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HÍREK

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYZETEK
Megérkeztek a kék színű sárga 
fedelű 120 literes szelektív hulla-
dékgyűjtő edényzetek. Március-
ban 669 ingatlantulajdonos vehet-
te volna át a sárga zsákot felváltó 

gyűjtőedényzetet. Többen ezt még 
nem tették meg. Aki szeretné átven-
ni az új edényzetet, az ügyfélfogadá-
si időben a polgármesteri hivatalban 
megteheti.

BETÖLTETLEN 
PEDAGÓGUS  ÁLLÁSOK
Óvodapedagógust keresnek a Csévharaszti Csicsergő 
Napközi Otthonos Óvodába. Matematika, fizika, kémia 
szakos tanárt keresnek a csévharaszti Balla Károly Álta-
lános Iskolába. Érdeklődni személyesen, e-mailben vagy 
telefonon az intézményvezetőknél lehet.

ÚTFELÚJÍTÁSOK FOLYTATÓDNAK 
2022. március 10-én  
megkezdődött a 
Deák Ferenc utca 
újabb szakaszának a 
felújítása. A felújítás a 
Zrínyi utcai torkolat-
tól indulva a focipá-
lyáig tartó szakaszon 
zajlik, ahol keskeny, 
mindössze 2,5 mé-
ter széles a jelenlegi 
útpálya. A munká-
latok március végén 
zárulnak. Kérik a 
lakosság türelmét 
az esetleges forga-
lom zavarása miatt. 

AVARÉGETÉS SZABÁLYAI
Az önkormányzat képviselő-testületének a 2/2021 (II.4.) 
számú rendelete alapján március 1-től november 30-ig, 
hétfői és pénteki napon 8 és 19 óra között engedélyezett 
Csévharaszt belterületén az avar és a növényi hulladék 
nyílttéri égetése. Az ünnepnapokra az engedély nem vo-
natkozik, ünnepnapokon a nyílttéri égetés nem megenge-
dett. A növényi hulladékon kívül tilos más jellegű – kom-
munális, ipari eredetű, illetve veszélyes – anyagot égetni! 
Az avarégetést megengedő rendelkezés a település kül-
területére nem vonatkozik. Aki a rendeletben megha-
tározottaktól eltér, ötvenezer forintig terjedő helyszíni 
vagy százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírság-
ra számíthat.

KÖLTÉSZETNAPI PÁLYÁZAT
Április 11-én ünnepeljük a magyar költészet napját. Ebből 
az alkalmából rajzversenyt hirdetünk a könyvtárban. Pá-
lyázni lehet egy vagy akár több magyar költő verséhez ké-
szült illusztrációval. Az illusztráció készüljön A/4-es méret-
ben! Rajzokat vagy festményeket várunk. A képeket április 
6-ig lehet leadni a könyvtárban. A zsűri által legjobbnak ítélt 
művek készítői ajándékcsomagot kapnak.

ADOMÁNYGYŰJTÉS A BALLÁBAN A KÁRPÁTALJAI 
MAGYAROKNAK
A Balla Károly Általános Iskola 
is gyűjtést szervezett a kárpátal-
jai bajbajutottaknak 2022. márci-
us 3-án és 4-én 8 és 16 óra között. 
Az iskolába leadott adományokat 
a Monori Tankerületi Központ se-
gítségével juttatták el a Kárpátal-
jai Családokért Egyesület számá-
ra. Utalni is lehetett a Kárpátaljai 
Családokért Egyesület (11742348-
21455979) számlaszámára. A pénz-
adományokat a helyi magyarok, 
a családfenntartó nélkül maradt 

családok és a menekültek ellátásá-
ra, ingyenkonyhák működtetésére 
fordítják.
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HÍREK

MARADJON CSÉVHARASZTON    
AZ ADÓ 1%-A!

Kedves csévharaszti lakosok!
A 2021. évi adóbevallás elkészítésekor adója egy százalékának 
felajánlásával támogathatja a településünkön működő civil szer-
vezeteket. A NAV nyilvántartásában szereplő (2022.02.18-i állapot 
szerint), a felajánlásra jogosult csévharaszti székhelyű civil szerve-
zetek, melyek részére a személyi jövedelemadó 1%-át felajánlhatja 
a következők:
• A Balla Diákokért Egyesület adószáma: 18225150-1-13
• Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány adószáma:  

          18677595-1-13
• Csévharasztért Független Egyesület adószáma: 18716281-1-13
• Gyopár Természetjáró Egyesület adószáma: 18870224-1-13
• Homokpuszta Természetvédelmi Vadgazdálkodási és Környe-

zetvédelmi Alapítvány adószáma: 18717536-1-13
• Luca Kutyamenedék Állatvédő Alapítvány adószáma:   

          18629475-1-13
A civil szervezetek nevében köszönjük a támogatást!

Csévharaszt Község Önkormányzata

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA
FÜGGÖNY • TAPÉTA

Telefon.: 29/412-320 

SZŐNYEG • PVC • PARKETTA Kibővült 

árukészlettel  

és 50%-kal 

nagyobb  

területen!

Több mint

300-féle 

függöny 

ingyen 

szegéssel

AkciósAkciósAkciós
parketták és 

szőnyegekparketták és 

szőnyegekparketták és 

A régióban 

csak  

a Monori 
  -nál! 

A 4-es főúton

Nyitvatartás: 
H–Szo: 9.00–19.30, 

V: 9.00–18.00

• 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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MeSterek

FELHÍVÁS HÁZSZÁMTÁBLA KIHELYEZÉSÉRE
Minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell 
tüntetnie a házszámot – így rendelkezik a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (5) 
bekezdése, ám egyre több ingatlantulajdonost kell figyelmeztetni 
erre Csévharaszton. Problémaként jelent meg, hogy az utóbbi idő-
ben egyre több a házszámmal el nem látott ingatlan. Ez bosszúsá-
got okoz a hatóságoknak, a szolgáltató cégeknek, a futároknak, a 
látogatóknak, és a postások életét is megnehezíti. Idén több olyan 
esemény is lesz, amikor nagyon fontos a házszámtábla megléte és 
a pontos eligazodás, ilyen a 2022. április 3-i országgyűlési képvi-
selőválasztás, a népszavazás, továbbá az őszi népszámlálás. Ezért 
felhívjuk a lakosság figyelmét a házszámtáblák kihelyezésére. (A 
polgármesteri hivatalban minden ingatlan és annak házszáma 
szerepel, ha bárkinek információra lenne szüksége.)

BOLONDOK NAPJA
Április 1-ére tréfás feladványokkal, fejtörőkkel készülünk a könyv-
tárban. A „bolondok napján” megtréfálhatunk bárkit, aki hagyja 
magát! Aki ügyesen veszi az akadályokat és oldja meg a feladvá-
nyokat, a végén jutalomban részesül.



ÖNKORMÁNYZAT

A FEJLESZTÉSEK 2022-BEN IS FOLYTATÓDNAK
Csévharaszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete a február 23-i ülésén egyhangúlag 
elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetését. A pénzügyi eredmények tekintetében 
nagyon sikeres 2021-es év után az idei évre is optimistán tekintünk. Ez köszönhető annak, 
hogy a település történetében soha nem látott 108,5 millió forint tartalékkal zártuk az évet. 
Valamint az idei évben a korábbinál is több és nagyobb értékű beruházás került pályáztatásra.

A z idei költségvetés számai tovább 
nőttek, a bevételi és kiadási főössze-
günk elérte az 560 millió forintot. Az 

állam által biztosított normatív összegekkel 
párhuzamosan nőttek a kiadásaink is. Emel-
kedtek a bérek, az állam részére fizetendő 
szolidaritási adó, a rendezvények költsé-
gei, melyből többet is remélhetőleg sikerül 
megrendezni. De a településünk továbbra 
is stabil gazdasági alapokon áll, így annak 
működése, intézményeink finanszírozása 
biztosított az idei évben is. A jövőbeni be-
ruházásokra is gondolva – a korábbi évektől 
eltérően – magas összeg kerül elkülönítésre, 
a 75 millió forint fejezeti és céltartalékból 
50 millió forint kerül „zárolásra” általános 
tartalékként. Így a 2023-as évre is lesz kellő 
biztonsági tartalékunk. 

A 2021. évi 120 millió forinthoz képest a 
2022. évi költségvetési rendeletben 45 millió 
forintot irányoztunk elő beruházásokra és 
fejlesztésekre. Ez a tavalyihoz képest jóval 
kisebb összeg, de ennek az az oka, hogy több 
beruházás pályázatokhoz kapcsolódik, ame-
lyekhez pedig önrészt kell rendelni. Ezek az 
önrészek csak akkor kerülnek be a költség-
vetésbe, ha a pályázatok sikeresek lesznek.

A költségvetésben elfogadott összegben 
benne van a Deák Ferenc utcának a focipálya 
és a Zrínyi utca közötti szűk szakaszának a 
kiszélesítése és új aszfaltszőnyeggel való el-
látása. Erre azért is van lehetőségünk, mert 
a tavaly nyert 21,5 millió forintos összegéből 
(amit a Magyar Falu Program keretében a 
Deák Ferenc utca földutas szakaszának szi-
lárd burkolattal való ellátására nyertünk) 
megmaradt 7 millió forintnyi. A képviselő-
testület arról is döntött, hogy a fennmaradó 
összeget további 5 millió forinttal megtoldva 
a Deák Ferenc utca újabb 224 méteres sza-
kasza kerül felújításra. 

