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FALUGYŰLÉS

A gyűlésen a polgármester úr 
köszöntötte az érdeklődőket, 
összefoglalta az elmúlt két hó-

nap eseményeit, illetve a közeljövőben 
várható felújításokat és programokat, 
majd meghallgatta a lakossági 
kérdéseket.

Felújítási munkálatok
A napközi konyháját felújí-
tották, a bútorokat ősszel 
cserélik ki.

A buszmegállók esőbeálló-
inak karbantartása, lekezelé-
se, festése is elkezdődött.

Az új vastalanító berende-
zés építése folyamatban van a 
konténeres vízműben, szep-
tember végére befejeződnek 
a munkák. 

A település teljes közvilágí-
tásának LED-lámpákra törté-
nő cseréje, átépítése október 
elején fog zajlani.

A temető megsüllyedt gép-
kocsibejárója felújításra kerül 
még a Mindenszentek előtt. 

A Balla Károly általános 
iskola épületének állapot-
javítása lesz a legfontosabb 
feladat, hiszen a közeljövőben 
megkétszereződik a beiskolázottak 
száma, ez látszik az óvodai létszám-
növekedésből. Az 50 éves épületben 
szükség van a padlózat, a vízvezeték- 
és elektromos rendszer felújítására, 
valamint a bútorzat cseréjére.

A kamerarendszer működik, már 
egy betörés felderítéséhez használta 
is a rendőrség a felvételeket. 

Útkarbantartások
Aszfaltozásra kerülhet a Jókai utca 
(Kossuth Lajos utcától induló szaka-
sza). Erre be van adva a pályázat. Ha 
a pályázatot megnyeri a község, akkor 
az aszfaltozó céget több utca javításá-
val fogja megbízni az önkormányzat. 

A Monor–Csévharaszt közötti út 
felújítására Pogácsás Tibor államtitkár 
úrtól kaptunk ígéretet. Épül Monornál 
az oltóanyaggyár, ez is indokolttá teszi 
a Monorra vezető út felújítását. 

Az önkormányzat 
díszudvarában került 
sor szeptember 14-én 
a 18 órakor kezdődő 
falugyűlésre. 

A szüreti 
felvonulás és a 
szüreti bál idén 

elmarad. 
Az önkormányzat 

úgy döntött, 
hogy idén azt 
az összeget, 

amit máskor a 
zenekarra szánt, 
most a végzős 
diákok kapják 

a tablójuk 
költségének 
rendezésére.

A Kossuth Lajos utca az állam (Közút) 
tulajdona, ezért az önkormányzat csak 
engedélyeztetés útján avatkozhat be az 
állapotába. 

Programok
Az 1956-os megemlékezés és az emlék-
tábla megkoszorúzása október 22-én 
pénteken 17 órakor lesz a Községházánál.

Négy vasárnapi alkalommal gyújtunk 
gyertyát az adventi ünnepkörhöz kap-
csolódóan a szabadidőparkban. Dátumok: 
11. 29., 12. 06., 12. 13., 12. 20.).

A szüreti felvonulás és a szüreti bál 
idén elmarad. A bálon húzott tombola be-
vételét eddig a ballagó iskolások felmerülő 
kiadásaira fordították. Az önkormányzat 
úgy döntött, hogy idén azt az összeget, 
amit máskor a zenekarra szánt, most a 

végzős diákok kapják a tablójuk 
költségének rendezésére.

November végén jelenik meg 
újra a Csévharaszti Hírharang. 
A lap kéthavonta jut el a lakos-
sághoz, benne a várható és az 
immár lezajlott programokkal.

Lakossági bejelentések
A lakossági bejelentések alap-
ján még mindig probléma a 
száguldozás, ezért további 
fekvőrendőrök és szűkítők 
kerülhetnek kihelyezésre. To-
vábbá az önkormányzat jelzi 
a rendőrségnek azt az igényt, 
hogy a településen belül is 
mérjenek sebességet, és ne 
csak Csévharaszt határában.

A hivatal továbbra is várja 
a jelzéseket, hogy a lakosság 
hová szeretné, hogy kihelyez-
zenek fekvőrendőröket. Mi-
előtt ezekről végleges döntés 
születne, minden utcában la-
kossági fórumot hirdetnek.

Több helyen hiányzik vagy betemető-
dött a vízelvezető árok. Néhány helyen 
már gépekkel is történt munkavégzés, 
de a gazdaságosság jegyében összeírják 
a településen jelzett hibákat, és egyszer-
re lesz kezelve a probléma.

A polgármester úr javaslatokat dolgo-
zott ki a buszmenetrend megváltoztatá-
sára, hiszen munkanapokon és szombaton 
is nagyon torz a menetrend. Nem megfe-
lelő a járatsűrűség, nincs az iskolába já-
ráshoz igazítva. Ebben az ügyben nem 
csak a busztársasággal, de a vasadi pol-
gármesterrel is egyeztetni kell.

Járványhelyzet 
Jelenleg három igazolt fertőzött van 
Csévharaszton. 

Október elsejétől vezetik be országos 
szinten az iskolákban kötelező hőmérsék-
letmérést, ami a Balla Károly általános isko-
lában már szeptember közepe óta gyakorlat. 

Az önkormányzat kézfertőtlenítőket vá-
sárolt, és az államtól is kaptak fertőtlení-
tőszereket. Hőmérők is rendelkezésre áll-
nak. Szigorítások történtek a járványügyi 
intézkedésekben, jelenleg a háziorvosnak 
kell igazolnia, hogy a tanuló egészséges és 
iskolába mehet.

Lakossági kérdések
A falugyűlésen megjelentek többsége 
a polgárőrség helyzetének tisztázását 
várta. Csévharaszton 2019 májusáig volt 
polgárőrség. Ezt követően a törvény-
szék megszüntette, mert nem műkö-
dött jogszerűen, és a bíróság elrendelte 
a kényszervégelszámolást. Ekkor még 
mód lett volna arra, hogy a polgárőrség 
az önkormányzatnak átadja a tőle kapott 
vagyonát: egy Dácia gépjárművet, illetve 
eleget tegyen az elszámolási kötelessé-
gének (hatszázezer forintot illetően). Az 
elszámolás mégsem történt meg. Mivel 
jogutód nélkül szűnik meg az egyesület, 
ezért vagyona (a gépjármű) – a törvény 
értelmében – más civil szervezethez 
(például az Országos Polgárőr Szövet-
séghez) kerülhet.

De mikor lesz újra polgárőrség Csév-
haraszton? Az új polgárjogi törvények 
szerint a polgárőrség önálló civil egye-
sület, megalapítása az önkormányzat 
működésétől független, megalapításához 
10 civil szükséges. Amíg a településnek 
nincs polgárőrsége, addig a Nyáregyházi 
Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 
segítségére számíthat a közösség.

Mit lehet tenni a szomszédból terjen-
gő szagok ellen? Van olyan család, ame-
lyik három éve tehetetlen a szomszédból 
jövő elviselhetetlen szagok ellen. A jegyző 
elmondta, hogy ha szabálytalanságot ál-
lapítanak meg az állattartás körülménye-
ire vonatkozóan, akkor az önkormányzat 
felszólítást küld, bírságot szab ki, de a 
jogköre nem terjed tovább. A feljelentést 
a bíróságon kell megtenni. Száz állat tar-
tásásig beszélünk háztáji gazdálkodásról, 
és tudni kell, hogy a mostani törvény-
kezés az állattartókat védi, ezért nehéz 
szomszédjogi pert nyerni egy háztáji 
gazdálkodó ellen, ám az ingatlan árának 
csökkenése miatti kártérítés megítélésé-
re nagyobb az esély.

Ki felejtette el a plakátokat? Volt, aki 
a plakátokat hiányolta az augusztus 20-i 
új kenyér ünnepére vonatkozóan. Ezt a 
polgármester úr magára vállalta. Volt, 
akit az erdészetnél folyó fakitermelés 
miatti teherautóforgalom zavar, de mi-
vel az úton nincs súlykorlátozás ez nem 
szabálytalan. És akadt olyan is, aki a még 
hibátlan út állapota miatt aggódott. 

Az önkormányzat felülvizsgálja a he-
lyi rendeleteket a telkek nagyságára (fel-
oszthatóságára), a házak megjelenésére, 
a napelemek kihelyezésének engedélye-
zésére vonatkozóan.

ÖNKORMÁNYZAT
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LÁTOGATÓ

ORSZÁGJÁRÓ TANULMÁNYÚT

É rintettük már a természetjárás 
és a vasút iránti érdeklődését. 
Honnan ered ez a rajongás?

– Kisgyermekkoromban hét évig él-
tünk Göncön, mivel édesapám a helyi 
malomban dolgozott műszakvezető-
ként malomipari technikus és mol-
nármesteri végzettséggel, édesanyám 
pedig ott volt irodavezető. Göncön két 
dolog volt a közelemben: a vasútállo-
más és a gyönyörű Zempléni hegyek, 
ahol rendszeresen kirándultunk a 
szüleimmel és a húgommal. Ez meg-
határozó élmény maradt a számomra. 
A szobám ablakából kinézve a Bor-
só-hegy közelsége lenyűgöző látványt 
nyújtott. Göncön még gőzmozdony 
járt, így gyerekként sokszor megfi-
gyelhettem a mozdonyokat, valamint 
nagyszüleimhez Mezőcsátra is rend-
szeresen utaztunk, természetesen 
vonattal. Anyai ágon a nagypapám és 
több közeli rokona is a vasútnál dol-
gozott, így legtöbbször a beszélgeté-
sek során a fő téma a vasút volt, amit 
én gyerekként is szívesen hallgattam. 
Innen jön a két hobbim: a vasút és a 
túrázás szeretete. 

