot követve találták 
meg Jézust. A csillag megállt Betlehem felett, ahol a Megváltó 
született.

Az istentisztelet alapvető kérdése az volt, hogy vajon mi az, 
amit mi követünk az életünkben, kit követünk, kinek a véleményé-

re adunk? Az interneten lévő influenszereket 
követjük-e vagy azt az Istent, aki célba visz 
bennünket. Király János szavait summázva, 
csak akkor jutunk üdvösségre, ha a mi atyánk 
a navigátorunk.

A július 17-i istentisztelet süteményes és 
üdítős vendégvárással és fényképvetítés-
sel zárult. A református közösség minden 
második hét reggelén találkozik. A Ballában 
továbbra is szeretettel várják a hittanórára 
beiratkozó gyerekeket, azokat is hívogatják, 
akik nincsenek megkeresztelkedve. Hívogató 
énekként hangzott el: „Szoros kapu, keskeny 
út, mely vezet az üdvre, fiúk lányok jöjjetek hát 
boldog új életre!”

Király János tiszteletes végül hálás szívvel 
köszönte meg a gyermekek között végzett 
mindennemű szolgálatot, gyermekfelügyele-
tet, ételeket, a gyülekezet és az önkormányzat 
hozzájárulását a táboroztatáshoz. Az isten-
tisztelet végén a szülők is megköszönték az 
áldozatos munkát és a gyermekeknek szerzett 
élményeket, barátságokat. Artzt Tímea

VALLÁS
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KÖZÖSSÉG

KAPCSOLÓDJ RÁ AZ ISTENI GPS-RE!
Közel negyven fővel indult az ötnapos református tábor július 11-én. Király János református 
lelkipásztorral készítettünk interjút a program 4. napján a Balla Károly Általános Iskolában. 
– Milyen célt szolgálnak a református táborok?
Azért szervezzük évről évre a tábort, hogy megszólítsuk a gyere-
keket, kedvessé válik számukra az isteni üzenet, közösségbe épít-
jük őket. A táboroztatásnak köszönhetően a hittanoktatásra járók 
száma is egyre emelkedik. 

– Mi az idei év vezérgondolata?
Az élet és az Istenhez való törekvés is felfogható utazásként. A 
keresztény ember életútján megyünk keresztül, s ennek során 
gyakran van szükség újratervezésre. A csoportszobát ennek meg-
felelően kartonból készült közlekedési eszközökkel rendeztük be, 
melynek legmodernebb eleme a GPS.

– Ha jól értem, akkor az ige, az isteni útmutatás metaforája. Ho-
gyan irányít minket a GPS, azaz az isteni navigációs rendszer?
Először rákapcsolódunk az igére, az isteni GPS-re, mi is ezt tettük 
az első napon. A második nap elindultunk, a harmadik napon már 
le is tértünk az útról, és ma az „újratervezés”-nél járunk, holnap 
pedig célba érünk. 

– Kik segítik idén a táboroz-
tatást?
Az önkormányzat, hiszen 
a résztvevőknek nem kell 
befizetniük semmit, az ön-
kormányzat állja az étkez-
tetések költségeit. A prog-
ramok lebonyolításában és 
a gyermekek felügyeletében 
feleségem Csilla, Veres-Kiss 
Noémi, Reszler László, Veres-
Kiss Tímea, Veres-Kiss Örs, 
Kovács Bence, Farkas Bella, 
Rávágyi Ádám segédkezik. 
A gyülekezeti tagok a mun-
kájukkal, a szolgálatnyúj-
tással támogatnak minket. 
Fodoréknál működik a tábori 
konyha, onnan érkezik a Bal-
la étkezőjébe az ebéd. Itt pedig a presbiterek és a feleségeik nyúj-
tanak segítséget. Idén reggelivel és ebéddel készültünk, pluszban 
minden nap kaptak valami egyebet is a gyerekek. Két játék között 
kirakunk gyümölcsöt, a dinnyét nagyon szeretik és a palacsintát, 
ezek mindig elfogynak.

– Hogyan épülnek fel a napi programok?
Reggel megmozgatjuk a gyerekeket körjátékkal, csapatjátékkal. 
Fél kilenckor közösen megreggelizünk. 9-től éneket tanulunk, a 

kedvenceket újra kérik, már slágerlistát is lehetne csinálni. Kis 
szünetet követően jön egy történet, melyet interaktív módon, az 
élménypedagógia módszereivel dolgozunk fel.

– Hogyan képzeljük ezt el?
Az emmausi tanítvány történetének előadása során például ko-
rabeli ruhába öltöztem, és úgy adtam elő az eseményeket mint 
egy korabeli tanítvány. A történetekből levonjuk a következteté-
seket, és mindennap tanulnak egy bibliai igét. Van, hogy a bibliai 
aranymondás szavait elrejtjük, s játékok keretében kell rájuk lelni. 
Minden nap barkácsolunk is valamit, faliképet aranymondással, 
szívecskét.