Az „Önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatása” keretében 
pályázatot nyújtottunk be az Iskola, a 
Rákóczi és az Izabella utcák felújítására. 
Sikeres pályázás esetén az 50%-os támo-
gatással számolva, a hiányzó 50 %-ot, azaz 
10 millió forintot saját forrásból tervezzük 
biztosítani. További 2 millió forintot tervez-
tünk be a Balla köz útstabilizálására, mivel 
elkészült a közmű az építési telkekhez, így 
nincs akadálya, hogy elkészítsük ebből az 
összegből a szilárd burkolat alapját, ezzel 
előlegezve meg a jövőben tervezett aszfal-
tozást. 

A pályázatok benyújtásához feltétlenül 
szükséges volt az építési tervek elkészíté-
sére, valamint az EU-s TOP-Plusz pályázat 
komplexitása miatt pályázatíró megbízásá-
ra, ezek összesen 12 millió forintba kerültek. 
Beterveztük a régi hivatal, azaz a posta épü-
letének teljes tetőcseréjét, 12 millió forint 
összegben. Ez az épület sok éve el van ha-
nyagolva. A koncepciónk szerint évről évre 
haladva, több lépcsőben fog saját forrásból 
teljesen kívül-belül megújulni a posta. 

A közvilágításra az idei évben is köl-
töttünk 3 millió forintot. A Nyáregyházi út 
külterületi részén négy új közvilágításhoz 
szükséges vasbeton oszlop került felállítás-
ra LED-lámpatestekkel. Így már a Nyáregy-
házi közig kivilágításra került ez a forgalmas 
útszakasz. További LED-lámpák kerültek 
az üres villanyoszlopokra a Balla közben, a 
Kisfaludy utcában és a Zrínyi utcában. Az in-
tézményeink kis értékű eszközbeszerzésre 
1 millió forint összeg szerepel az idei költ-
ségvetésben.

Idén június hónapra van tervezve (a Ma-
gyar Közút Zrt. fenntartásában lévő, állami 
tulajdonú) Kossuth Lajos utca további szaka-
szának a felújítása, melyhez az önkormány-
zat is anyagilag hozzá fog járulni. A Község-
házánál és a Csillagsaroknál saját forrásból 
lesznek felújítva a buszperonok. 

Ezek a beruházási költségek csak nagy-
ságrendileg tervezhetők előre, hiszen csak a 
megállapodást követően derül fény a pontos 
összegre. Pogácsás Tibor belügyminiszté-
riumi államtitkár ígérete szerint nemcsak a 
településen belül, hanem Monor felé haladva 
a 4-es számú főútig felújításra kerül a két te-
lepülést összekötő útszakasz.

A 2022-es évben több nagy összegű pá-
lyázat került benyújtásra az év elején, me-
lyek döntéseit még várjuk. A legjelentősebb 
beruházás az EU-s TOP-PLUSZ „Gyermek-
nevelést támogató humán infrastruktúra 
fejlesztése” pályázat keretében egy új intéz-
mény, azaz két csoportszobás minibölcsőde 
megépítése lenne, mely a focipálya Kisfaludy 
utcai sarkában kerülne elhelyezésre. Jelen-
leg ugyanis a bölcsődei ellátás megoldatlan 
a településen. 

A növekvő gyereklétszám miatt a jelenle-
gi három csoportszobás óvodánkat kinőttük. 
Ezért a Magyar Falu Program keretében be-
nyújtásra került egy óvodabővítési terv. Ha 
ezt elfogadják, akkor újabb két csoportszo-
bával és a hozzá kapcsolódó helységekkel 

bővül az óvoda. A tervek szerint az óvodánk 
négy csoportszobával és egy tornaszobával 
ellátva 120 gyermek fogadására válna alkal-
massá. 

A Magyar Falu Program keretében az Ady 
Endre utca több mint 700 méter hosszú tel-
jes szakaszának a felújítására, kiszélesítésére 
is benyújtottunk egy pályázatot. Mivel a köz-
intézményeink (óvoda, iskola, egészségház) 
is az Ady Endre utcában találhatóak, továb-
bá Vasad felől bekötő útként is funkcionál. 
Sikeres elbírálás esetén az Ady utca teljes 
szakasza egységesen 5 méter széles lenne, 
süllyesztett szegélykővel látnánk el, így al-
kalmassá válna a megnövekedett forgalom 
biztonságos kiszolgálására.

Több évtizedes az elmaradásunk a Kos-
suth Lajos utca teljes hosszának egységes jó 
állapotú járdával való ellátása terén, ezért 
idén a Magyar Falu Program keretében erre 
is nyújtottunk be pályázatot. Eredményes 
elbírálás esetén a Csillag saroktól a Jókai 
utcáig a páratlan házszámú oldalon végig 
felújítjuk a járdát. Terveink szerint jövőre 
folytatódni fog a Kossuth Lajos utca járdafel-
újítása a Jókai utcától a Petőfi utcáig a páros 
házszámú oldalon.

Az idei évre is bizakodóak vagyunk, mely-
re okot ad a költségvetésünk stabilitása, és 
bízunk a pályázatok sikerében is, hogy a 
településünk fejlődése töretlenül folytatód-
hasson, és a lakosság megelégedésére szol-
gáljon.    Pulisch József, polgármester

A Csévharaszti Csicsergő Napközi 
Otthonos Óvoda látványterve
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Hirdetés

10 ÉVES A VÉDELEM SZAKÜZLET!
Egy évtizede a vásárlók szolgálatában

R égió: Áprilisban lett tízéves a Véde-
lem szaküzlet! Ennek apropóján be-
szélgetünk Békési Zsolt tulajdonossal. 

Gondolta volna tíz évvel ezelőtt, hogy a va-
gyonvédelem után a kereskedelem területén 
is ennyire sikeres lesz?

Békési Zsolt: Biztos voltam benne, hogy 
amit elgondoltam az jó. Tudtam, hogy mit 
akarok jobban, profibban, másképp csinálni, 
mint mások. 

R: Mára országos hírű az üzlete. Ez minek 
köszönhető?

B. Zs.: Leginkább kollégáim hozzáérté-
sének, ügyfélközpontúságának. Nagy hang-
súlyt helyezek az eladók képzésére, hogy 
hozzáértőként tudjanak nyilatkozni a ter-
mékekről. A munkavédelem a feje tetejétől 
a talpáig védi a dolgozót. Munkatársaimnak 
hozzáértőként kell tudni segíteni a kedves 
vásárlónak akár fejvédelemről, talpátszúrás 
elleni védelemről, akár légzés- vagy leesés 
elleni védelemről legyen is szó. Rendszere-
sen vesznek részt oktatásokon, továbbkép-
zéseken.

R: Kicsit kanyarodjunk vissza a kezdetek-
hez! Honnan indult és hol tart most a Védelem 
Szaküzlet?

B. Zs.: 2012-ben első üzletemet 20 m2-en 
nyitottam meg, ma közel 300 m2-es üzletben 
és 7 webáruházban várjuk a vásárlókat.  For-
galmunk az évek alatt a 17(!)-szeresére nőtt! 
A legnagyobb világmárkák, mint a Puma, 
Uvex, Sparco, Albatros, No Risk, Exena, 
Lavoro meghatározó hazai forgalmazói va-
gyunk. Leesés elleni védelem területén is 
a prémiumkategóriát képviseljük a Kratos 
és az Irudek termékeivel. Vásárlóink között 
ugyanúgy megtalálhatók az egy-két fős 
vállalkozások, mint a több ezer fős multik 
vagy az önkormányzatok, közintézmények. 
Személyre szabott szolgáltatást nyújtunk 
partnereinknek a termékek kiválasztásától a 
helyszíni méretpróbán át, egészen a ruházat 
vagy a védőeszközök dolgozók részére tör-
ténő kiosztásáig, nyilvántartásáig.

R: Úgy tudom, hogy a topmarkabolt.hu 
webáruház is önhöz tartozik.

B. Zs.: Igen, évekkel ezelőtt, már a Top 
márka indulásakor megláttam a lehetőséget 
ebben az új, feltörekvő termékcsaládban. 
Elsőként lettünk Top Márkabolt és ebben 
a magas minőséget kedvező áron biztosító 
márkában is országos szinten meghatározó 
forgalmazókká váltunk. 

R: Sokat találkozunk álláshirdetésükkel is, 
nehéz megtalálni a megfelelő munkaerőt?

B. Zs.: Cégünk folyamatosan bővül, növe-
kedésünkhöz új munkatársakra is szükség 
van. És igen, nehéz megtalálni azokat, akik 
képesek velünk fejlődni, akik rendelkeznek 
a kellő ambícióval, hajlandóak tanulni, hogy 
egy országosan elismert, sikeres csapat tag-
jai legyenek. Ha valaki úgy érzi olyan, akit én 
keresek, az jelentkezzen bátran!

R: Még nem esett szó a biztonságtechnikai 
üzletágukról.