– Nehéz lehetett otthagyni a megszo-
kott környezetet, miért döntött így a 
család?

– A Monori Állami Gazdaság pá-
lyázatot hirdetett főmolnári állás be-
töltésére a Csévharaszti malomüze-
mébe. Édesapám elnyerte az állást, 
melyhez lakást is biztosítottak, így 
kerültünk 1985-ben Csévharasztra. 
Édesanyám középfokú kertészként 
végzett Sátoraljaújhelyen, majd ezt 
követően a malomipari technikumot 
is elvégezte, így ő laboránsként kez-
dett az állami gazdaságban. Tehát 
mindketten megtalálták a megfelelő 
munkalehetőséget. Számomra nagy 
volt a váltás, mivel Csévharaszton 
nem voltak se hegyek, se vonatok. 
Szüleim azért döntöttek így, mivel 
igaz, hogy Gönc gyönyörű természe-
ti adottságokkal rendelkezik, de távol 
esik minden nagyobb várostól, így a 
költözéssel több lehetőséget akar-
tak biztosítani nekem és a húgomnak 
a továbbtanuláshoz.  Gyerekként én 
ebből csak annyit érzékeltem, hogy 
bár vasút nincs, de a település körül 

csodás erdők találha-
tók, így leginkább ke-
rékpároztam és felfe-
deztem a környéket. 

– Mikor kezdett aktívan 
túrázni?

– Egy informatikai 
és oktatási cégnél he-
lyezkedtem el 2010-
től, egészen 2019-ig 
vezető szoftverkonzu-
lensként és adótanács-
adóként dolgoztam. 
A munkatársak közül 
többen már aktívan 
sportoltak, túráztak. 
2013 október végén el-
határoztuk, hogy egy 
közös céges túrát szer-
vezünk a Börzsönybe. 

Ez nagyon tetszett, visszahozta a 
gyermekkori emlékeket, a természet 
és a hegyek iránti szeretetet. Ezt kö-
vetően 2014-ben pedig már egy tízna-

Bár egy helyi lakos szerint a polgármester úr hobbiját 
mindenki ismeri, azért hátha tudunk még néhány 
érdekességgel szolgálni.

pos vándorláson vettem részt Zirctől 
egészen Várpalotáig. Ez rendkívül so-
kat adott, jó társaságban, igazi felüdü-
lés volt bebarangolni a Bakonyt. Idő-
közben felfedeztem a természetjárás 
egy sportosabb ágát, a teljesítmény-
túrázást.

– Egy teljesítménytúra miben más, 
mint egy kirándulás?

– Kötött útvonalon haladunk, van-
nak ellenőrzőpontok, és időre kell tel-
jesíteni a távot. A Kinizsi 100-at pél-
dául 24 óra alatt. Nekem a 100 km-es 
távot (Békásmegyertől Tatáig) 22 és 
fél óra alatt sikerült teljesítenem. Ez a 
sport kitartásra neveli és mentálisan 
is erősíti az embert. Legyen eső, sár, 
hó; tűző nap vagy sötét éjszaka, akkor 
is végig kell járni az adott útvonalat.

– A túrázás már nem csak hobbiként 
van jelen az életében. Miként kama-
toztatta a tapasztalatait a civil szer-
vezetek világában?

– 2016-ban megalapítottuk a 
Gyopár Természetjáró Egyesületet, 
melynek az alelnöke lettem, és köz-
ben megszereztem a túravezetői ké-
pesítést. A szabadidőmben tehát már 
képzett túravezetőként is tevékeny-
kedhettem. A Gyopárnál többféle sza-
badidős sportot is ki lehet próbálni. 
Hogy mennyire vonzó a változatos-
ság, azt visszaigazolja, hogy a tagság 
elérte a 61 főt. Vannak vízi (kajak-ke-
nu), kerékpár- és magashegyi túrák. 
Szervezünk nyílt túrákat érdeklődők-
nek, és nehezített terepen magunk-
nak. A családbarát útvonalak a kezdők 
számára is teljesíthetők, a magashe-
gyi túrákra csak a gyakorlottak vállal-
koznak. 

– Melyik eredményére a legbüszkébb?
– Összességében arra, hogy 2013 

és 2018 között teljesítettem az 1200 
km-es országot átszelő Kéktúrát, de 
a túrázás ennél sokkal többet adott. 
Szebbnél szebb erdőségek látványát, 
zöldbe borult tájakat vagy az őszi 
erdő változatos színeit. Tüdőtisztí-
tó felmenetet, csúcsmászást, csodás 
napsütést, kalandos programokat, 
bővizű patakokon való átkelést és 
mindehhez remek baráti társaságot. 
A túrázások során tapasztaltam meg, 
hogy országunkban mennyi kincs rej-
tőzik. Egy-egy kistelepülés igazi ék-
szerdoboz. Lehetőségem nyílt arra, 
hogy megfigyeljem és feltérképezzem 
a falvakat. Rengeteg ötletet, elképze-
lést nyertem, és ezeknek köszönhe-
tően, no meg a pályázati lehetőségek-
nek, remélhetőleg tovább szépülhet 
Csévharaszt is. Én a jövőben ezért 
dolgozom.

„A túrázások 
során tapasztal-
tam meg, hogy 
országunkban 
mennyi kincs 

rejtőzik. Egy-egy 
kistelepülés 

igazi ékszerdoboz. 
Lehetőségem 

nyílt arra, hogy 
megfigyeljem és 
feltérképezzem a 

falvakat. ”
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HAGYOMÁNYAINK

„ÚGY TETSZIK, HOGY JÓ HELYEN VAGYUNK ITT”

A ugusztus 20., a Szent Ist-
ván nevéhez kapcsolódó 
államalapítás ünnepe. 

A megemlékezések általában 
felidézik nemzetünk tragikus 
múltját, s vizionálják jövőjét. A 
Csévharaszton elhangzó beszé-
dek mind a trianoni tragédiá-
ban gyökereztek. Pulisch József 
vezérgondolata az volt, hogy 
„legyen a lakóhely bármely ál-
lam része a határon túl, a ma-
gyar nemzet ott él, ahol magyar 
a kultúra, magyar a beszéd, és 
magyar a lélek, és ezt határok 
sem szabdalhatják fel.”

A polgármester úr nyitómon-
dataihoz nemcsak Király János 
református lelkész záróbeszéde 
kapcsolódott, de Sólyom Ró-
bertné Szöszi néni által előadott népdalok 
is. Az első az árva magyar búzakalászról 
szólt Erdély földjén; a második már kissé 
optimistább hangulatban az új magyar ka-
lászért szóló népies fohászként hangzott: 
„Hozzon az új nyár gazdag aratást […] és 
legyen kék felettünk a nagy magyar ég!”

A kalász, melyből több munkafolyamat 
után kisül az új kenyér, az összetartozás 

Családias hangulatban telt Szent István és az államalapítás ünnepe Csévharaszton. 
Volt szép környezet, ünnepi beszéd, ének, hálaadó ima és kenyérszentelés. Augusztus 
20-án megkóstoltuk Fodorék házi kenyerét, Erzsi néni pogácsáját, sőt Fodor Imre 
csapata olyan gulyást főzött szívvel-lélekkel, hogy majdnem megolvasztotta a tányért. 
A Szabadidőparkban felállított kis sátor alatt baráti közösségek és családok ültek össze.

jelképévé vált ezen a délutánon, 
mely 17 óra után vette kezdetét. 
A nyitóbeszédet és Szöszi néni 
énekét a Csévharaszti Népdalkör 
bemutatkozó előadása követte. 

Rácz Gitta (zenepedagógus, 
karvezető) sugárzó mosollyal 
konferálta fel a január óta műkö-
dő kórust. Mivel anyák napi fel-
lépésüket a pandémia elsodorta, 
ezért most álltak először együtt 
közönség elé. Szeretettel fogad-
ták őket, hiszen a sátor alatti pa-
dokon rokonok és barátok ültek, 
és mindenkit levett a lábáról a 
csengő hangú Gitta, aki éppen 
második gyermekét várja.

Műsoruk első részét egy vi-
dám rigmussal kezdték: „Lágy 
a kenyér igazán csakugyan, pi-

rítani nem lehet” – majd rátértek a lá-
nyok pirítására: „Gyenge a lány igazán 
csakugyan, férjhez adni kellene.” Négy 
dalt énekeltek bemelegítésként, majd a 
műsor második részében technikás kí-
sérlettel éltek. A „quodlibet”, mint meg-
tudtuk azt jelenti, amikor két ismert dal 
( jelen esetben a Szegény legény vagyok 
én és a Télen nagyon hideg van) egyszer-

re hangzik el kánonszerűen, miközben 
ellenpontozzák egymást. Hát, ezzel is 
megpróbálkoztak. Elénekelték továbbá 
a Kis menyecske című csévharaszti ere-
detű népdalt. Azt is megtudtuk, hogy az 
1903-ban rögzített dalt egy cselédlány, 
Ledniczki Mari énekelte fel Kun Lász-
ló népdalgyűjtőnek, miután előző nap egy 
lakodalomban hallotta. Így került megőr-
zésre. A jókedélyű kórus végül az „Úgy tet-
szik, hogy jó helyen vagyunk itt” életérzé-
sével zárta repertoárját, és ezzel könnyű 
volt azonosulni. Az összetartozás átélése 
érdekében közös éneklésre is sor került.