–  Reggeli, éneklés, történetmesélés után hogyan folytatódik a nap?
Ebédig jön egy másfél órás játékblokk, állomásokkal, sorverseny-
nyel, csapatjátékokkal. Ezek a blokkok kint vannak, míg a csoport-
foglalkozások a meleg miatt bent. A negyven táborozó korfája az 
elsőstől a hetedik osztályosig terjed, ezért ebéd után négy cso-
portra bontva beszélgetések folynak. A csoportbeszélgetéseket az 
ifisek vezetik, vagy felnőttek és frissen konfirmáltak. Délután újra 
az udvaron vannak játékok, minden nap egy imádsággal zárul. 

– Mettől meddig tartanak a programok?
Hétfőn még nagyon korán jöttek a szülők, a gyerekek nem is akar-
tak hazamenni. 8-16-ig terveztük a programokat, így válnak ke-
rekké a napok. 

– Immár második éve táboroztatnak a Ballában. Jó itt?
A Balla Károly Általános Iskolában megvan ehhez a megfelelő inf-
rastruktúra, és szívesen látnak minket. Korábban a Fodor-akácos 
nyújtott nekünk lehetőséget a táborok megrendezéséhez, és remé-
lem, hogy egyszer majd talán lesz egy saját kis telke a gyülekezet-
nek. Egyelőre örülünk, hogy itt lehetünk, és jól érezzük magunkat.

A programokról és az áhitatokról Király János tiszteletes és segí-
tői gondoskodtak. Az étkeztetéseket az önkormányzat, a kirándulás 
költségeit pedig a csévharaszti református gyülekezet biztosította.

Artzt Tímea

Református tábor
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ÖSSZEFOGÁS

SEGÍTSÜNK PINTÉRÉKNEK CSOPORT
2022. július 2-án empatikus helyiek létrehoztak egy Messenger-csoportot a nehéz helyzetben 
lévő Pintér család megsegítése érdekében. A 39 főre duzzadt csoport koordinálását Szabóné 
Varga Klára és Tóthné Rakusz Julianna, a Balla Károly Általános Iskola pedagógusai vállalták. 
Szabóné Varga Klára intézményvezető-helyettest kérdeztem az összefogás részleteiről.

– Milyen élethelyzet 
hívta létre a Segítsünk 
Pintéréknek nevű Mes-
senger-csoportot?
2022 júniusában tanít-
ványomnál, a nyolcéves 
Gergőnél csontrákot 
diagnosztizáltak. Ger-
gő állandó orvosi és 
szülői felügyeletet igé-
nyel. Jelenleg kemote-
rápiás kezelést kap, és 
műtét előtt áll. Édes-
apja folyamatosan mel-
lette van a budapesti 

Tűzoltó utcai II. Számú Gyermekgyógyászati Klinikán. A családi ház, 
amiben laknak, felújításra szorul. 
 
– Milyen konkrét célt tűzött ki a csoport?
Éreztük, hogy a hat gyermekét egyedül nevelő apa mellé kell állni, 
hogy az újabb nehézséggel szembe tudjon nézni. Ezért a Balla Károly 
Általános Iskola tanári kara a család jóváhagyásával a szülők segít-
ségét kérte. Azzal a konkrét céllal alakultunk meg, hogy mire Gergőt 
augusztus 31-én hazaengedik a kórházból, addigra egy olyan ottho-
nos és tiszta környezet várja, ami a gyógyulásához elengedhetetlen. 
 
– Kik kapcsolódtak ehhez az összefogáshoz?
Körülbelül tíz-tizenöt civilt emelnék ki, akik a munka javát végezték: 
Nagy Zsolt, Kalina István, Kövesi Károly és felesége, Farkas Tibor és 
felesége, Szíjjártó Attila, Pableczki László és Fekete Tamás. Ők azok, 
akik a kezdetektől a kezükben tartják a munkafolyamatokat. Julika, 
Családi Bettina és én – koordináljuk és figyelemmel kísérjük a család 
belső életét is. A csoport jelenleg 39 főt számlál, de ennél sokkal töb-
ben mozdultak meg, sőt a településen kívülről is érkezett támogatás.
 