B. Zs.: Pedig arra is nagyon büszke vagyok! 
A Hikvision és a Dahua márkák tekintetében 
is meghatározó szereplői vagyunk a hazai 
biztonságtechnikai piacnak. Szaküzletünk-
ben mérnők kolléga bemutatókamerákkal 
várja a vásárlókat, a termékeket gyári okta-
tásban részesült szerelőink telepítik. Ezen 
a területen is a kompromisszumok nélküli, 
magas minőségben hiszek.

R: Végezetül, akik még nem tudnák a 
Védelem Szaküzletet Monoron a Kossuth 
Lajos utca 88/B alatt, az OTP mellett vagy 
a munkavedelembolt.hu internetcímen 
találják meg.  (x)
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NÉPTÁNC, NÉPZENE ÉS A LOVAK SZERETETE
Az Akácfa utca 16. szám alatt van egy hangulatos faház, a szemlélődő karámokra és 
lovacskákra lát, hiszen Ildikó rajong a lovakért. Dr. Dézsi Zsolt és Dézsiné Szabó Ildikó 2003-
ban költözött Csévharasztra, mindennapjaikat áthatja a néptánc, a népzene, a természet és 
egymás szeretete. A látogatókat narancsos csokoládés mézeskaláccsal vendégelik meg.

– Honnan származtok? Mikor ismerkedte-
tek meg?
Ildi: Debreceni kislány vagyok, Zsolt berek-
böszörményi. Mindketten a Kossuth Lajos 

Tudományegye-
temre jártunk, Zsolt 
biológia-földrajz, én 
biológia-kémia szak-
ra. Debrecenben is-
merkedtünk meg, 
és 1996-ban egy te-
repgyakorlat után 
kerültünk közelebb 
egymáshoz. Egy év 
múlva én Hajdúnáná-
son kezdtem tanítani, 
majd Biharkereszte-
sen voltam nevelőta-
nár. Zsolt ahogy vég-
zett az egyetemen, 
pályaelhagyó lett.

– Sosem tanítottál középiskolában?
Zsolt: Az államvizsga előtt estem át egy mű-
téten, így lemaradtam arról, hogy tanári 
állásra pályázzak. Az ártándi határátkelőn 
megüresedett egy hely a Vám- és Pénzügy-
őrségnél, egyik ismerősöm tanácsára je-
lentkeztem oda. A katonaságot is letudtam 
azzal, hogy hivatásos pénzügyőr lettem. 

– Hogyan kerültetek Budapestre?
Ildi: Zsolt folyamatosan képezte magát. 
1999-ben felajánlották neki, hogy maradjon 
tanítani a pénzügyőri iskolában. Budapest-
re költöztünk egy soroksári albérletbe. Én 
a XX. kerületben kaptam állást a 12. Számú 
Ipari és Kereskedelmi Szakközépiskola és 
Szakiskolában, ami akkor az állami fod-
rász- és kozmetikusképző volt. Szerettem 
itt lenni egy nagyon jó munkaközösségben, 
bár a diákokkal nehezebb volt boldogulni, 
hiszen a fővárosban több a csonkacsalád, 
a gyerekek kevésbé tudnak a szülőkre tá-
maszkodni. 2000-ben házasodtunk össze, 
mert csak így költözhettünk szolgálati la-
kásba Zsolttal.
Zsolt: Szóval „érdekházasságot” kötöttünk.

– Hogyan jött az ötlet, hogy Csévharasztra 
költözzetek?
Zsolt: Egyik kollégám vett itt telket. Aján-
lotta nekünk is, és megtetszett a hely.
Ildi: Én azért aggódtam, hogy fogunk itt 
boldogulni, mert panelben nőttem fel. Fél-
tem, pláne, amikor kiderült, hogy téglaház 
helyett faházunk lesz. Aztán megérkezett 
Szovátáról, összerakták, mi meg elkezdtük 
berendezni, a konyhaszekrényeket is ma-
gunk csináltuk.

– Gyönyörű ez a lovakkal díszített cserép-
kályha az otthonotokban. Honnan ered a 
lovak iránti rajongás?
Ildi: Én a lovak szeretetével születtem, igen 
korán rajzolni kezdtem őket. Anyukám 
egyedül nevelt minket a tesómmal, de már 
középiskolásként egy lovasiskolában segí-
tettem. Amikor Pesten laktunk Zsolttal az 
Attila utcában, akkor is négy évig jártunk 
egy lovasiskolába, ahol hétvégente dolgoz-
tunk, nyaranta meg a táboroztatásban se-
gédkeztünk.

– Melyik a kedvenc lovad?
Ildi: 2000-ben ismertem meg Soxemet a 
pesti lovasiskolában, és 2005-ben vásárol-
tuk meg. Ő egy angol telivér, mi Csokinak 
hívjuk. Már nagyon öreg, sok gondoskodást 
igényel. Április 11-én, a költészet napján) 
ünnepli a 29. szülinapját. Kezdetben bér-
tartásban volt, hiszen a lovat nem lehet 
egyedül hagyni egész nap, de már nagyon 
vártuk, hogy hazajöjjön.

– Mióta foglalkoztok többet a lovakkal, hi-
szen már öt hátast tartotok?
Ildi: 2013-tól hét évig a monori József At-
tila Gimnáziumban dolgoztam. Tanárként 
iszonyúan le voltam terhelve. 2020 augusz-
tusában Kunné Damner Erzsike felaján-
lott nekem egy adminisztrátori állást, így 
kezdtem dolgozni az ő könyvelőirodájában 
Csévharaszton. Ez a munka kevésbé stresz-
szes, nagyobb mozgásteret jelent nekem, 
így a lovak gondozására napközben is jut 
időm, miközben már a könyvelésbe is kez-
dek beletanulni.

– Zsolt, maradtál a Vám- és Pénzügyőrség 
kötelékében?
Zsolt: 2011-ben a Vám- és Pénzügyőrsé-
get összevonták az APEH-hel, és létrejött 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Maradtam 
a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális 
Intézetében, de már nem sokat tanítok, a 
nemzetközi képzési tevékenységek koordi-
nálásával foglalkozom.

– Hogyan kapcsolódtatok a Csévharasztért 
Független Egyesület tagságához, melynek 
jelenleg Zsolt az elnöke?
Zsolt: 2007-ben alakult a CSÉFE, első elnö-
ke Orosz Csaba volt, deklarált célja pedig: 
Csévharaszt értékeinek óvása, történelmi 
hagyományainak felkutatása, ápolása, a 

LÁTOGATÓ
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Dézsiné Szabó Ildikó és dr. Dézsi Zsolt

Andrejkovics István, Vass Attila, Kunné Damner Erzsébet, Haláchy Enikő, 
Dr. Dézsi Zsolt, Dézsiné Szabó Ildikó, Kiss Béláné

BOR-óka
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település fejlődésének elősegítése, környe-
zetvédelemi és természetvédelmi feladatok 
felvállalása, a település kulturális- sport és 
közéletében való tevékenység. Mi nem vol-
tunk ott az alapító tagságban, csak 2011-
ben kapcsolódtunk be, amikor Mátrai Ildikó 
kitalálta, hogy hozzunk létre egy néptánc-
együttest. A CSÉFE második elnöke, Anka 
Béláné Éva néni annyira nagy családdal és 
baráti körrel rendelkezett, hogy felállt egy 
körülbelül 20 fős tánccsoport. A csoport 
szakmai irányítását Laza István vállalta el.
Ildi: Éva néni távozása együtt járt az ak-
tív táncosok számának jelentős csökke-
nésével, ekkor vette át Zsolt az egyesület 
vezetését és a Csévharaszt Néptánccso-
port irányítását. A táncosok rendszeres 
résztvevői voltak a helyi és a környékbeli 
települések rendezvényeinek, de az or-
szág távolabbi pontjain és a szilágysági 

Varsolcon is felléptünk. Korábban heti 
rendszerességgel tudtunk próbát tar-
tani, de 2020 óta nincsenek rendszeres 
próbák. 

- Milyen rendezvények valósultak meg Zsolt 
szervezésében, közreműködésével?
Zsolt: Évi rendszerességgel megszervezzük 
a Gyöngyvirág Túrát, a gyerektábort, tánc-
házakat és az adventi koncertet. Legna-
gyobb rendezvényünk a Csévharaszt Nép-
tánccsoport ötéves jubileumi műsora volt 
2016-ban és a Tisza ’83 Népzenei Találkozó 
2017-ben. Utolsó emlékezetes fellépésünk 
2021 októberében volt a Cegléd Táncegye-
sület által szervezett néptánctalálkozón, 
amire egy somogyi üveges tánccal készül-
tünk. Ha lecseng a járvány, akkor szeret-
nénk újraépíteni a tagságot, és tervben van 
egy közösségi tér kialakítása is a portán.

- Milyen együttesekben vállaltok még sze-
repet?
Zsolt: 2011-ben indult a Csévharaszt Nép-
tánccsoport, 2012-ben bekapcsolódtunk a 
vasadi néptánccsoportba, majd 2013-ban a 
vasadi Kökényszem Citerazenekar alapítá-
sába. 
Ildi: 2015-ben alakult a monori BOR-óka 
zenekar, amit Haláchy Enikő prímás hívott 
életre egy brácsás ismerősével és éneke-

sekkel, Zsolt pedig kiképezte magát a nagy-
bőgőre.
Zsolt: A BOR-óka együttesben Kunné 
Damner Erzsébet és Kissné Erdős Ibolya 
mellett Ildi az egyik énekes. Táncolunk 
még a Cegléd Táncegyüttesben is, és tagjai 
vagyunk Monoron a Borzsák Endre Hagyo-
mányőrző Egyesületnek.