Majd elérkezett az ünnepség szakrális 
része. A vasadi lelkész imádságában arra 
hívta fel a figyelmet: „legyen hála a szí-
vünkben azért, hogy az Úristen megáldot-
ta a kezek munkáját”, és évről évre örül-
hetünk a mindennapi kenyérnek, s annak, 
hogy otthonra leltünk valahol a világban. 
A délután további része finom forró gu-
lyáslevessel, kenyér- és pogácsakóstolás-
sal, valamint beszélgetéssel zárult. Sokat 
tett ezért: Fodor Imre és felesége, Erzsike, 
Bacskóné Ilonka, Kovácsné Gizike, Ézsiás-
né Ica, Tanácsné Ani és Pulisch Józsefné. 
Hálás köszönet illeti őket, a fellépőket és 
a szervezőket. A.T.

A kalász, mely-
ből több mun-

kafolyamat 
után kisül az 
új kenyér, az 

összetartozás 
jelképévé vált 
ezen a délutá-
non, mely 17 

óra után vette 
kezdetét. 
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NE SZÍNÉSZKEDJÜNK A PÁLYÁN!

A falunap futballmérkőzésekkel kez-
dődött. A Csévi Öregfiúk a Színész-
válogatottal játszottak, amelyet a 

pályán is Nemcsák Károly irányított. Bár 
ez volt a falunap egyik legszórakoztatóbb 
látványossága, sajnos nem került rá a pla-
kátokra, mert nagyon későn jeleztek visz-
sza a meghívottak. Aztán a szórólapozás is 
kézen-közön elakadt, így kevesen jelentek 
meg a sporteseményen. A családtagokra 
és a lelkesebb szurkolókra azért lehetett 
számítani. Ők 10-kor már elhelyezkedtek 
az általános iskola sportpályáján. A fa-
lunapi eseményeket – az önkormányzat 
megbízásából – Kollár Tamás fényképezte. 
Sikerült is lencsevégre kapnia a védéseket 
és a gólokat.

Bemelegítés közben Szécsényi Pál 
(edző) köszöntötte a csapatokat, majd fel-
sorakoztak a Himnusz meghallgatására. 
Pulisch József polgármester úr mondott 
egy rövid köszöntőt, melynek a végén el-
helyezte a „Ne színészkedjünk a pályán!” – 
felszólítást. A „sudár jegenyefa színészek” 
elszavalták jelmondatukat, a Csévi Öregfi-

úk a „Csévharaszt” felkiáltással növelték a 
harcikedvüket. A kézfogások után kezdetét 
vette az első mérkőzés. Mindenki győzni 
akart, de nem mindenáron, ennek fényé-
ben igazán sportszerű mérkőzéseket lát-
hattunk 3x20 percben. 

Már az első 5 percben feltűnt a színé-
szek összeszokott, taktikus játéka. Fel-
mérték egymás erejét, játékstílusát, majd 
kapufát lőttek, Kovács György (csapatka-
pitány) pedig szerelt egy támadást. A he-
lyi labdarúgók nem voltak annyira össze-
szokott játékosok, mint a színészek, akik 
folyamatosan támadták a helyiek kapuját. 
A cséviek remek kapusa, Vári Gábor lega-
lább 5 gólt kivédett. Kovács György kapura 
lőtt a 7. percben, és volt egy szép fejelési 
kísérlet a 20-as mezt viselő Tóth Károly ré-
széről. Fajka András többször előre tört, de 
sajnos nem volt elöl senki, aki a segítségére 
lehetett volna. Az első meccs izgalmasnak 
bizonyult, és a helyiek nem bosszankodtak 
azon sem, hogy az előzetes egyeztetések 
ellenére a színészek 40 év alatti labdarú-
gókat is hoztak. Az első mérkőzés 2-0-lal 
zárult, méltóságteljes küzdelem volt.

Miközben a színészek folyamatosan 
pörgették a cseréket, a második mérkő-
zésre a cséviek idősebb korosztálya állt 
fel. Nehéz feladatnak ígérkezett a helyt-

állás, de a Csévi Öregfiúk, mint a veterán 
katonák teljes erőbedobással küzdöttek. 
A pálya széléről többen is nagyon okos ta-
nácsokkal látták el őket, miközben a játé-
kosok 20 percen át futottak a tűző napon. 
Már annak is örültek, amikor messzire re-
pült a labda, és megállhattak néhány pil-
lanatra, de nem tovább, mert szerencsére 
a cserelabdáról is gondoskodtak. Látszott, 
hogy a színészek is fáradnak, végül egy 
büntetőrúgással 2-1 lett az eredmény. A 
csévi gólt Urbán Sándor lőtte. 

Minden várakozást felülmúlt a harma-
dik mérkőzés. Látszólag mindenki már 

csak vegetált a napon, 
amikor a cséviekhez 
az utolsó tíz percben 
két fiatal csikó (Bócz 
Laci és Varga Tibi) ér-
kezett. Ez úgy felpezs-
dítette a játékot, hogy 
a színészek stratégiája 
szétesett, a helyiek pe-
dig újra fellelkesültek. 
Potyogtak a labdák, 
de immár nem csak a 
vendéglátók hálójába. 
Az első gólt Vári Gábor 
lőtte. A Színészváloga-
tott kapusa olyan ide-
ges lett, hogy elhagyta 
a posztját. Egyedül vé-

gigvezette a pályán a labdát – ebben sajnos 
senki nem akadályozta meg –, és be is rúg-
ta a kapuba. De volt még valami várakozás 
és ígéret a levegőben. Az utolsó percekben 
egy háromfős összjátéknak köszönhetően 
az alpolgármester lendítette a hálóba a 
második csévi gólt. Így sokak megelégedé-
sére 4-2-re zárult a meccs; az összesített 
eredmény pedig 8-3 lett.

Az eredményhirdetést, az emlékérmek 
átvételét és a csoportképkészítést követő-
en mindenki elindult a sportpályára, hogy 
megebédeljen. Az biztos, hogy kellemes 
élményt hagytak maguk után a mérkő-
zések.  Artzt Tímea
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XIII. ŐSBORÓKÁS FALUNAP

A futballmérkőzéseket követően a 
falunap fő helyszínén, a sportpá-
lyán elkezdődött az ebédelés, ha-

mis brassóit és rántott szeletet lehetett 
vásárolni, ám a szórakoztatásról az önkor-
mányzat gondoskodott. A gyerekek számá-
ra volt ingyen használható körhinta, légvár, 
bika; íjászkodási lehetőség, arcfestés és 
emelőkosaras daru, amellyel panorámaki-
rándulást tehettek kicsik és nagyok.

14.10-kor Családi Bettina, a Balla Ká-
roly Általános Iskola igazgatóhelyettese 
felkonferálta a rendezvényt. Pulisch Jó-
zsef polgármester úr rövid köszöntőjében 
elismerését fejezte ki, amiért a lakosság 
fegyelmezetten és higgadtan viselkedett 
a pandémia idején.  A nyári táboroztatást 
megköszönte a pedagógusoknak, majd 
jó szórakozás kívánt. Őt követte Pogá-
csás Tibor önkormányzati államtitkár, 
aki szintén mértéktartó rövidséggel azt 
hangsúlyozta, hogy „bezártságban élni 

olyan, mint nem élni”, ezért jó, hogy most 
találkozhatunk egymással.

14.20-kor bemutatkozott a Csévharaszti 
Örömtánc csoport, akikről megtudtuk, hogy 
minden csütörtökön 13-tól 15:30-ig próbál-
nak a közösségi házban, s szívesen várják a 
kikapcsolódásra vágyókat. Bár néptáncra 
számítottunk, modern tánclépésekből lát-
tunk egyveleget különböző zenei stílusokra. 
A színpadot díszítő piros muskátlik össz-
hangban voltak a sötét alsót és fehér felsőt 
viselő táncosokkal, akik fő kiegészítője egy 
piros kendő volt. Lou Bega: Mambo No. 5 
című dalával jó hangulatot keltett a nyolcfős 
Örömtánc csoport. Őket követték 14.40-kor a 
GameDance táncosai. A tehetséges gyerekek 
és fiatalok bátran adták át magukat a színpa-
di létnek, akrobatikus mutatványokkal lepték 
meg a közönséget.

15-kor kezdte gyerekműsorát a Bóbita 
együttes. Bár Weöres Sándor versében Bóbita 

A XIII. Ősborókás Falunap augusztus 8-án került 
megrendezésre. Az önkormányzat által több hónapja 
előkészített és biztosított programsor még az utolsó előtti 
napon is változott. 

egy lányt jelöl, ehhez képest egy öt fős férfi-
zenekar lépett színpadra. A profi hangsze-
resek gyerekdalokat tolmácsoltak. Egyórás 
műsorukkal alapvetően a kicsiket mozgatták 
meg, de egy óra elteltével már csak három 
gyermek bírta velük a rivaldafényben. 

16.20-kor került sor a HunKun Dan-
ce bemutatójára. A folklórt és a népszerű 
show-elemeket ötvöző tánccsoport elég 
hullámzó színvonalú produkciót nyújtott. 
A hatásvadász sámánkultuszt felelevenítő 
bemutató több össze nem illő elemet vegyí-
tett, a néptáncot, a botost és a popkultúrát. 
Az öt férfi és egy női táncos bemutatóját 
mindenki a maga ízlése – no, meg a hőség 
– alapján értékelte. Voltak, akiknek a zenei 
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Csévharaszti Örömtánc

Bóbita együttes

Game Dance

G.w.M. & Ginoka
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középkorúak is élvezték az előadását, ek-
kor már Csévharaszt lakói közül többen 
körtáncot jártak, melybe egyre több fiatal 
is bekapcsolódott. Kaczor Feri tudhat vala-
mit, hajszálpontos frizurával lovagolja meg 
a nosztalgia hullámait. Visszatérő előadó 

ő Csévharaszton, aki a kiváló 
hangtechnikát is megdicsér-
te, s joggal tette. A színpadi 
fények is igen professzionáli-
san működtek.