– Milyen munkálatokat kellett koordinálni, elvégezni és ellenőrizni?
Amikor mi ebbe belefogtunk, akkor már nem volt visszaút, hiszen 
mindent kidobáltunk. Kicsik és nagyok munkájával zajlott a lom-
talanítás, takarítás, festés, mázolás, tapétázás, aljzatkiegyenlítés, 
glettelés, burkolás, linóleumozás, válaszfalépítés, villany- és vízsze-
relés. Érkezett fogas, cipősszekrény, hatszemélyes asztal székkel, 
gardrób, függöny, karnis, lámpa; komplett szobabútor, ágy, kályha, 
bojler, tévé, íróasztal, matrac, ruhaszárító, ágynemű, törölköző, 
edények. A fürdőkádat Fekete Tamás, aki burkolási munkát is vég-
zett, Dunaharasztiról szállította ide. Sok minden kellett a Petőfi 
Sándor utcai házhoz. 

– Mi történt a házban, illetve mi történt a házzal?
A kisszobából leválasztottak egy szobát Gergőnek, kiegyenlítették 
az aljzatot, arra linóleum ment. Szét lett választva a fürdőszoba és a 
vécé, ezek ki lettek csempézve. A falubeliek hordták össze a csem-
péket. A burkoló nem kért pénzt, még anyagokat is hozott. A fürdő-
szobát gipszkartonozták, festették. A konyha újra lett csempézve, új 
lámpák, karnisok, mosógép és bútorok kerültek bele, víz- és villany-
vezetékeket cseréltek. Előszobafalat kijavították, cipősszekrényt 
kapott. Előteret OSB-lapokkal burkolták, volt ajtócsere is. 

– Gondolom, hogy többször voltak fennakadások!
A villany- és a vízvezetékkel voltak problémák, nagyon sokan ada-
koztak, mert ha a munkáért nem is kellett fizetni, de téglát, ragasz-
tót, padlopont, csaptele-
peket, villanykapcsolókat, 
kábeleket kellett venni. 
Nagyon jó érzés volt, ami-
kor a tűzépen ingyen vagy 
jóval olcsóbban szerezhet-
tük be az anyagokat. A vége 
felé volt a legerősebb az 
összefogás. Jött a gáztűz-
hely, a hűtő, a szekrénysor. 
Juhász Éva az egész szülői 
házat kiürítette, bútorokat 
adott. Volt, aki konténert 
intézett, ruhaneműt, ágy-
neműt, edényeket hozott.  
Különböző méretű ruhá-
kat gyűjtöttünk, hiszen hat 
különböző korú gyermek-
ről van szó, ezeket átnézve, 
átmosva vittük be a házba.
 
– Mennyi idősek a gyermekek? 
Roland 7 éves és gluténérzékeny, erre is figyeltünk, az ő étele külön 
kis szekrényben van. Gergő 8 éves, és a gyógykezelés miatt steril 
környezetet kíván, Attila 9, Viktor 12 éves múlt. Vivien 14 lesz – ő 
gondoskodik a gyerekekről a nagymama mellett. A legidősebb fiú, 
István 17 éves.
 
– Ki vigyáz a gyerekekre, amikor az édesapa a kórházban van Gergő 
mellett? 
Az édesapa igyekszik összetartani a családot, miközben napjai nagy 
részét Gergő mellett tölti. A nagymama Fótról költözött ide. A nyarat 
is nála töltötte a többi gyerek, amíg a ház felújítása zajlott. 
 
– Hogyan hatott a családra az új ház és a bevezetett szabályok?
A család köszönetet mondott a segítőknek, mikor Gergő augusz-
tus 31-én hazatért, és egy kis ünnepséggel vártuk őt. A csodálkozás 
látszott rajta. Egy videós üzenetben azt mondta: „Nagyon szépen 
köszönöm mindenkinek a segítséget.“ Az apuka igyekszik követke-
zetesen nevelni őket, de nehéz, mert nincs itthon, és a rendre vo-
natkozó szabályokat nehéz betartatni. Azért értékelik, hogy nem 

egy lelakott, hanem egy felújí-
tott környezetbe térnek haza, 
de nagyon nehezen viselik az 
apa hiányát. Vivike átvette a há-
ziasszony szerepét és igyekszik  
rendet tartani. Az apukáról is 
kiderült, hogy ügyes, a bejárót 
ő készítette téglákból. Reméljük, 
hogy mire Gergő a műtétje után 
hazatér, addigra minden mun-
ka befejeződik. Most leginkább 
érte imádkozunk! Artzt Tímea

Szabóné Varga Klára és 
Tóthné Rakusz Julianna

Kicsik és nagyok segítenek

natkozó szabályokat nehéz betartatni. Azért értékelik, hogy nem 

Bejárót készít apuka
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GASZTRONÓMIA

CHIMICHANGA – NEM EGY 
SZOKVÁNYOS PÖRKÖLT!

Németh Margó és Országné Sólyom 
Orsolya dolgozott a legtöbbet azon a 
chimichanga-tálon, amit a zsűri má-

sodik helyezettként jutalmazott. Miközben a 
Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Ala-
pítvány csapata színes palacsintákat csavart 
és ingyen osztogatott, addig lapunk Margóval 
beszélgetett, hiszen ő állt elő a chimichanga-
tál ötletével.