Ildikó tagja még a Csévharaszt Gyerme-
keiért, Ifjúságáért Alapítványnak lovak-
ról készült festményeit és saját készítésű 
gyöngy- és lószőrékszereit Damner Erzsé-
bet nyugdíjas könyvtárosnak köszönhe-
tően kiállításon mutathatta be. A Dézsi 
házaspár táncol, Ildikó énekel, Zsolt pedig 
nemcsak citerán, de nagybőgőn is ját-
szik. A csévharaszti gyerekek táborozta-
tásába is mindig besegítenek néptánc- és 
kézművestábor szervezésével. Artzt Tímea
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A TÁNC VILÁGNAPJA
Április 30-án színes programok-
kal várjuk az érdeklődőket a tánc 
világnapja alkalmából a könyvtár-
ban. Műsorunkban a Csévharaszti 
Örömtáncosok csoportja lesz a házi-
gazda. Rajtuk kívül a szenior öröm-
tánc műfajában vendégeink lesznek 
a péteri, maglódi, gyömrői, ecseri 
csoportok. Csömör Marcell, a Szín-
ház- és Filmművészeti Egyetem 
tánctanára fergeteges sztepptáncot 
ad elő, tanítványai pedig latin-ameri-
kai táncokat. 

Hagyományos magyar táncokat lát-
hatunk Dézsi Zsolt és Dézsiné Szabó 
Ildikó előadásában. Ecserről érkezik 
hozzánk a Nazirah Hastánccsoport, 
akik a klasszikus keleti hastáncon kí-
vül mutatnak nekünk elbűvölő hawaii 
fátylas táncot is. A rendezvényre a be-
lépés díjtalan! Mindenkit szeretettel 
várunk! – írta meg lapunknak Balázs 
Istvánné Ildikó.Tóth Mónika Viktória, Pableczki Ildikó, Dézsiné Szabó Ildikó



OKTATÁS

– Milyen céllal, indíttatással 
léptél a tanári pályára? Mik 
voltak az ambícióid?
Magyar és történelem sza-
kos középiskolai tanárként 
végeztem. Amikor elkezd-
tem az egyetemet, az volt a 
tervem, hogy gimnáziumban 
fogok tanítani, érettségiz-
tetni. Aztán az élet úgy hoz-
ta, hogy pont a Ballában volt 
üresedés, így azt gondoltam, 
kezdésnek nem lesz rossz 
itt helyben. Aztán annyira 
megszerettem, hogy utána 
eszembe se jutott már mun-
kahelyet váltani. 

– Milyen lépcsők vezettek az 
intézményvezetői kinevezé-
sedig?

2014-ben kezdtem tanítani a Ballában, rögtön osztályfőnök is 
lettem, ám a jó magaviseletű, kislétszámú 5. osztályt kaptam 
meg. 2016-ban minősültem pedagógus I. fokozatba, majd az is-
kola közösségi oldalának szerkesztője lettem. 2018-ban már a 
KRÉTA elektronikus napló adminisztrátoraként is dolgoztam, 
így tapasztalatot szereztem a tantárgyfelosztásban, a helyet-
tesítések szervezésében, az órarend összeállításában, az alkal-
mazottak és tanulók adatainak kezelésében. 2019 nyarán Malik 
Károly és a tantestület bizalmának köszönhetően intézményve-
zető-helyettes lettem. Akkor már egyértelmű szándék volt arra, 
hogy igazgató úr közeli nyugdíjba vonulását követően én legyek 
az utódja. Az utóbbi két-három évben tudatosan készültem erre 
a pozícióra. Ez alatt az idő alatt végeztem el az ehhez szükséges 
képzést is.

– Mik voltak a feltételei az intézményvezetői pályázat benyújtá-
sának? Volt-e versenytársad?
Az intézményvezetői megbízás feltételeit és szabályait egy kor-
mányrendelet határozza meg. Egyrészt kellett rendelkezzem 
egy pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői 
szakképzettséggel, másrészt legalább négy év pedagógus-mun-
kakörben szerzett szakmai gyakorlattal, valamint pedagógus-
munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre 
szóló alkalmazással. Versenytársam nem volt, egyedül én pá-
lyáztam. Október 27-ig kellett leadnom a pályázatomat és január 
közepén bírálták el. 

– Miben különbözik ez a munka a helyettesitől? 
Leginkább abban, hogy a felelősség egyedül rajtam van. Én ké-
szítem el a tantárgyfelosztást, az órarendet, az éves munka-
rendet, a költségvetést, a szakmai alapdokumentumok végleges 
változatát, az alkalmazottak munkaköri leírását. Minden évben 

el kell készítenem az intézményre vonatkozó statisztikákat a 
tankerületnek és az Oktatási Hivatalnak, ez általában többhetes 
adatszolgáltatási munka. Ha valaki betegszabadságra megy, meg 
kell szerveznem a helyettesítését, hiszen a tanulóknak nem le-
het lyukasórája, nem maradhatnak felügyelet nélkül. Nemcsak a 
pedagógusok munkáját, de a NOKS-os és a technikai dolgozók 
munkáját is koordinálom, hiszen egy pedagógiai asszisztens, egy  
iskolatitkár, egy rendszergazda, egy karbantartó és két takarító 
dolgozik nálunk. Naprakészen vezetnem kell a KIR-t, az online 
személyi nyilvántartó rendszerünket. Minden döntésben nekem 
kell kimondani az utolsó szót, de nemcsak a nagy, de az apró 
ügyekről is tudomásom kell legyen.

– Milyen módon erősíted az iskola külső kapcsolatait?
A mai modern intézményvezetők egyik fontos feladata az iskola 
menedzselése. Részt veszek a legtöbb rendezvényen, ahol álta-
lában beszédet is mondok. A képviselő-testület nyílt ülésein is 
jelen vagyok, ahol az iskolát érintő ügyeket tárgyalják. Havonta 
legalább egyszer részt veszek a tankerületi igazgatói értekezle-
ten, ahol a Monori Tankerülethez tartozó 47 iskola intézményve-
zetője ül össze a tankerületi igazgató asszonnyal. Továbbra is én 
szerkesztem az iskola közösségi oldalát és weboldalát. Tartom a 
kapcsolatot a külső intézményekkel, elsősorban a fenntartónk-
kal, a Monori Tankerületi Központtal és a csévharaszti önkor-
mányzattal. Szeretek részt venni a szülői értekezleteken, vagy 
legalább az intézményben tartózkodni, ha valaki szeretne velem 
beszélni. Összefoglalva azt lehet mondani, én vagyok az iskola 
gazdája, aki a zavartalan működésért felel. Ennek nyomán most  
sajnos már több időt töltök az irodában, mint a tanítással.

– Kik a legaktívabb, közvetlen segítőid? Meg tudod-e osztani a 
munkát a helyettessel?
Kis intézmény vagyunk, ezért az irodában hárman vagyunk: Sza-
bóné Varga Klára intézményvezető-helyettes, Veszelka Aranka 
iskolatitkár és én. Ők ketten közvetlenül is rengeteget segítenek. 
Klári nénit február elsején nevezték ki öt évre a Balla intézmény-
vezető-helyettesének. 

– Milyen változtatásokat tervezel a Ballában? Milyen újításokat 
eszközöltél eddig?
Az intézményvezetői pályázatomban, amit a balla-csharaszt.edu.
hu oldalon a dokumentumok között megtalálnak, részletesen ír-
tam erről. A tanév kezdete előtt új munkakört létesítettem is-
kolánkban, a pedagógiai asszisztensit és háromra bővítettem a 
napközis csoportjaink számát. Az újításokat illetően szeretném 
az eddig is színes programkínálatunkat bővíteni új elemekkel. 
Februárban például volt egy nagy sikernek örvendő új progra-
munk, a Valentin-napi posta- és iskolarádió. A diákok kézzel írott 
üzeneteket és dalokat küldhettek egymásnak. 

– Mit tartasz a legfőbb célnak?
A legfontosabb feladatomnak tekintem a Balla jó hírének, színvo-
nalának megtartását, növelését. Terveim között szerepel a pályá-

„AZÉRT NEM PÉLDA NÉLKÜLI”
2022. január 22-én lépett életbe Családi Bettina Dorottya 
intézményvezetői kinevezése, így került 31 évesen a Balla 
Károly Általános Iskola élére. Elődje, Malik Károly és a tanári 
kar, továbbá a közösség is elégedett a fenntartó, azaz a Monori 
Tankerületi Központ döntésével, hiszen a pozícióra pályázni 
kellett, és a pályázó évek óta bizonyítja rátermettségét.

Családi Bettina Dorottya 
intézményvezető
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zati lehetőségek kihasználása, a tanulmányi eredmények javításá-
nak elősegítése, a napközis csoportok számának növelése, hogy 
minden osztálynak külön napközis csoportja legyen. Szeretnék az 
udvaron és a folyosókon több leülős, szabadidős teret kialakítani. 
Időszerű kicseréltetni az iskolai padokat és az aula burkolatát.