A tombolahúzás után, 
21 órakor beindult a tánc. 
A megtévesztő nevű, Hipp-
Hopp zenekar játszott nép-
szerű retro és modern slá-
gereket. Ők változtatták 
felszabadult örömtánccá a 
falunapot. Két óráig húzták a 
talpalávalót. Összességében 
egy jól sikerült falunapot zárt 
Csévharaszt, melynek legér-
tékelhetőbb mozzanataként 
azt emelték ki sokan, hogy 
mindenki ízlésének igyekez-

tek megfelelni. Tudjuk, hogy ez lehetetlen 
feladat, de mindenképp tisztelendő tö-
rekvés.  Artzt Tímea

Egy jól sikerült 
falunapot zárt 
Csévharaszt, 
melynek leg-
értékelhetőbb 
mozzanataként 
azt emelték ki 
sokan, hogy 

mindenki ízlé-
sének igyekez-
tek megfelelni. 
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ízléséhez jobban illeszkedtek a produkci-
ók közötti zeneválogatások.

17-kor állt színpadra a két meglepeté-
selőadó: G.w.M. & Ginoka. A fiatalos, lendü-
letes rap és hip-hop zene élénkítően hatott 
a nézőkre. Habár a szókimondó szövegek 
talán meglepték az idősebb kor-
osztályt. Két fiatal lánnyal beszél-
getve, ők nem bánták, hogy Burai 
Krisztián helyett G.w.M. és Gino-
ka érkezett. A bátrabbak fényké-
pet is készítettek velük.

18 óra közeledtével megkezdő-
dött a színpad előtti rajzás. Ter-
mészetesen a 80-as évek magyar 
sztárjára, Zoltán Erikára vártak 
rajongói. Az énekesnő produkci-
óját két táncos keretezte. A fiatal 
lányok és az idősebb hölgyek is 
többnyire Erika jobb oldalára fó-
kuszáltak a hatvanperces show 
ideje alatt. Az énekesnő nagyon jó 
hangulatot keltett. A színpad előtt 
teljeskörű volt az élvezet. Még egy 
fiatal rockert is elragadott a retro 
zene hulláma. 

19.30-kor megjelent Kaczor Feri, pon-
tosan „belőtt” séróval. Meglepő módon a 
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Bóbita együttes

Hipp-Hopp zenekar

Tombola

Hun Kun Dance

Zoltán Erika
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GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK 

Az időjárás esőt jelzett augusztus 28-
ára, így a Balla Károly Általános Iskola 
vezetése úgy döntött, hogy az udvar 

helyett mégiscsak a tornateremben kerül 
megrendezésre a ballagás. Péntek délután 5 
órakor már virággal díszített bordásfalak és 
lufis kosárpalánkok várták a végzős diákokat 

és hozzátartozóikat. Jó ízléssel 
válogatott, modern ballagási 
dalok segítették a ráhangoló-
dást. A tornaterem szellősen 
volt berendezve, a vendégek 
többnyire a lelátóként működő 
folyosóról szemlélődtek vagy 
ültek. A többség betartotta 
a járványügyi helyzet miat-
ti intézkedéseket és maszkot 
viselt.

Amíg a 8.-osok az osztály-
termektől búcsúztak és a bent 
várakozó alsóbb évfolyamok 
néhány fős csoportjától, ad-
dig a szülők a kirándulások, a 
farsang és az iskolai élet ese-
ményeit felölelő képeket néze-
gették a kivetítőn. Érdekes volt látni azt 
az összeállítást, melyben egymás mellé 
illesztették a kisgyermekkori és ballagási 
fotókat. 

17.30-kor bevonultak a végzősök osz-
tályfőnökük, Tóthné Szőnyi Krisztina ve-
zetésével. Látszott, hogy szeretettel és 
határozottan irányította az osztályt. A 
rokonok ekkor adhatták át a virágokat. A 
15 ballagó diák neve egy-egy iskolapadon 
is megjelent, ami mögött helyet foglaltak. 
Kedves gesztus, hogy a szülők közvetlenül 
a gyermekük mögött ülhettek. A diákok 
előtti asztal megtelt gyönyörű csokrokkal. 
Volt ott minden a sorsjegyes bokrétától a 
kispárnán át az unikornisig.

A 7.-esek, majd a 8.-osok műsora követ-
kezett, amit Rózsa Henrietta 7. osztályos 
tanuló konferált fel, ő vezette végig az ün-
nepség forgatókönyvét. A 7.-esek búcsúz-
tató műsora két hosszabb vers (Reményik 
Sándor Mi mindig búcsúzunk és Kiss Kál-
mán Szonett ballagóknak) által keretezett 
idézetekből állt. Nemcsak gondolatok 
cseréltek gazdát, de megtörtént a zászló 
átadása és fogadása is. A 8.-osok műsorát 

A vírushelyzet miatt elmaradt ballagás megrendezésére 
a tanévkezdés előtti utolsó pénteken került sor. Így 
lehetőségük nyílt a 8.-os diákoknak, hogy rendhagyó 
módon elbúcsúzzanak a Ballától és az iskola dolgozóitól.

és köszönetnyilvánítását egy-egy zenei 
aláfestéssel kísért állókép tagolta. Jó volt 
látni, hogy felidézték kötődéseiket az igaz-
gató úrtól kezdve – aki „csibészkék”-nek 
nevezte őket –, az iskola valamennyi dol-
gozójáig. Szellemesen hangzott, amikor 
egy fiú megjegyezte, hogy a takarítónők 

munkájának köszönhetően 
„minden nap jobb illat fogadta 
őket, mint amit előző nap ma-
guk után hagytak”.

A végzősök természetesen 
nagyon hálás szívvel búcsúztak 
alsós tanítójuktól, Szabóné Var-
ga Kláritól, napközis tanáraik-
tól, Gina nénitől és Zsuzsa né-
nitől, továbbá szaktanáraiktól, 
sőt azoktól is, akikkel kirándul-
tak vagy műsorokra készültek. 
A rendezvény érzékelhetően a 
vége felé közeledett miután a 
végzősök egy-egy ajándékot és 
virágot nyújtottak át, előbbit a 
dolgozók, utóbbit az édesanyák 
kapták. 

A szülők munkáját az intézmény ve-
zetője, Malik Károly méltatta. Müller Pé-
ter Szeretetkönyvével ajándékozta meg 
Kaszaláné Bán Anikót, Szabóné Harcsa 
Mónikát és Rózsáné Hárskuti Elvirát. Az 
igazgató úr záróbeszédében kitért a közös 
farsangok élményére, a keringőtáncra, és 
annak a fájdalmát is felidézte, hogy a már-
cius 15-ei műsor is elmaradt. A vírushely-
zet miatt nem kerülhetett bemutatásra. Az 
igazgató úr beszédében kiemelte a legfőbb 
kötődéseket a szülőkhöz és az iskolához, 
azaz a gyökereket és a szárnyakat. Végül 
pedig áldásokkal búcsúzott: „legyen időd 
szeretni, hogy téged is szeressenek”, „hor-
dozzon tenyerén az Isten”. Pulisch József 
polgármester úr pedig azt köszönte meg 
a szülőknek, hogy ide, a Ballába íratták be 
gyermekeiket. A 2019/2020. tanév rend-
hagyó ballagása galambröptetéssel zárult. 

A 15 ballagó büszkén feszített ünneplő-
jében, bár a meleg és a szereplés izgalma 
alaposan próbára tette őket. A galambok-
kal – rövid távon – elszálltak az aggodal-
mak, s felszabadultan tértek haza immár a 
családjuk körében ünnepelni.

Az igazgató 
úr beszédé-

ben kiemelte 
a legfőbb 

kötődéseket a 
szülőkhöz és 
az iskolához, 
azaz a gyö-

kereket és a 
szárnyakat. 

– Ballagás a Ballában

A Balla Károly általános iskola kizárólag 
egészségesen látogatható. A szülőknek, 
amennyiben betegségre utaló tüneteket ész-
lelnek gyermeküknél, gondoskodniuk kell 
orvosi vizsgálatról, illetve kötelesek az isko-
lát értesíteni, ha a koronavírus-fertőzöttség 
gyanúja vagy igazolt esete áll fenn. A tanítási 

órákon, foglalkozásokon a maszk viselése le-
hetséges, de nem kötelező. A védőtávolságot 
(1,5 m) igyekszünk betartani.    Hatodik osz-
tálytól kötelező a maszk viselése a szünetek-
ben. A tanulóknak tilos az átjárás más osz-
tályok termébe. Az intézménybe érkezéskor, 
étkezések előtt és után fokozott figyelmet 

JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK A BALLÁBAN kell fordítania a kézmosásra, fertőtlení-
tésre. Az iskola épületébe a dolgozókon 
és a tanulókon kívül más nem léphet 
be. A hivatalos ügyek intézése online, 
a KRÉTA adminisztrációs rendszeren 
keresztül történjen, amennyiben ez 
lehetséges. Szigorítások történtek a 
járványügyi intézkedésekben, jelenleg 
a háziorvosnak kell igazolnia, hogy a 
gyerek egészséges és iskolába mehet.
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MÉRTÉKTARTÓ BALLAGÁS A CSICSERGŐBEN

Nyilvános szereplések alkalmával az 
óvónénik és a szülők hajlamosak 
jobban izgulni, mint a gyerekek, ez 

itt is tapasztalható volt. A verssel, tánccal, 
énekkel, mesejátékkal búcsúzókat gyakran 
órákig parádéztatják a napon vagy egy zárt, 
levegőtlen térben. Szerencsére Csévha-
raszt egyetlen óvodájában minden másként 
zajlott.