– Hogyan jutott éppen ez a mexikói étel az 
eszedbe?
A Vejedre ütök című filmből, abban ugyanis 
chimichanga-partira készültek. Kíváncsi let-
tem rá, hogy az meg mi lehet. Megnéztem az 
interneten, otthon a családnak elkészítettem, 
és a verseny előtti ötletelés alkalmával be-
dobtam a csajoknak az ötletet. Úgy érveltem, 
hogy: ez nem egy szokványos pörkölt!

– Kóstoltam az ételt, mondhatni felfaltam! El-
mondanád hogyan készült?
A két kiló sertéslapockához, azaz a kapott 
húshoz, még vettünk két kiló sertés darált 
húst. A chimichanga úgy készül, hogy olajon 
megpirítom a darált húst, erre megy reszelt 

fokhagyma, só, bors, római kömény. Fűsze-
resebb a ragu, ha adok még hozzá fahéjat, 
oregánót és füstölt pirospaprikát. Amikor jó 
levet enged, akkor beleteszek egy kis para-
dicsompürét, megy bele kukorica, vörösbab, 
a legvégén egy kis étkezési keményítővel be-
sűrítem, hogy ne legyen leveses. A tölteléket 
rátettük a tortillalapra, adtunk még hozzá re-
szelt trappista sajtot, ezt felgöngyöltük, majd 
olajba sütöttük egy-egy percig mind a két 
oldalán.

– A tortillalapokat is itt készítettétek?
Azt vettük, összesen 70 torillalapot teker-
tünk, mert a családtagoknak is készültünk. 

– Milyen mártásokkal tálaltátok a tekercseket?
Olívás tejföllel, kétféle pestóval és vegyes sa-
látával. Készült még zöld pesto gorgonzola és 
parmezán sajtból, és pardicsomos pesto ba-
zsalikommal.

– Hogyan tetted még színesebbé és frissebbé 
az ételt?
Sokféle salátával kínáltuk. Volt a tálon paradi-
csomsaláta mozzarellagolyókkal. Ehhez meg-

grilleztem a kok-
télparadicsomot, 
majd olívaolajjal 
és epres balzsam-
ecettel öntöttem 
meg. A tortilla tetejét is ezzel a színes epres 
balzsamecettel húztam meg.

– A díszítés és a tálalás mesés volt, főként a 
koktélparadicsomok!
A koktélparadicsomokat a lányok négy-öt 
kertből hozták, zöldcitrommal ízesítettük és 
fodros endívia salátával tálaltuk. Spirál alak-
ban kisütött burgonya és mozzarella volt a 
köret hozzá.

– A csapat együttműködését, összetartását a 
menta színű egyenpólók is tükrözték. Mindent 
megtettetek a győzelemért. Mi a véleményetek 
a második helyezésről?
Mi valami újdonsággal, különlegességgel sze-
rettünk volna előrukkolni, egy kis lendületet 
adni a főzőversenynek, megmutatni, hogy 
a pörköltön és a csülkön kívül van itt más 
is. Őszintén, kicsit csalódottak vagyunk, de 
majd jövőre! Artzt Tímea

• cserepeslemez-fedéscserepeslemez-fedés
• széldeszkázásszéldeszkázás
• bádogos munkákbádogos munkák
• beázások javításabeázások javítása
• tetőszerkezet, tetőszerkezet, 

ereszcsatorna ereszcsatorna 
javítása, cseréjejavítása, cseréje

Alpin technikávAlpin technikávAAlpin technikávAAlpin technikáv l

kedvező árAk! 
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Generál-

        kivitelezÉS   
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez
kivitelez

AlAptÓl
A tetőiG

ácS-tetőFedő 
tetőtetőtetőtetőFFedőedőedőedő
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     belépési bónusz! 

Érd: 06-70/779-4447

KomissiózóKat és 
targoncavezetőKet 

KeresünK gyálra. 
Ingyenes targoncavezetői képzés. 

(3 műszak 8 óra) 
Jogosítvány megszerzése után 

béremelés. 
Ingyenes céges buszok: 
Csévharaszt, Cegléd, Ceglédbercel, Albertirsa, Nyáregyháza, 
Monor, Sülysáp, Pilis, Dánszentmiklós, Káva,  
Pánd, Gomba, Úri, Mende, Maglód,  
Üllő, Vecsés.

Kisebb  
javítások  
azonnali  

kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

GARANCIÁVAL!GARANCIÁVAL!

18 éve a lakosság szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

Árvai Richárd Árvai Richárd   •   06-30/475-2917

 www.ifarbau.com

Lapostetők szigetelése, javítása
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