– Már a hosszú távú terveidet is megfogalmaztad?
Távlati terveim között szerepel az iskola épületének bővítése. Je-
lenleg a fő épületben hat osztályterem plusz egy informatika-te-
rem található, ezt szeretném kibővíteni nyolcosztályosra. Jelen-
leg hat osztályunk van, de jövőre, amikor végre kifut egy lyukas 
osztályunk és bővülünk hét évfolyamra, akkor egy osztály a hátsó 
melléképületben fog helyet kapni, úgy mint régen, amikor nyolc-
osztályos volt az iskola. Sőt, volt olyan, amikor kilenc osztály volt, 
mert két első osztály indult. A szóban forgó melléképületben, ahol 
a napközi üzemel, jelenleg nincs vizesblokk, csupán közvetlenül 
az épület mellett külön bejárattal található mellékhelyiség. Ezt 
szeretném megoldani, hogy legalább fedett részen lehessen át-
járni a mosdók és a napközis termek között. 

– Hogyan tudnád megfogalmazni a pedagógiai elveidet? Hová te-
szed a fókuszt, mint vezető?
A mai gyorsan változó világban az oktatás is egy paradigmaváltá-
son megy keresztül, és én ehhez próbálok felzárkózni. A tanár ma 
már nem a tudás egyedüli birtokosa, akit a diák csendben hallgat 
az órán, és aztán megtanulja az anyagot. Egyre inkább előtérbe 
kerülnek az alternatív tanulási és tanítási módszerek, mint az él-
ményalapú oktatás. A mai gyerek tapasztalás útján szeret tanulni, 
lehetőleg olyan dolgot, amiről úgy gondolja, hogy a mindennapi 
életben használni fogja és a tanulási folyamat során igénye van 
arra, hogy használhasson valamilyen kütyüt. Messzire vezet ez a 
téma, a lényeg, hogy vezetőként próbálok arra törekedni, hogy a 
Balla olyan hely legyen, ahová a gyerekek, a szülők és az alkalma-
zottak is szívesen járnak. Sajnos a központi tantervre, az elsajá-
títandó tananyag mennyiségére, a tankönyvek minőségére nincs 
ráhatásom, de próbálom a tanulók, a szülők és a pedagógusok ter-
heit csökkenteni. Diákjaink napjaik nagy részét az intézményben 
töltik, ezért fontos, hogy ne szorongva, gyomorgörccsel lépjék át 
reggelente az iskola kapuját, hanem örömmel.

– Milyen nehézségekkel kellett ez ideig szembenézned?
Néha meg szoktak lepődni a személyes találkozások során, hogy 
én vagyok az intézmény vezetője. Úgy érzem, meg kell küzdenem 
a korom miatti előítéletekkel. Valóban szokatlan, hogy 31 éves 
vezetője legyen egy iskolának, de azért nem példa nélküli. Sze-
rencsére a nevelőtestületem feltétel nélkül elfogad, támogat, egy-

általán nem éreztetik velem, hogy 
én vagyok közöttük a legfiatalabb. 
Ezen kívül furcsa számomra, hogy 
intézményvezető asszonyként hi-
vatkoznak rám, hiszen nem vagyok 
még asszony. Kezdőként a húszas 
éveim elején éppen elég volt meg-
szokni a „nénizést”, most meg 
már itt az „asszonyozás”.

– Milyen problémákkal találkozol 
intézményvezetőként? 
Ezt is hosszan sorolhatnám. Az 
oktatás és a tananyag átszerve-
zésére már utaltam, emellé társul 
az egyre inkább érezhető pedagó-
gushiány. Országos szinten nehéz 
matematika, fizika, kémia, bioló-
gia, földrajz, informatika, angol 

szakos tanárt szerezni, hát még egy vidéki iskolának. Jó lenne 
elsősorban helyi fiatalokat felvenni, de sajnos nem tudok róla, 
hogy bárki a községben tanárnak, tanítónak tanulna. A felsőok-
tatási adatokból az tűnik ki, hogy egyre kevesebb fiatal választja 
a pedagógus hivatást. Aggasztó, mert amúgy is el van öregedve 
a pedagógus-társadalom, a nagy részük öt éven belül nyugdíjba 
megy, nincs fiatal utánpótlás. 

– Kerestek-e valamilyen 
szakos tanárt?
Igen, jelenleg matema-
tika-fizika-kémia szakos 
tanárt keresünk. 

– Volt-e munkabeszünte-
tés, sztrájk, polgári enge-
detlenség a Ballában?
Január 31-én hétfőn a 
pedagógussztrájk idején 
nálunk tanítás nélküli 
munkanap volt a félévet 
lezáró tantestületi érte-
kezlet miatt. Ezt már a 
szeptemberben nyilvá-
nosságra hozott munka-
tervünkben is szerepeltettük, illetve tájékoztattuk a szülőket a 
tanév eleji szülői értekezleteken, mégis voltak pletykák a faluban, 
hogy a Balla egész nap sztrájkol a két óra helyett. A kettőnek nem 
volt köze egymáshoz. Más kérdés, hogy néhány pedagógusunk 
valóban sztrájkolt abban a két órában. Polgári engedetlenségről 
nincs tudomásom. Pedagógusaink erőn felül teljesítenek, a ren-
geteg helyettesítés, pluszmunka ellenére is becsülettel, szívvel-
lélekkel végzik a munkájukat.

- Milyen műsor készül az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
kezdetének ünneplésére?
Tavaszi szél vizet áraszt címmel adják elő zenés-táncos megemlé-
kező műsorukat a színjátszó szakköröseink március 11-én délután 
17 órakor a tornacsarnokban. Az előadást Kaldenekkerné Sipos 
Mária tanárnő rendezte és tanította be a gyerekeknek. Tizenha-
tan vállaltak aktív szerepet, de két alsós osztály is feltűnik majd 
mint lelkes tömeg. A hangosításban közreműködik Katona-Kapusi 
Izabella, akinek a hangja mindig erős támaszték a gyerekek szá-
mára. Én már láttam, hogy mi készült. Nagyon színvonalas pro-
dukciónak lehetnek tanúi a nézők és a tévénézők is, hiszen a 
Gemini Tv is rögzíti a Március 15-i ünnep megemlékezésünket!

OKTATÁS
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– Hogyan jött a politika az Ön életébe?
Az én közéleti pályámnak nincs politikai 
szála. a csévharaszti körzet tanácstagsági 
helye ’89-ben megüresedett, többen mond-
ták akkor, hogy vállaljam el. Az egyik kol-
léganőm, aki maga is tanácstag volt, pro-
tezsált, és megválasztottak. Csévharaszt 
akkoriban igazgatásilag nem volt önálló, az 
ötvenes évek végén összevonták Vasaddal. 
Itt csak egy kirendeltség működött, a vasadi 
hivatal egy dolgozója, Kiss Sándorné meg a 
tanácstitkár, Gál Sándorné hetente átjárt és 
fogadóórát tartott kedden és csütörtökön.

– Hogyan lett a falu önálló?
Egy helyi népszavazással záruló lakossági 
kezdeményezés eredményeként lett Csév-
haraszt 1990. január elsejével önálló. Így 
lettem kéthavi tanácstagság után kilenc hó-
napra tanácselnök még a választások előtt. 
A hivatal létrehozásában segített Maczó Já-
nosné, a gombai tanácstitkár. A kezdeti ap-
parátus tagja lett Kiss Sándorné és egy ko-
rábbi tanítványom, Frank Katalin, aki Farkas 
Jánosné néven jelenleg is a hivatal oszlopos 
tagja. Ezek a hónapok azzal a tanulsággal 

KÖZÖSSÉGHELYTÖRTÉNET

teit, kifejtheti a véleményét, de egy kiste-
lepülésen a helyi ügyeknek kell elsőbbséget 
kapniuk. Annak idején a Független Kisgaz-
dapárt nagyon erős volt vidéken. Jöttek vá-
lasztások előtt kocsival, hangosbeszélővel, 
hogy így lesz, meg úgy lesz. Volt rá példa, 
hogy a MIÉP-es gondolatok is becsörge-
deztek a képviselők által, de igyekeztem a 
politikát kívül rekeszteni a testületi ülése-
ken. A falu érdekében igyekeztem jó kap-
csolatban lenni mindegyik kormányzattal, 
de sohasem kilincseltem, törleszkedtem, 
nem lehet jó lelkiismerettel ciklusonként 
köpenyt váltani.

Egyébként az MDF-kormányzás idején 
kaptunk támogatást a vízműre, az MSZP 
idején a volt szovjet laktanyát kaptuk meg 
tulajdonba, aminek az értékesítéséből be-
folyt összeg nagyban fedezte a tornaterem 
és a községháza építési költségét, a FIDESZ-
kormány idején a szennyvízhálózat kiépí-
tésének 75 százaléka céltámogatás volt, az 
intézmények energetikai korszerűsítése is 
állami támogatásból valósult meg, hogy csak 
a fontosabbakat említsem. Tehát egyik kor-
mány alatt sem érte diszkrimináció a tele-
pülésünket. 