Nehéz feladat jól megszervezni egy óvo-
dai ballagást, főleg vírusveszély idején. To-
vábbá olyan beszédet alkotni, ami a búcsúzó 
gyerekeket és a felnőtteket is megszólítja. 
Ezt a dilemmát Váraljai Lászlóné (Éva néni) 
úgy oldotta meg, hogy hol a színpadon ülő 
nagycsoportosokhoz, hol a velük szemben 
álló felnőttekhez fordult, így idézte fel az 
elmúlt három év élményeit. Majd a Katica 
csoport búcsúzása következett.

Az idei nyáron csak kb. 40-en látogatták 
az intézményt, a nagycsoportosok több-
sége pedig már otthon töltötte a nyarat. A 
veszélyhelyzet miatt nem kerülhetett sor 
hosszú készülésre, a gyerekek nem tudtak 

együtt próbálni, csak egyénileg. Otthon 
gyakorolták a digitális úton kiosztott vere-
seket. Mindössze egy főpróbára került sor, 
de ez abszolút nem látszott. 

Minden gyermek ügyesen szerepelt, és 
mire elmondták a nevüket, s hogy szeptem-
berben már elsősök lesznek, addigra már az 
is kiderült, hogy kinek ki az anyukája. Ter-
mészetesen az, aki a többiek előtt guggolva, 
telefonnal a kezében tátogta vele a verset. A 
gyerekek műsorának csattanója egyébként 
az volt, amikor az utolsó két szavaló beval-
lotta: nem igazán értik, hogy miért is kellene 
örülniük a búcsúzásnak. Valóban, minek is 
ünnepelni a kisgyermekkor végét? Talán, 
mert elérkezett.

A májusban elmaradt, de a szülők kérésé-
re július utolsó napján megrendezett balla-
gás az óvintézkedések mellett is kellemesen 
zajlott. Mindenki szerepelt, mindenki búcsút 
intett a Csicsergőnek; átvette a szeretteitől 
kapott lufit és ajándékcsokrot; fotózkodott 
és megölelte óvodapedagógusait: Rendekné 
Demeter Ilona és Pőcze-Gosztola Edit óvó-

A július 31-i ballagás félórás műsora ízléses és mértéktartó 
volt. Az 1972 óta működő Csicsergő napköziotthonos 
óvodát, amely 2001-ben nyerte el mai, kibővített formáját, 
s így már 90 gyerek befogadására képes, idén 28 gyermek 
ballagására díszítették fel. Péntek délután a hátsó kertre 
nyíló tornác alkalmi színpaddá alakult át. 

nőt és Rózsáné Hárskuti Elvira dajkát. Cso-
porttársaiktól nem volt nehéz elválni, hiszen 
együtt kezdik meg az általános iskolát, a 28 
ovisból, 24 gyermek a Ballába megy.

A kedves műsornak – amit Pőcze-Goszto-
la Edit készített – otthonos hátteret adott a 
családi házra emlékeztető épületegyüttes. 
Az akácfáktól árnyas hátsó udvar és az alat-
ta lévő játékok sora. Ebből a védett fészekből, 
minden évben kirepülnek az iskolaérett „csi-
csergők”.  A.T.

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉG

A z ünnepélyes tanévnyitó szabadté-
ren, az iskola udvarán maszk vise-
lésével zajlott. Az első osztályosok 

miniműsorában Mitás Jázmin, Rafael Dzsú-
lió, Gavló Zsombor és Bozsó Dávid talpra-
esetten és kifejezően szavalt. Az 5. osztá-
lyos Kovács Dorina verssel köszöntötte az 
iskolába érkező kishúgát, és Kovács Dia 
erre szintén verssel válaszolt. A Szabóné 
Varga Klára által betanított műsort Szabó 
Csenge 8. osztályos tanuló konferálta. 

25 elsős kezdte meg tanulmányait 
a Balla Károly általános iskolában, így 
az intézmény létszáma az idei tanévben 
106 fő. A 2020/2021. tanév szeptember 
1-jén indult a kormány által központilag 
meghatározott járványügyi intézkedések 
fi gyelembevételével. 

Az igazgató úr 
beszédében ismer-
tette a járványügyi 
szabályokat, majd az 
első osztályos tanulók megtették ünnepé-
lyes fogadalmukat: „Fogadom, hogy a Balla 
Károly általános iskola tanulójához méltó 
módon viselkedem. Az iskola hagyományait 
ápolom, rendjét megtartom. Szüleimet és 
tanáraimat tisztelem, tanulótársaim iránt 
szeretettel viselkedem. Nem henyélek, szor-

gos leszek, hogy rám mind büszkék lehesse-
nek!” A tanévnyitó ünnepélyt Kaldenekker-
né Sipos Mária tanárnő szervezte és Tamkó 
Sirató Károly Az űrkor tízparancsolata című 
verse zárta Kovács Bianka 6. osztályos ta-
nuló előadásában. Szóval kezdetét vett az 
2020/2021. tanév.  Családi Bettina
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„HA PROBLÉMA VAN, AKKOR JÖNNEK ÉS KOPOGTATNAK”
Ha nincsen éppen családlátogatáson vagy az oktatási intézményekben, akkor 
mindenkinek segít, aki bekopogtat hozzá, miközben az adminisztratív munkát végzi.

P erjés Katalin irodája a posta 
mögött található, s tényleg 
felújításért kiált, amire nem 

sokára sor is kerül. A Monor és 
Térség Integrált Család- és Gyer-
mekjóléti Központ és Szolgálat 
csévharaszti kirendeltségének új 
gondozója, Perjés Katalin már a 
nyári táboroztatásba is bekapcso-
lódott Kléger Gyöngyi segítőjeként.

Egy teljes pályaképet szerettem 
volna Katalinról rajzolni, de a ben-
sőséges beszélgetéssel telt harma-
dik óra után átformálódott a terv. Katalin 
mesélt, de nem akarta, hogy a szociális 
munkája helyett arról a sok-sok kalan-
dos utazásról írjak, amely ennek az angol 
és portugál nyelven is beszélő három-
gyermekes anyának a háta mögött van. 
Egyiptom, Brazília, Angola, Ausztrália és 
Új-Zéland után vissza-visszakanyarodott 
a jelen feladataihoz és munkatársai dicsé-
retéhez.

Katalin Csévharasztra érkezése előtt 
két évig Gombán, Bényén és Káván dol-
gozott szociális gondozóként, de ta-

pasztalatai még korábbról erednek. 
2007-ben ugyanis Angliában, később 
Zuglón és Gyömrőn dolgozott idő-
sek otthonában. Miközben Angliát 
is bejárta, rájött, hogy érdekli a ge-
rontológia (az öregkort vizsgáló tu-
domány), s elvégezte a szociális gon-
dozó-, a szociális asszisztens-, majd 
a mentálhigiénés asszisztens-kép-
zést. Persze más dolgokhoz is ért, 
úgymint a grafológia (írásképelem-
zés), a könyvek restaurálása, búto-
rok átalakítása, csinosítása. Szereti 

a könyveket és a nyelveket, négyéves kora 
óta ír, 1992-ben versei és novellái jelentek 
meg. Korábban külkereskedelmi válla-
latoknál dolgozott, majd idegen nyelvű 
kiadványok értékesítésével foglalkozott, 
többek között az MTA könyvesboltjában. 
Életének mindössze utóbbi 12 éve zajlik a 
szociális szférában. Tapasztalatai alapján 
a családi konfliktusok kezelése jelenti a 
legnagyobb kihívást; az idősek körében 
pedig az elmagányosodás, az elszegé-
nyedés és a betegségek. Szerencsére 
akadnak segítői a gondozói munkában, 

HirdetésHirdetés

A SHINHEUNG SEC EU KFT. SZERETETTEL VÁRJA 
AZ ÉRDEKLŐDŐKET!
A Shinheung cégcsoport célkitűzé-
se, hogy munkásságával hozzájáruljon 
a fenntartható gazdaság fejlődéséhez 
és ezáltal az emberiség jövőjének meg-
óvásához. Ezen felül folyamatos kuta-
tás-fejlesztéssel és termékinnovációval 
törekszik arra, hogy Európában is vezető 
globális zöldenergia-ipari vállalattá vál-
jon. Ezen célok megvalósításához pedig új 
csapattársakra is szüksége van. 
A cég a dél-koreai tulajdonú Shinheung 
Sec Részvénytársaság legfiatalabb leány-
vállalata. Az anyavállalat 1979-ben ala-
pult, és 40 éves pályafutása alatt Dél-Ko-
reában, Kínában és Malajziában is több 
üzemet alapított, mielőtt 2017-ben Mo-
norra érkezett. 

Fő tevékenysége egyedi szabadalom 
alapján elektromos járművek akkumu-
látor-alkatrészeinek gyártása, melyek 
elsősorban magas nívójú, német gyárt-
mányú személygépkocsikba kerülnek be-
építésre. A monori telephelyen immár 
500 fő dolgozik, de a létszámot 2020. vé-

géig 800 fő fölé sze-
retnének emelni. 

Munkahely, mely 
többet ad:

• A megbízható, 
ambiciózus és ta-
nulékony kollégákat 
a cégen belüli kép-
zésekkel, időnként 
teljes ellátásos koreai tanulmányutakkal 
is támogatják.

• A munkavállalók bejárásának meg-
könnyítésére több mint 10 településről 
indítottak céges buszjáratot. 

• Pár héten belül átadásra kerül a mo-
dern kialakítású, közel 100 férőhelyes 
munkásszálló, ahová az ország távolabbi 
részeiről érkezőket is várják. 

• A telephelyen igényes pihenőhelyek 
épültek, büfé és ingyenes sportolási le-
hetőség – foci- és teniszpálya, ping-
pong- és VR-szoba kivitelezése is folya-
matban van.

akikről nagy szeretettel és megbecsülés-
sel beszél. Ilyen Bak Tünde esetmenedzser, 
Parádi Rozália védőnő. Kléger Györgyi, aki 
előkészítette neki az utat a településen. De 
szoros együttműködésben dolgoznak Guzs-
vány Tiborné Mónikával. Támogató bázisa 
az önkormányzat, készséges segítője Bara-
nyi Ferenc tanyagondnok is.

Katalin nagyon szeret gyerekekkel foglal-
kozni, ezért a helyi óvodában és az iskolában 
is megtalálható. Fiatalként tanári pályára kí-
vánkozott, de ennek útját állta az a születési 
rendellenesség, ami miatt nem tud kiejteni 
bizonyos mássalhangzókat. Míg másoknak 
fel kellett vágni a nyelvét, ő nyelvfék nélkül 
született. Az ebből fakadó beszédhibája lát-
hatólag zavarja, de öt perc után fel sem tűnik 
annak, aki vele beszélget. Katalin társaságá-
ban repül az idő, közvetlen és színes egyé-
niség, aki előtt megnyílik az ember, mintha 
egy pszichológus pamlagán ülne, s alig várja, 
hogy alkalma nyíljon egy újabb beszélgetésre. 

Perjés Katalin ügyfélfogadását augusztus 
óta kedden: 13–16 óráig és csütörtökön: 8–12 
óráig tartja, illetve a 06-30/430-8059 tele-
fonszámon is elérhető.  Artzt Tímea

CIVIL SZERVEZETEK

 Tapasztala-
tai alapján 
a családi 
konfliktu-

sok kezelé-
se jelenti a 
legnagyobb 

kihívást.

Minden érdeklődőt szeretettel várnak 
rendszeres, gyárlátogatással egybekötött 
csoportos állásinterjúikra, ahol a leendő kol-
légák személyesen is betekintést nyerhetnek 
egy fantasztikus csapat munkájába!

További információ és jelentkezési lap a 
https://shsec.hu weboldalon található. 

SHINHEUNG SEC EU KFT.
Monor, Ipar u. 20.
hétköznap 8.00 és 16.00 között :
+36-21/350-0450, 06-70/325-9091
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KERTÉSZETI TIPPEK ŐSZRE
Hagymás évelők ültetése
A tulipánok, a nárciszok, a já-
cintok a napos helyeket ked-
velik. A krókuszok (sáfrányok) 
és a hóvirágok félárnyékban, a 
bokor alján megbújva mutatják 
meg virágzatukat. Ha pompás 
kertet szeretnénk, akkor érde-
mes egy színből több növényt 
egy csoportba ültetni. Habár 
már augusztus végén roska-
doznak a polcok a különféle 
hagymagumóktól, elég egy hó-
nap múlva beszereznünk őket, 
akciós áron. A virághagymák 
ültetését szeptembertől kezd-
hetjük, de amíg nincs fagy, 
erre akár novemberben is sor 
kerülhet. Mivel Csévharaszton 
homokos a talaj, így a virágok 
könnyen gyökeret ereszte-
nek. A szép virágzás elérésé-
hez szükséges a hideghatás, 
ez télen megvalósul. Az ülte-
tési mélységnél fontos, hogy 
a hagyma magasságánál há-
romszor mélyebbre kerüljön a 
hagyma, ezt a csomagoláson is 
feltüntetik. 

Lágyszárú évelők ültetése, 
átültetése, tőosztása
A szép napos őszi idő nemcsak 
a lágyszárú évelők ültetésére, 
de átültetésre és a tőosztás 
elvégzésére is alkalmas. Lágy-
szárú évelők azok a növények, 
melyek télen visszahúzódnak, 
de tavasszal újra kihajtanak. 
Ismerjük meg a növény igé-
nyeit – mekkorára nő, a napos 
vagy éppen az árnyékos helyet 
kedveli, milyen talajban érzi 
jól magát – mielőtt a cserepes 
vagy szabadgyökerű virág a ki-
választott helyére kerül! A gyö-
kérképződést segíti, ha ültetés 
előtt és után is alaposan meg-
öntözzük. 

Amikor a növény az adott 
helyen nem fejlődik eléggé, 
mert kinőtte a jelenlegi helyét 
vagy több napfényre van szük-
sége, akkor a növényt kiásva 
változatlan állapotban egy má-
sik helyre ültetjük át. Ezt legin-
kább a karógyökerű évelőknél 
– szívvirág, csillagfürt, fátyol-
virág, ökörfarkkóró, mályvaró-
zsa – alkalmazzuk.

A tőosztással egybekötött 
ültetés a leggyakoribb. Általá-
ban akkor végezzük el a tőosz-

tást, amikor az anyanövény 
már túl terebélyesre nőtt vagy 
a közepe már felkopaszodott.  
Ilyenkor a kiásott növényt 
óvatosan szétszedjük, ügyelve 
arra, hogy az így kapott kis nö-
vényeken legyen elég gyökérzet 
és hajtás, majd külön-külön el-
ültetjük. Sok növény – varjúháj-
félék, lángvirág félék, íriszek, 
árnyékliliomok, csillag ősziróz-
sák, margitvirágok, sásliliomok, 
veronikák, kakukkfű, gyapjas 
tisztesfű, kokárdavirág – sza-
porítható ezzel a módszerrel.

Ősszel gondoskodunk 
a téli védelemről is
Ha hidegebbre fordul az idő, 
elkezdhetjük felszedni a fagy-
érzékeny (dália, kánna) növé-
nyeinket. A föld feletti részt el-
távolítjuk 15 cm csonkot hagy-
va. Fontos, hogy a gumó illetve 
a gyöktörzs szárazon kerüljön 
a telelőbe, ellenkező esetben 
gyakori a rothadás. A gumós 
begónia, mesevirág telelteté-
sénél hagyjunk kisebb csonkot! 
A kardvirág hagymáját meg-
száríthatjuk. Papírzacskóban 
is teleltethetjük, érdemes szí-
nenként külön csomagolni, fel-
címkézni; érdemes feltüntetni, 
hogy mekkorára nő. Tavasszal 
ez segítség lesz számunkra.

Mediterrán hangulat
A nyári kertek mediterrán 
hangulatát leginkább a dé-
zsában, cserépben, balkonon 
nevelt növényeink adják. Ezek 
jelentős része fagyérzékeny, 
ezért bent kell teleltetni a 
muskátlit, leandert, fuksziát, 
enciánt, kefevirágot, szere-
lemvirágot, angyaltrombitát, 
murvafürtöt és a rozmarin-
got. Vannak dísznövények 
(hortenzia, kakukkfű, zsálya), 
amelyek télen is kint marad-
nak, de érdemes lombbal, fe-
nyőnyesedékkel, száraz ággal 
letakarnunk őket, ezek eszté-
tikusak. A rózsáink oltási he-
lyét földfeltöltéssel védjük, de 
a magas törzsű rózsáknál ezen 
kívül fenyőgallyat is tűzhe-
tünk a rózsaágak közé, és juta-
zsákkal is bekötözhetjük őket. 
Így óvhatjuk leghatékonyab-
ban színpompás növényeinket.

Pulisch Józsefné

HASZNOS TANÁCSOK



SPORT

DIÁNA ÉS AZ ÍJÁSZAT

F enesi Diána vagyok, 2002-ben szület-
tem, és azóta a családommal Csévha-
raszton élek. Nagy szeretettel gondo-

lok vissza az óvodai éveimre, az óvónénikre. 
Hálával gondolok Tóthné Rakusz Julianna 
tanító nénire is, aki a helyi Balla Károly álta-
lános iskolában bevezetett az olvasás, az írás 
és a számolás birodalmába. Általános iskolai 
tanulmányaimat a monori Ady Úti általános 
iskolában fejeztem be. Jelenleg pedig a mo-
nori József Attila Gimnázium és Közgazda-
sági Szakgimnázium tanulója vagyok.

A bölcsek szerint, ha egy ajtó bezárul, ki-
nyílik egy másik. Így történt ez az én életem-
ben is. Öt éves koromban lezárult a tündérek 
és királylányok korszaka, és jött az íjászat! 
Apukám ekkor már eredményesen művelte 
ezt a sportot. Bátor, ügyes és sikeres volt a 
számomra, és nagyon különös is, mert kör-
nyezetemben egyetlen pajtásom apukája 
sem rendelkezett íjjal. Édesapám a példaké-
pemmé vált. 

Sok időt tölthettem a természetben, hi-
szen a terepíjászat kapcsán mindig várt va-
lami izgalmas dolog, amivel addig még nem 
találkoztam. Közben megismerhettem és 

megszerethettem az erdő 
élővilágát is. Nem volt an-
nál izgalmasabb és érde-
kesebb, mint magaslesről 
figyelni az erdő állatainak 
mozgását! Talán legjobban 
még az inspirált, hogy íjjal a 
kezemben komolyan vettek 
a felnőttek. Ennek azonban 
ára volt! Nagyon korán meg kellett tanul-
nom a fegyelmet, a figyelmet, a pontos-
ságot, a mások iránti felelősséget, mert e 
nélkül nem lehettem annak a közösségnek 
a része, amelyikhez igazán tartozni szeret-
tem volna.