– Az Ön huszonkilenc éves polgármestersé-
ge személyes életmű, s egyúttal Csévharaszt 
nagy átalakulásának a története is.
Jó érzés Csévharaszt első polgármesteré-
nek lenni. Nem feledhető élmény, hogy bá-
báskodhattam az önálló Csévharaszt szü-
letésénél, újjászületésénél. Itt a villanyon 
kívül semmi közmű nem volt. A lakosság 

jártak, hogy el tudom látni a település irá-
nyításával járó feladatköröm, az emberek is 
láthatták, hogyan dolgozom, így az 1990-es 
szeptemberi választásokon engem válasz-
tottak a polgármesterjelöltek közül. 

– A 1990-es választásokat követően melyek 
voltak az önkormányzat első tennivalói?
Két héttel a szeptember 30-i választást kö-
vetően felesküdött az első képviselő-testü-
let, majd pályázatot írt ki a jegyzői állásra. 
Novembertől Gál Józsefné lett az község 
első jegyzője, aki Pándon volt korábban ta-
nácstitkár. Nem sokkal később a gazdálko-
dási előadói állás is be lett töltve Keményfi 
Pálné személyében. A posta épületében dol-
gozott és ülésezett a testület.

Az első megvalósítandó célok között sze-
repelt, hogy a busz ne csak a Kossuth utca, 
hanem a Petőfi utca végéig járjon be. De 
olyan rossz minőségű volt az út, és olyan 
keskeny, hogy előtte azt a nyár folyamán ki 
kellett szélesíteni, javítani, és ez a lakosság 
bevonásával történt. A TEHO, a település-
fejlesztési hozzájárulás révén az érintett 

ingatlantulajdonosoknak pár ezer forinttal 
hozzá kellett járulniuk a beruházás költsége-
ihez, emellett a községnek is volt pénze. Így 
kilencven november elsejétől már a Petőfi 
utca végén volt a buszforduló. Hamar meg-
valósult a szervezett, közösségi szemétszál-
lítás, amit a lakosság nagyon értékelt. Ko-
rábban a vasadi bányába lehetett áthordani 
a szemetet, de nem mindenki vette a fárad-
ságot. Egy helyi lakos révén megszerveztük, 
hogy egy lovaskocsi hetente összegyűjtse és 
elszállítsa a hulladékot.

– A nagypolitika mennyire volt jelen a 
csévharaszti önkormányzat életében?
Figyeltem a híradásokat és az újságokat, de 
úgy gondoltam, egy kistelepülés ne legyen 
politikai csatározások színhelye. Mindenki 
szabadon politizálhat, képviselheti a néze-

A Csévharaszti Hírharang 2022. februári számában jelent meg a „Településünk első 
polgármesteré”-vel készült interjú 1. része. Mocsáry Balázs közéleti tevékenységének bemutatását 
az 1990. évi szabad polgármester-választástól folytatjuk, ekkor szakadt el Csévharaszt Vasadtól.

1990-TŐL CSÉVHARASZT ELSŐ POLGÁRMESTERE

A buszforduló (1990) és a játszótér (2002)

Mocsáry Balázs 

Telefon és kábeltévé hálózat (1995)

Csoportszoba-bővítés (2000)
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igénye szerint haladtunk a fejlesztésekben. 
Először a vizet oldottuk meg, mert a fúrt 
kutakból lassacskán eltűnt a víz. Aztán arra 
gondoltunk, hogy ha már megvan a víz, ak-
kor jó lenne, ha nem fával és szénnel kellene 
tüzelni, tehát jöjjön a gáz! Soha nem fogom 
elfelejteni, az iskola aulájában volt egy falu-
gyűlés ’93-ban, ahova meghívtam a szakem-
bereket, és a lakosok faggathatták a közmű 
építőit, tervezőit. Én is fel voltam készülve, 
de ez a fórum olyan hatással volt a lakosok-
ra, hogy a hétvégi gyűlést követő hétfőn, ezt 
az iskola ablakából láttam, már nyolc óra 
előtt ott sorakoztak befizetni a lakossági 
részt, tizenötezer forintot, ha jól emlék-
szem. Az emberek tudták, hogy ha elindul 
ez a beruházás, akkor az be is fog fejeződni. 
Ez a bizalom aztán visszaköszönt még hat 
alkalommal a választásokon.

A gázszolgáltatást követte a csatorna-
hálózat kiépítése az ezredfordulón, aztán a 
villanyhálózat bővítésére került sor. A tele-
fonhálózat már a kilencvenes évek közepén 
zajlott. Viszonylag hamar sikerült a teljes 
infrastruktúrát kiépíteni.  Fontos eredmény, 
hogy új egészségházat építtettünk, két házi-
orvosi körzetünk van, két háziorvossal, van 
vérvétel is. Hasonló lélekszámú települése-
ken gyakran egyetlen háziorvos sincs. Ehhez 
képest nekünk fogorvosunk is van.  

A hatvanas években épült iskola felújításá-
ra is rengeteget fordítottunk még akkor, ami-
kor az önkormányzat tartotta fenn. A könyv-
tár ’98-ban épült a tornateremmel együtt, és 
2000-ben lett befejezve az önkormányzati 
szárny. Az óvodában is volt csoportszoba-
bővítés. Igyekeztem egyensúlyt tartani a la-
kosság egyéb igényei, ezért épült a 2008-ban 
átadott új ravatalozó, az oktatás és az egész-
ségügy között, hogy mindegyik megfelelően 
legyen kezelve.

Összességében nagy dolgok voltak ezek 
egy elmaradott kistelepülés számára, és eze-
ket a fejlesztéseket úgy szerveztük, hogy a 
köz megelégedésére szolgáljanak. Persze, 
nem ment mindig minden gördülékenyen, 
a fejlesztések ütemezésébe is csúszott néha 
hiba, de mindig a közérdek szerint próbál-
tunk dönteni. Az eredményességhez szükség 
volt a hivatal dolgozóinak áldozatos munká-
jára, a testületi tagok konstruktív hozzáál-
lására. Több cikluson átívelően dolgoztam 
együtt hatékonyan Gál Józsefné, később Né-
met Sándorné és Bárányné Billinger Erzsé-
bet, később Antal Erzsébet jegyzővel.

Visszatekintve úgy vélem, lehetett volna 
sok mindent másként csinálni, én azonban 
inkább büszke vagyok arra, amit elértünk, 
semmint csalódott a botladozásaink, téve-
déseink miatt. Takács Géza
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A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT KÖTELÉKÉBEN
Kádár Anikó diplomás szociális munkás, 2013 óta a Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért 
Alapítvány tagja és 2019 óta a csévharaszti képviselő-testületé is. Fontos számára a 
közösség, a nehéz sorsú emberek támogatása. 2021 óta az ország egyik legelmaradottabb 
településén, Tiszabőn dolgozik a Máltai Szeretetszolgálat munkatársaként.

– Anikó, mit tudhatunk az életkorodról, a 
tanulmányaidról és a végzettségedről?
1989. július 18-án születtem, Csévharasz-
ton élek. Pestre jártam az Irinyi János Kör-
nyezetvédelmi Szakközépiskolába. Ezt kö-
vetően Jászberényben szereztem főiskolai 
diplomát.

– Hol helyezkedtél el?
Már a főiskolai gyakorlatomat is a Pilisi 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál 
végeztem, 2012-ben, miután lediplomáz-
tam, oda mentem dolgozni. Ott fogott meg 
a hátrányos helyzetű gyerekek sorsa. Mi-
után lejárt a szerződésem 2016-ban Csév-
haraszton, a Váci Egyházmegye keretein 
belül a Tanyaprogram vezetőjeként foly-
tattam a szociális munkát.

– Mi volt ez a Tanyaprogram?
Vasadtól Újlengyelig segítettük a tanyá-
kon élő, nehéz sorsú embereket.  Fel kel-
lett kutatni a rászorulókat, élelmiszerrel 
támogatni őket, vagy éppen az ügyeik in-
tézésben nyújtottunk segítséget. 2019-ig 
dolgoztam itt a váci püspökség megbízásá-
ból. Szerveztem adventi programsort, ado-
mányokból készítettünk Mikulás-szánt, 
Betlehemet állítottunk fel, így folytam bele 
a falu életébe.

– Jelenleg hol dolgozol?
2021 óta tevékenykedem a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat kötelékében Tiszabőn, 
ahol mélyszegénység uralkodik, ezért 
különösen nagy szükség van a szociális 
munkásokra. 

– Milyen Tiszabőn az infrastruktúra? Kik-
kel dolgozol együtt?
Elég elmaradott, nincs például csatorna-
rendszer, a fürdőszobából sok helyen egy 
csövön át vezetik ki a szennyvizet. De tu-
dok pozitívumokat is mondani, épülőben 
van a bölcsőde, két telephelyen van óvoda, 
egy általános iskola bővített szárnnyal, és 
hamarosan elkészül a közkonyha is. Rend-
őrség helyben nincsen, csak körzeti meg-
bízott. Egy háziorvos, egy védőnő és egy 
védőnői segítő van, velük szoros együtt-
működésben dolgozunk. 

– Hogyan telik egy munkaheted?
6 óra 50-kor indulok, nyolcra érek a mun-
kahelyemre, amit 16 órakor hagyok el. Ti-
szabőn van egy jelenlétpontház, azon be-
lül dolgozik öt szociális munkás. A hetet 
esetmegbeszéléssel kezdjük, hétfőn átbe-
széljük a heti feladatokat. Kilenc óra után 
kezdődnek a családlátogatások. Egy nap a 
négy családmentorral összesen körülbelül 

húsz családot látogatunk meg. A terhelés 
változó, vannak lazább és krízisekkel teli 
napok.

– Te is ki szoktál menni a terepre?
A projektek gazdasági része és a négy csa-
ládmentor koordinálása tartozik hozzám. 
Ismerem a terepet, van, amikor én viszem 
a helyszínre a családmentorokat, mert a 
kóborkutyák miatt veszélyes közlekedni, 
és a távolságok is nagyok. 

– Mivel foglalkoznak a családmentorok?
A családmentorok és a védőnők folyama-

CIVIL SZERVEZET

Magyar Máltai Szeretetszlgálat, Tiszabő

Tiszabő
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tosan monitorozzák, hogy kinek mire van 
szüksége, így hatékonyabban tudunk segí-
teni a rászoruló családoknak.  Ha új kisma-
ma van, akkor együttműködési szerződést 
kötünk vele, így kerül be a programba, és 
így válik jogosulttá a támogatásokra. Van 
olyan, hogy kismamacsomag. Ez hálóinget, 
poharat, tányért, szoptatós melltartót tar-
talmaz, vagyis mindent, amit be kell vinni a 
kórházba. A szülés után jár a babacsomag: 
száz pelenka, cumisüveg, törlőkendő, hő-
mérő. A védőnőnél van tápszer, ha kell, de 
ha ruhára van szükség, akkor azt adunk.

– Milyen tevékenységben veszel részt éppen?
A 2100 lélekszámú településen a lakosság 
közel 50 százaléka gyerekekből áll, tavaly 
három első osztály indult. A kétéves időtar-
talmú Fókuszban a Gyermek programban 
dolgozom ez év végéig. Ebben a program-
ban 66 település van benne, ezek felzárkóz-
tatásra váró magyar falvak, így Tiszabő is. 

– Mi a kétéves program célja, milyen prog-
ramelemeket tartalmaz?
Az első 1000 nap a legfontosabb program-
elemünk, amelynek keretein belül végezzük 
a kisgyermekes családok kísérését, a gyer-
mekek fejlődésének nyomon követését. A 
cél az esélyegyenlőség megteremtése, a 
korai gyermekkori fejlesztés, ezért a nulla 
és három éves korú gyerekek és a kismamák 
vannak a fókuszban. Tiszabőn ez százhet-

venöt családot, és több mint kétszáz gyer-
meket érint. 

– A segítségnyújtásnak milyen fajtái létez-
nek a Fókuszban a Gyermek projekten belül?
Az Élet– és lakhatási körülmények javí-
tása keretében tavaly húsz család kapott 
kályhát, volt ahová bútorokat vittünk, a 
tetőkommandó segítséget nyújtott a vi-
harkárt elszenvedett családoknak. A tele-
püléseken élő lakosság adósságkezelését, 
pénzügyi integrációját támogató program 
által több családnál történt villanybekötés. 
A Szemészeti szűrőprogram keretében pe-
dig két napon át szűrték a 0–14 éves kor-
osztályt. A vizsgálatot követően szakembe-

rekhez irányították őket vagy szemüveget 
készítettek a gyerekeknek.

- Nincs benned feszültség, szorongás, ami-
kor munkába indulsz?
Általában nincs. De krízishelyzetekben ne-
héz döntést hozni. Igyekszünk mindenben 
maximálisan a családok segítségére lenni, 
de valamikor sajnos ez sem elég. Nagy lel-
ki munka volt, amíg az ebből fakadó belső 
feszültséget le tudtam tenni, közel három 
évembe telt, sokszor hazahoztam volna ne-
héz sorsú gyermekeket Pilisről is. Ehhez a 
munkához át kell szellemülni. Tudatosítani 
kellett magamban, hogy ez az ő életük, nem 
az enyém, amikor ott vagyok, akkor amiben 
csak tudom segítem és támogatom őket, 
de ahhoz, hogy előre tudjunk haladni ők is 
kellenek. Vannak érzékenyítő, szakmai to-
vábbfejlesztő tréningek, ezek kimozdítanak 
a mindennapokból, és segítenek feldolgozni 
a kríziseket.

- Hol látod magad öt év múlva és öt nap 
múlva?
Ha elképzelem a következő öt évemet, akkor 
babázni fogok, majd szeretnék visszatérni 
a Máltához, ahol most is több projektben 
veszek részt. Jelenleg nagyon szeretnék 
önkéntesként ott lenni az ukrán–magyar 
határon, részt venni a háború elől mene-
külő emberek fogadásában és koordinálá-
sában.    Artzt Tímea
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Hirdetés

KÖZTÜNK A HELYED,  
DOLGOZZ NÁLUNK CsévharasZtON!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra dolgozni!

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

JElEntKEzz:
+36-30/792-1319

Csévharaszt, 
nyáregyházi út 51. 

hr@bfbplus.hu

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)

•  Kiemelkedő fizetés  
+ pótlékok
•   Biztos, hosszú távú munka

lehetőség
•  Ajánlói és egészségmegőrző 

bónusz
•  Bejárástámogatás

• Szépkártyajuttatás
•  Összetartó csapat,  

támogató vezetők

Céges buszjárat 
(Cegléd–Ceglédbercel–Albertirsa–

Pilis–Monorierdő–Monor–BFB plus 
Kft és vissza útvonalon)

CIVIL SZERVEZET

Új szemüveg



RENDŐRSÉG

– Mely rendőrőrsök tartoznak a Monori Rend-
őrkapitányság felügyelete alá? Ön melyik őrs 
állományába tartozik?
A Monori Rendőrkapitányság járási központ: 
a pilisi, a gyömrői, a vecsési, a maglódi, és 
az üllői őrs tartozik alá. Én Pilisen vagyok 
állományban, de Nyáregyházán, Vasadon és 
Csévharaszton teljesítek járőrszolgálatot.

– Milyen gyakran történik intézkedés Csév-
haraszton, milyen sűrűek a járőrszolgálatok?
Hetente többször van járőrszolgálat Csév-
haraszton, ezen túl a jelzések, a bejelentések 
függvényében változik a megjelenésünk gya-
korisága.

– Milyen különbséget lát Nyáregyháza, Vasad 
és Csévharaszt bűnügyi esetszám között?
Nyáregyháza nagyobb figyelmet igényel, mint 
Csévharaszt vagy Vasad. Cséven nincsenek 
problémás családok és olyanok, akik életvi-
telszerűen elsősorban lopásból tartják fenn 
magukat. Vasadon valamivel több a teendőnk, 
hiszen tanyavilág is tartozik hozzá. Csévha-
raszt pedig zsákfalu, homogén a lakossága, a 
faluközponton sincs áthaladó forgalom, így 
ritkán kapunk a rendőri intézkedést igénylő 
eseményről jelzést.

– Milyen bejelentésekkel találkozik?
Kisebb lopásokkal, mint falopással, család-
tagok közötti konfliktussal, közlekedési sza-
bálysértéssel, ami általában ittas vezetés.

– Mi az ügymenet a családi konfliktusok ke-
zelésénél?
Meghallgatjuk a feleket, próbáljuk feltárni, 
hogy miből fakad a köztük lévő probléma. 

Tájékoztatást nyújtunk a jogaikról, az eljárás-
rendről, a cselekedetek következményeiről. 
Ha tettlegességig fajult a helyzet, akkor a sér-
tett feljelentést tehet, látleletet vetethet fel.

– Mit javasolnak súlyosabb esetekben?
Amennyiben azonnali beavatkozásra van 
szükség, akkor kérhető ideiglenes megelőző 
távoltartás, ez az intézkedés a hozzátartozók 
közötti erőszak visszaszorítására lett beve-
zetve. Tapasztalatom szerint ennek tényleg 
van visszatartó ereje. Ideiglenes távoltartás 
esetén a bántalmazó meghatározott ideig 
nem mehet haza, és ha ezt a tilalmat megsze-
gi, akkor korlátozható a személyi szabadsá-
ga, őrizetbe vehető, bíróság elé lehet állítani 
gyorsított eljárás útján.

– Ön kivel teljesít általában járőrszolgálatot?
Polgárőrrel, közterület-felügyelővel, mező-
őrrel, de hivatásos vadásszal is járőrözhetek.

– Súlyos bűncselekmények esetén ki nyomoz?
– Rablás, fegyveres rablás, szexuális bűncse-
lekmény, informatikai csalás esetén Pilis, Mo-
nor vagy a megyei kollégák járnak el.

– Történt-e errefelé személyes adattal, fény-
képpel való visszaélés?
Olyan feljelentésről van tudomásom, hogy 
egymás fényképeit osztották meg a fiata-
lok. Az internet veszélyeiről egyébként Pap 
Tatjana rendőr százados, bűnmegelőzési 
szakember szokott az oktatási intézmények-
ben előadást tartani.

– Milyen bűncselekményekre, csalásokra hív-
ná fel a helyi lakosság figyelmét?
Vigyázzanak a házalós emberekkel! Legyenek 
óvatosak a nagyon közvetlen árusokkal, akik 
még puszit is adnak az idős néninek, akinek 
közben eltűnik a nyaklánca. Se edénykészle-
tet, se mágneses paplant, se aszfaltot, se mé-
retlen fát, se ereszcsatornát ne vásároljanak 
háromszoros áron!