Az íjászat 13 év óta van jelen az életem-
ben. Örömforrás és kihívás számomra az 
édesapámmal közös versenyek élménye, 
sikere, ahonnan minden alkalommal boldo-
gan, jó eredménnyel térünk haza. Jogosan 
vetődik fel a kérdés, hogy lány létemre mi-
ért pont ezt a sportot választottam? Miért 
ajánlanám a fiatal generációnak? Számtalan 
jótékony hatása miatt!

Az íjászat nagyon összetett és egyben ne-
héz sport. Rengeteg edzést követel. Fontos 
része az erősítés, a futás, amellyel fejleszt-
jük az állóképességünket, a fekvőtámasszal 
pedig a kar- és hátizmainkat.  Fontos a fe-

gyelem és az összeszedettség, amelyre szin-
tén megtanít ez a sport. Az íj kihúzásakor a 
felsőtestet, a lábakat statikusan kell feszíteni, 
ki kell magunkat húzni, ami kiküszöbölheti a 
kamaszkorban megjelenő hanyag testtartást 
és annak káros hatásait. Mindez előfeltéte-
le az eredményességnek, habár nem szabad 
eredménycentrikusnak lenni. 

Az íjászversenyek éppen abban térnek 
el a szokásos sportversenyektől, hogy nem 
tapasztalható a győzni akarás feszültsége, 
nincs a kudarc miatti gyász vagy a látványos 
diadalöröm. A versenyek elsősorban arról 
szólnak, hogy jól érezzük magunkat. Igyek-
szünk egy szép napot eltölteni barátainkkal. 
Örülünk egymás sikerének. A fiatal verseny-
zők látják, hogy nemcsak a korosztályukban 
teljesítenek, hanem az idősebbek között is jól 
megállják helyüket. 

A sok gyakorlásnak köszönhetően ren-
geteg versenyen értem el jó helyezést. 2018 
és 2020 között országos első helyezéseket 
nyertem, de amire kifejezetten büszke va-
gyok a 2018-ban Budapesten megrendezett 
Európa-bajnokság, ahonnan junior Euró-
pa-bajnokként tértem haza. Leírhatatlan 
élmény volt a dobogó legfelső fokán állni 
és hallani a tiszteletemre szóló Himnuszt. 
Mindezt a szüleimnek köszönhetem. 

Gyerekként örültem, hogy apukám a 
szabadidejét velem töltötte, hisz ő volt, 
aki végigvezetett ezen az úton egészen az 
Európa-bajnokságig, miközben édesanyám 
nyújtotta a lelki támogatást minden verse-
nyen. Júniusban betöltöttem a 18. életéve-
met, amely az íjászatban is jelentős változást 
jelent, hiszen a juniorkategória után a fel-
nőttkategóriában is versenyezhetek. Célom 
az Európa-bajnoki cím megszerzése a felnőt-
tek között is.  Fenesi Diána
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NYÁRI SPORTTÁBOROK
A pandémia első hullámát követően az 
önkormányzat két sporttábort is ingye-
nessé tett a csévharaszti fiatalok számá-
ra. Ilyen volt a hatnapos napközis focitá-
bor és a sporttábor. A gyerekek napi két 
edzésen és kirándulásokon vettek részt. 
A programokat Szécsényi Pál edző vezet-
te.  A teljes körű étkeztetést, illetve a tá-
boroztatás költségeit az önkormányzat 

biztosította. A 2020. június 29-én és júli-
us 20-án induló táborok helyszíne a Balla 
Károly általános iskola volt. Szécsényi Pál 
ezen kívül két bentlakásos sporttábort is 
szerevezett Hajdúszoboszlóra (08. 17-től 
kezdődően) és Balatonszabadi-Sóstóra 
(08. 03-tól kezdődően). A fürdőzéssel, ha-
jókirándulással vagy mozilátogatással fű-
szerezett táborozás részvételi díja mind-
össze húszezer forint volt háromszori 
étkezéssel és a szállással együtt.
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UNATKOZNI, AZT MEG HOGYAN KELL?

Ami ismeretségünk még Monorról 
ered. Innen tudom, hogy elég későn 
indult a könyvtárosi pályafutásod. 

De Csévharaszton rögtön intézményvezető-
ként kezdtél. Mikor is?

– 2018. május elsején léptem itt munkába 
két diplomával, könyvtárosi végzettséggel 
és több évtizedes kommunikációs és szer-
vezői tapasztalattal.

– Minek készültél eredetileg a gimnázium 
elvégzését követően?

– A Külkereskedelmi Főiskolát végez-
tem, ahová a nyelvtanulás vonzott. A 90-es 
évek elején kevesen beszéltek idegen nyel-
veket, még a cégvezetők sem, tehát köny-
nyen el tudtam helyezkedni az angol–orosz 
külkereskedelmi idegen nyelvű levelező 
szakommal. Multinacionális cégeknél, a Mi-
relite-nél, a Richternél voltam személyi asz-
szisztens, a külkereskedelmi kapcsolatokat 
ápoltam, részvényesekkel tárgyaltam. Aztán 
szereztem egy másoddiplomát is a Külke-
reskedelmi Főiskola külgazdasági szakán. 
De nem dolgoztam közgazdászként, mert 
megérkezett az első gyermekem Tamás. 
A második fiúgyermekkel, Mihállyal pedig 
megszületett az az elhatározás is, hogy ker-

tes házba kell költözni. Én 
39 éves koromig pesti pa-
nellakásban laktam. 

– Milyen változást hozott 
a főváros elhagyása az 
életedben?

– 2004 telén költöz-
tünk Gombára, ott talál-
tunk megfelelő családi 
házat. A férjem egy vállal-
kozónál dolgozott Buda-
pesten, én meg Gombán 
tolmácsként és külkeres-
kedőként, és nyitottunk 
egy gépi hímzéssel fog-
lalkozó műhelyt is. Ehhez vi-
szont elsajátítottam a 22 magyar 
tájegység hímzéskultúráját. A 
kézi hímzés teljesen magával ra-
gadott, annyira, hogy 2008-ban 
megalapítottam a Gombai Hím-
zőkör Egyesületet. 

- Hogyan kerültél végül ennyi 
vargabetű után a könyvtárba?

– Egyéni vállalkozóként dol-
goztam sokáig, sőt a végén még 

a GYES mellett is, mivel 
időközben megszületett 
harmadik gyermekem, Jú-
lia. Tíz évig voltam otthon, 
nehéz lett volna a multik 
világába visszatérni. Tanulni kell va-
lami újat, gondoltam. Mindig is von-
zott a könyvtár, az olvasás, a kreatív 
foglalkozások. Elkezdtem keresgélni, 
és három nap múlva már a Műszaki 
Egyetem könyvtára által indított kép-
zésen ültem, miután bekönyörögtem 
oda magam, hiszen már lezajlottak a 
jelentkezések. 

– Mikor volt ez?
– 2017 januárjában kezdtem a kép-

zést, áprilistól pedig már Monoron a 
városi könyvtárban dolgoztam. Ez-
úton is köszönetet mondok Hajdú 
Zoltánné Áginak, aki nagyon jó taní-
tónak bozonyult. 2018 márciusában 
pedig megpályáztam ezt az állást. 
Nem rendelkeztem elegendő szakmai 
tapasztalattal, de nagy volt a lelke-
sedésem, és nem akadt sok verseny-
társam sem. Amikor 2018. május 2-án 
megkaptam a kulcsokat, úgy éreztem 

Balázs Istvánné Ildikó két éve vezeti a Csévharaszti Községi Könyvtár és Közösségi Ház 
intézményét, de mégsem ismerik elegen. Akik sosem jártak ebben a szép és gazdag, 
hűvös könyvtárban, vagy a felújított klubhelységben, azoknak rejtve marad a kedves 
személyisége, a gazdag könyvtári állományról nem is beszélve! 

magam, mint akit ledob-
tak a dzsungelbe, hogy 
lássuk, hogyan boldogul. 
Izgalmas volt, de túl-
éltem!

– Egy ilyen kistelepü-
lésen nem lehet túl sok 
munka. Gondolom, keve-
sen döngetik a könyvtár 
ajtaját. Szóval egész nap 
csak unatkozol?

– Unatkozni? Azt meg 
hogyan kell? Inkább az 
jellemző, hogy a teendők 
sorrendjével küzdök. A 

könyvtári munka sok olyan fel-
adatot is ad, ami a háttérben 
zajlik, akár a nyitvatartási időn 
kívül is. Az állomány gondozása 
elviszi a munkaidő nagy részét. 
Közel hétezer kötet adatait töl-
töm fel a számítógépes nyilván-
tartó programba folyamatosan, 
immár második éve. Mindeköz-
ben ismerkedem az olvasókkal, 
összejöveteleket és foglalkozá-
sokat szervezek. Másrészt a kö-
zösségi ház vezetőjeként segítek 
a megemlékezések és a nagyobb 
rendezvények előkészítésében, a 
fellépőkkel való egyeztetésben.

– Mennyien látogatják a könyvtárat?
– Ha a lakosság tíz százaléka könyvtárba 

jár, az jó statisztika. Ezt elértük, sőt már meg 
is haladtuk. 

– Első találkozásunkkor megjegyezted, hogy 
kár, hogy nem tavaly kérdeztelek a tapaszta-
lataidról. Miért mondtad ezt?

– Itt ez a szép könyvtár, gazdag válasz-
tékkal, kellemes helyiségekkel, megfelelő 
informatikai eszközökkel, jó finanszírozás-
sal, és én hatalmas lelkesedéssel vetettem 
bele magam az új feladatköröm ellátásába, 
de kissé még mindig kívülállónak érzem 
magam. Van, aki azt sem tudja, hogy ki va-
gyok. Sajnos idén a járványveszély miatti 
korlátozások igencsak megnehezítették a 
munkámat! Valahogy nehezebben megy a 
közösségépítés, mint képzeltem. De folya-
matosan ezen dolgozom.

– Remélem, hogy az újság is segíti majd a 
munkádat!

 Sajnos idén a 
járványveszély 
miatti korláto-

zások igencsak 
megnehezítették 

a munkámat! 
Valahogy nehe-
zebben megy a 

közösségépítés, 
mint képzeltem. 

KULTÚRA

KÖNYVESPOLC
Népszerű regények a könyvtár 
könyvespolcán kamaszok számára:
Beck Andrea: Titoktündér-sorozat
Berg Judit: Rumini-sorozat
Berg Judit: Lengemesék
Jeff Kinney: Egy Ropi naplója könyvsorozat
Kertész Erzsi: Panthera-sorozat
Leiner Laura könyvsorozat
LOL-könyvsorozat kamaszlányoknak
Rick Riordan: Percy Jackson könyvsorozat
Rachel Renee Russell: Egy Zizi naplója 
könyvsorozat
J. K. Rowling: Harry Potter könyvsorozat
David Walliams: Gengszter nagyi 

Társasjátékok:
Honfoglaló
Tabu
Monopoly
Activity Junior
Picofun
Carcassone
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JOGI TANÁCSOK

Hirdetés

JOGI GLOSSZÁRIUM

Üzleti vállalkozástól függően két 
kategória létezik: a bejelentéskö-
teles tevékenység és a működési 

engedély kiadásához kötött tevékenység. 
A szolgáltatások elindításához viszont 
nincs szükség az önkormányzat jóváha-
gyására.

Nem tartozik bejelentési köteles-
séggel az önkormányzat felé az, aki 
szolgáltatást nyújt, így a fodrász, a koz-
metikus, a körmös vagy a szoláriumos.  
Mivel ezek nem kereskedelmi tevékeny-
ségek, ezért az okmányirodán keresztül 
kell elindítani a vállalkozást. A vállalko-
zó ez esetben kizárólag az iparűzé-
si adó megfizetésével tartozik az 
önkormányzat felé.

Bejelentésköteles tevékenység 
esetén (például használtruha-keres-
kedés nyitásakor) az önkormányzat 
mindössze nyilvántartásba veszi a 
vállalkozás indítását és a tevékeny-
ségi körhöz kapcsolódó illetékes 
szakhatóságok a bejelentésről ér-
tesítést kapnak. Az ügyintézést az 
önkormányzatnál kell kezdeni: ki 
kell tölteni egy formanyomtatványt 
(www.csevharaszt.hu), a megfelelő 
mellékleteket csatolni szükséges (pl. 
bérleti szerződés, egyéni vállalkozói 
igazolás, cégkivonat), ez alapján történik 
a nyilvántartásba vétel, végül pedig ki-
adásra kerül egy igazolás. Tehát az ön-
kormányzatnál indul az ügymenet, de az 
illetékes szakhatóságoknál zárul.

Működési engedély kiadásánál 
először a megfelelő szakhatósá-
got (ÁNTSZ, katasztrófavédelem, 
fogyasztóvédelem) keresi meg 
az önkormányzat, azok jelentése 
alapján adja ki az engedélyt. Az ön-
kormányzatnak joga van a műkö-
dési engedély kiadását megtagadni 
vagy korlátozó feltételekhez kötni. 
Ilyen tevékenységet korlátozó fel-
tétel lehet például, a nyitvatartási 
idő korlátozása, vagy az, hogy a 
vállalkozónak a telkén belül kell 
megoldania a parkoltatást. Ezek a 
korlátozó feltételek a lakóközösség 

érdekében történnek, annak érdekében, 
hogy ne zavarja a lakosokat a vállalkozás 
működése.

Összefoglalva elmondható tehát, hogy 
csak a kereskedelmi tevékenységek el-

indítása esetén van egy üzleti vállalko-
zásnak az önkormányzat felé – bejelen-
tési vagy működési engedély kiadására 
irányuló kérelem – kötelezettsége.

Gazdátlan roncsok
Rondák és szennyezik a környezetet a 
gazdátlan autók, melyek sajnos a telepü-
lés több pontján is láthatók.  A látvány-
szennyezésen túl környezetrombolók a 
lassan bomló roncsok vagy a veszélyes 
hulladékként számon tartott autógumik. 

Ezek ellen szeretne az önkor-
mányzat hatékonyabb intéz-
kedésekkel fellépni. 

A közterületen lévő autó-
kat először összeírják, és az 
alvázszám alapján megkísérlik 
a tulajdonosokat beazonosíta-
ni. A továbbiakban az autókra 
kitűznek egy felhívást, hogy 
30 napon belül a tulajdonos-
nak gondoskodnia kell a jármű 
elszállításáról. Amennyiben ez 
nem történik meg, akkor az 
önkormányzat szállíttatja el a 
roncsot. Ám ennek díját ráter-
helik a gépjármű tulajdonosá-

ra. Ha a tulajdonos nem azonosítható, ak-
kor az önkormányzat azt vélelmezi, hogy 
azé a roncs, akinek a területén parkol. 
Tehát az ingatlan tulajdonosa lesz a vélel-
mezett felelős. Ha ez nem így van, akkor 
ezt természetesen jelezni, illetve bizonyí-
tani kell. 

Az önkormányzat a probléma hosz-
szú távú megoldása érdekében növelné 
a személyes felelősséget, hiszen a gép-
járművek elszállításáért és tárolásáért 
fizetni kell. 

Az önkormányzat szerződést fog köt-
ni egy roncsszállító és raktározó céggel. 
A cégnek 30 napos tárolási kötelezettsé-
ge van, csak ezután próbálhatja meg ér-
tékesíteni a roncsokat. Az értékesítésből 
befolyt összeget az önkormányzat a szál-
lítási költségek egy részének a fedezetére 
fordítja majd.

Sok ember töri a fejét valami ötleten. Miből lehetne üzletet 
csinálni? Milyen szolgáltatásra lenne szükség a településen, 
ahol él? Ha megvan az ötlet és az üzleti terv, akkor nem árt 
tisztában lenni azzal, hogy milyen kötelezettségeink vannak 
az önkormányzat felé.

A közterületen 
lévő roncsau-
tókat először 
összeírják, és 
az alvászám 

alapján 
megkísérlik a 

tulajdonosokat 
beazonosítani. 

JOGI TANÁCSOK
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A BFB plus Kft. egy nemzetközileg 
elismert belga tulajdonban 

lévő, kisállateledel-gyártással 
és -forgalmazással foglalkozó 

vállalatcsoport tagja, melynek 
Csévharaszton működő telephelyére 

keressük csapatunk új tagjait  
a következő munkakörökbe:

KÖZTÜNK  
A HELYED,  
DOLGOZZ  
NÁLUNK!

Gyere hozzánk 
Csévharasztra

dolgozni!

•  Kiemelkedő kereseti 
lehetőség MINDEN 
MUNKAKÖRBEN!

•  Túlóralehetőség
•  Cafeteria
•  Ajánlói bónusz  

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

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

 telefonszámon vagy helyben a 
2212 Csévharaszt, 

Nyáregyházi út 51. alatt.

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

EmELTÜK  

A bérEKET!ELTÜK

Jelentkezz

mOsT!

• Targoncavezető 
(Többműszakos munkarendben – több 
üzemünkbe.)üzemünkbe.)

• Operátor  /  /  / Betanított munkás/  
(Többműszakos munkarendben – több 
üzemünkbe.)

• Molnár (Többműszakos munkarendben)
• Karbantartó (Többműszakos 

munkarendben, Géplakatos/Villanyszerelő/
Mechanikai műszerész végzettséggel.)

• Udvari takarító (Egy műszakban)
• Raktári takarító

(Raktári részen, géppel történő 
két műszakos takarítás.)

• Készletellenőr
(Határozott idejű szerződés.)

• Gépkezelő/gépbeállító
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HIRDETÉSEK

HALOTTAK NAPJA 
November 1-jén (vasárnap) van mindenszentek ünnepe, 
november 2-án (hétfőn) halottak napja. Fontos, hogy a 
lakosság időben gondoskodjon a sírok környezetének 
rendbetételéről!
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Hirdetés
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VÁSÁROLJON MINDENT  
EGY HELYEN!

Mindennap friss  
csirke-sertés hús.

Zöldség-gyümölcs.
Füstölt áruk, kolbász-szalámi 

különlegességek.
Pékáru-tejtermékek.

Édesség.
Vegyi áru.

Vecsési savanyú káposzta.

Nyitvatartás: 
Hétfő–péntek: 5.00–18.00, 

Szombat: 5.00–12.00, 
Vasárnap: 7.00–11.00

VÁSÁROLJON MINDENT 

Húspalota 
2004 Bt.

HúS-, HENTESÁRu, VEGYESkERESkEDÉS
CÍM: 2212 Csévharaszt, Nyáregyházi út 23.

Tel.: 06-20/569-1841

SZÉP-KÁRTYA ELFOGADÓHELY
BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

INGYENES 
FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

GARANCIÁVAL!GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd    06-30/475-2917,  06-20/271-2401

18 éve a lakosság szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása

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

AkciósAkciósAkciósAkciós
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

Nyitvatartás: 

Monor