– Az aszfaltvásárlással és az ereszcsatornával 
mi a baj?
Aszfaltozást ígérnek, mert kimaradt vala-
mennyi a szomszéd utcából, de mart asz-
faltot hoznak, amit döngölővel tömörítenek. 
Volt, aki ereszcsatornát ígért, majd az előleg 
átvétele után, ami úgy 15 000 Ft, már nem 
jelentkezett. Vagy, ha megérkeztek hárman-
öten, és úgy-ahogy elvégezték a munkát, más 
árat mondtak, mint amiről az eredeti megál-
lapodás szólt. 

Ezt hogyan kell elképzelni?
Csókolom, 15  ezerért megcsinálom a csator-
nát! Remek! Majd kiderül, hogy méterét! Aki 
nem tud fizetni, azt még az automatához is 
elkísérik. Ezeket az eseteket többnyire nem 
is jelentik.

– 2022-ben még mozifilm is született az 
unokázós csalók témájában? Ők hogyan dol-
goznak? 
2021-ben Vecsésen és Maglódon is előfordult, 
hogy telefonon felhívták az idős egyedülálló 
embereket, nem mondtak nevet, csak annyit, 
hogy az unokájukat baleset érte. Erre az idős 
elkezdi sorolni a neveket, így a csaló már meg 
is tudja nevezni az illetőt, aki bajban van, és 
sürgősen pénzre van szüksége. Az idős em-
ber megijed, pánikba esik. Megkérdezi, hogy 
mennyi pénz kell. Mondanak úgy egymillió 
forintnyi összeget. Mikor kiderül, hogy nincs 
itthon annyi, csak háromszázezer, akkor azt 
mondják, hogy egyelőre ennyi is elég lesz, és 
hamarosan küldenek valakit érte. Ez a valaki 
többnyire már ott köröz, és gyorsan átveszi a 
pénzt. Mindez nagyon gyorsan történik, még 
mielőtt bárki beavatkozhatna vagy a jóhisze-
mű idős hozzátartozó átgondolhatná, hogy 
mi is történik. Manapság már más a sztori, 
kábítószeres ügybe keveredett rokonról 
mesélnek, akinek szabadulását milliós ösz-
szegű óvadék azonnali kifizetésétől teszik 
függővé.

Van-e valami általános tanácsa az óvatossá-
gon túl?
Ha odafigyelünk egymásra, akkor megelőz-
hetők a bűncselekmények. Az időseket újra 
meg újra figyelmeztetni kell, ne engedjenek 
be magukhoz idegent. Ha bajban vannak, 
akkor megjegyezhetik, hogy a rendőr vejem 
mindjárt jön, vele beszéljenek. Ha idegen autó 
áll meg a szomszéd előtt, akkor szóljanak át, 
Marika néni, minden rendben?! Az unokázós 
csalásoknál egyetlen teendő van: bontsa a 
vonalat! Ne higgyék el az ilyen mesét, ellen-
őrizzék a hallottakat, hívják fel az unokáju-
kat, gyermeküket! Ne adjanak pénzt idege-
neknek! Artzt Tímea

Mészáros Pál 2008 óta szolgál Nyáregyházán, 2021 augusztusa óta Pjeczka 
Sándort helyettesíti körzeti megbízottként Vasadon és Csévharaszton. 
A rendőr törzszászlóst a monori járásban előforduló csalásokról kérdeztük.

„MARIKA NÉNI, MINDEN RENDBEN?”
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Az unoka Deák Kristóf filmje 
(Gyártó: Flascback) 

Mészáros Pál rendőr 
törzszászlós
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KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK
Egészségház

– Dr. Honti János háziorvos rendelője: 06-29/493-004
– Vargáné dr. Pétervári Mónika háziorvos rendelője: 
 06-29/493-026
– Parádi Rozália védőnő rendelője: 06-29/493-027
– Dr. Palotai Stefánia fogorvos rendelője: 
    06-30/244-0344

Család- és Gyermekjóléti Központ: Perjés Katalin. 
Tel.: 06-30/430-8059
Ügyfélfogadás: kedd 13-16-ig, csütörtök 8–12-ig. 
Nyitvatartás: hétfő–csütörtök 8–16-ig, péntek 8–12-ig.
Készenléti ügyelet 0–24 órában: 06-30/663-2580.

Önkormányzat : 
      www.csevharaszt.hu, 06-29/493-001 
      vagy 06-29/693-220
Könyvtár: www.csevharasztkonyvtar.hu, 06-29/493-244
Óvoda: www.csicsergo-ovoda.hu, 06-29/493-013
Iskola: www.balla-csharaszt.sulinet.hu, 06-29/493-010
Szemétszállítás, DTKH ügyfélszolgálata

www.dtkh.hu, 06-53/500-152 vagy 06-53/500-153
Víz- és csatorna szolgáltatás, DAKÖV ügyfélszolgálat

www.dakov.hu, 06-29/412-372 vagy 06-29/499-261
Gyepmesteri szolgálat: Herczig József  06-20/9643-025
Hibabejelentés:

– víz: 06-29/412-372
– szennyvíz: 06-29/412-264
– áram: 06-62/565-881
– gáz: 06-80/300-300 

Hirdetés

Akár 

képzéssel!

érd: 06-70/779-4447

A targoncavezetői jogosítvány megszerzése után, 
amit finanszírozunk, 1 éves hűség esetén 

az átlag bruttó bérek: 
442 000 – 467 000 Ft. 

targoncavezetőt 
keresünk

3 műszakos 8 órás munkarendbe Gyálra. 

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

Üllő, Vecsés. 
Káva, Pánd, Gomba, Úri, Mende, Maglód, 
Üllő, Vecsés. 
Káva, Pánd, Gomba, Úri, Mende, Maglód, 

VALLÁS

BÉKESSÉG NEKTEK!
Király János református lelkipásztor 
szavait közöljük az orosz–ukrán háborús 
konfl iktus közepette és húsvétra, a 
feltámadás ünnepére készülve.
„Békesség nektek!”
Mi reformátusok így szoktunk köszönni: 
Áldás, békesség. Sokan különcködésnek 
tartják. A mostani helyzetben azt hiszem, 
egyre többen értik, hogy mennyivel többet 
jelent egy hétköznapi köszönésnél az áldás 
és békesség kívánása a másik ember szá-
mára. Mert ez történik ebben a köszönés-
ben, Istentől jövő áldást és Istentől szár-
mazó békességet kívánunk a másik ember 
számára.

Amikor körülöttünk minden békés, ak-
kor nem érezzük a békesség kérésének és 
kívánásának a fontosságát. Azt hisszük, 
természetes. De amikor a háború való-
sága a mellettünk levő országot forgatja 
fel, amikor menekülő embereket látunk 
bőröndökkel, és a karon ülő síró gyerekek 
nem értik, miért nem lehet hazamenni, 
amikor édesanyák siratják katona fiaikat, 
amikor a bizonytalanságba indulás az 
egyetlen reménység az életben maradásra, 

akkor kezdjük érteni, 
hogy mennyire fon-
tos a békesség. 

Ez a békesség nem 
magától értetődő, 
nem csak úgy van. 
Hány alkalommal ül-
tek már le emberek 
fehér tárgyalóasztal-
hoz békességet ke-
resni, és mégis konf-
liktus, háború lett a vége. Igazi békességet 
Isten tud adni. A belső békesség nem a 
körülményeinktől függ, hanem a szívünk 
állapotától. Éppen ezért mondja a megfe-
szített és feltámadt Jézus a békétlen és 
kilátástalan helyzetben lévő tanítványa-
inak, amikor megjelenik előttük: Békes-
ség nektek! (Jn 20,19). Nekünk, akik most 
látszólag békében élünk, vagy csak apró 
csatákat vívunk a szomszédainkkal, a ro-
konainkkal, éppen erre a Jézusi békességre 

van szükségünk! Ezekkel a gondolatokkal 
kívánok minden kedves csévharaszti la-
kosnak áldott és békés húsvéti ünnepeket!

Szeretettel várok mindenkit húsvét 
első napján, április 17-én vasárnap reggel 
fél 9-kor református úrvacsorás ünnepi 
istentiszteletre Csévharaszton a katolikus 
kápolnában. Keressük együtt az Isteni bé-
kességet a feltámadott Jézus jelenlétében. 
Áldás, békesség! 

Király János református tiszteletes

Forrás: epa.eu
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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 előre lépési 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 értékben
•  Toborzási bónusz bruttó 30 000 Ft/fő értékben
•  Feladatkörökhöz járó bruttó 20 000–50 000 Ft 

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

házat
•  Utazási hozzájárulás 15 Ft/km
•  Céges buszjárat

mEGFElElŐ lÉtSzám 
ESEtÉn buSzjáratot 

inDítunK!

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
V. Bp. X. ker., Bp. VIII. ker., 
Vecsés 

Eladná ingatlanát?
Vásárolni szeretne?
Hitelre van szüksége?

Minősített vevők
Bankfüggetlen tanácsadás
Országos értékesítési 
hálózat
Jogilag ellenőrzött 
ingatlanok
Teljes körű, 
díjmentes 
hitelügyintézés

ElőnyérE fOrdíTJuk 
ErőfOrrásainkaT!

Lénárd László
+36-20/383-0016
lenard.laszlo@dh.hu@

INGYENES 
FELMÉRÉS,  
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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