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A 2020. ÉV EREDMÉNYEI
Új vagy korszerűbb szolgáltatások 
• ATM bankjegykiadó automata kihelyezése a 
hivatal előtt. 

• Vízműnél új vas- és mangántalanító berende-
zés beüzemelése, víztároló-kapacitás bővítése.

• Teljes települést felölelő közvilágítás korszerű-
sítése.

• Kültéri esküvők megrendezése a díszudvar-
ban.

Közlekedésbiztonsági intézkedések
• Sebességmérő berendezés kihelyezése a hi-
vatal előtti útszakaszon.

• KRESZ táblák szabványosra cseréje, kihelye-
zése.

• Egyenrangú útkereszteződések megszünte-
tése.

• Újabb lassító virágláda a Petőfi Sándor ut-
cában.

Közterületeink szépítése
• Virágládák kihelyezése a Csillagsaroknál, a hi-
vatal előtt, a Kossuth Lajos utca végén.

• Közterületi kamerarendszer bővítése, a meg-
bízhatóság növelése.

• ABC melletti terület rendbetétele, járdafelújí-
tás, padok, kukák kihelyezése, fásítás, füve-
sítés.

• A temető gépkocsibejárójának kőburkolat-ja-
vítása, a térvilágítás bővítése.

• Fásítás, parkosítás a Petőfi utcai játszótér és a 
Balla Károly szobor környékén.

• Fából készült buszvárók megerősítése, javítá-
sa, festése, közkutak festése.

• Focipálya térvilágítása, új elektromos hálózat 
kiépítése a rendezvények biztosításához.

• Karácsonyi közterületi díszvilágítás bővítése 
(Monori út, Nyáregyházi út végén).

• A Petőfi utcai játszótéren fitneszpark kialakí-
tása.

Intézményeink szépítése
• A filagória felújítása az iskola díszudvarában, 
kertészeti munkák.

• Gumi ütéscsillapító építése a játékok alá az is-
kolában és az óvodában.

• Az általános iskola 
melegítőkonyhá-
jának teljes felújí-
tása; bútorcsere, 
konyhai eszközök 
beszerzése, a tanulószoba padlózatának cseréje.

• Könyvtár teakonyhájának és mellékhelyiségé-
nek teljes felújítása.

• Óvoda épületén napelemes rendszer kiépítése.

Kommunikáció
• A Csévharaszti Hírharang új arculatával kétha-
vonta kerül kiadásra.

• Rendszeres tájékoztatás és megjelenés a Gemini 
Tv-ben.

Eszközbeszerzés 
• VW platós használt tehergépkocsi vásárlása te-
lepülésgondnoki tevékenységhez.

• Aggregátorok, zagyszivattyú, nagynyomású 
mosó és lombfúvó beszerzése.

• Védőnői, háziorvosi szolgálat számára elektro-
nikai eszközök (számítógép, nyomtató), valamint 
vérnyomásmérő beszerzése; új szekrények be-
építése.

• Hangosítóberendezés vásárlása kisebb rendez-
vényekhez.

Személyi változások
• Nagyné dr. Jankovics Krisztina jegyző lett.
• Perjés Katalin vette át a családsegítő munkakört 
Kléger Gyöngyitől.

• Dr. Kávási Kinga fogorvos helyettesíti dr. Palotai 
Stefániát.

• Szabó Andrea gyermekpszichológus segíti a 
gyermekjóléti szolgálat tevékenységét.

• Tóth–Tuba Erika közművelődési asszisztens, a 
Nemzeti Művelődési Intézet kihelyezett munka-
társának foglalkoztatása a Községi Könyvtár és 
Közösségi Házban.

• Bánó Gusztáv a Nemzetőrök Országos Szövet-
ségének tagja járőrszolgálatot indított.

• Herczig József  lett az új gyepmester.
• Erős János temetőgondnok (új munkakör).
• Kettőről négy főre nőtt a közfoglalkoztatottak 
száma.



NAPELEMEK AZ ÓVODÁN
Befejeződött a Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda napelemes 
rendszerének a kiépítése. A beruházás 4,5 millió forintba került, 
ebből 3,3 millió forint értékben pályázat útján érkezett a támoga-
tás. Ezzel a beruházással az önkormányzat valamennyi közintéz-
ménye napelemes rendszerrel lett ellátva. Így nem csak az ener-
giaköltségek csökkennek, de a környezet megóvásáért is teszünk.

FITNESZPARK
Kormányzati támogatásból elkészült a Petőfi utcai játszótéren 
kialakított fitneszpark. A település lakosságszáma alapján két te-
rületen vált jogosulttá Csévharaszt, hogy pályázati pénzből fit-
neszpark létesüljön. Az első a Szabadidőparkban került kialakí-
tásra még 2018-ban. Ezt követően 2020 decemberében vehették 
a lakosok használatba a Petőfi utcai bekerített játszótéren lévő új 
fitneszparkot. Utóbbi abban tér el a Szabadidőparkban lévőtől, 
hogy itt fitneszgépek helyett saját testsúlyos edzések végzésére 
alkalmas eszközök találhatók.

FELÚJÍTÁSOK A KÖNYVTÁRBAN
Felújításra került a könyvtár már rossz műszaki állapotban lévő 
teakonyhája és illemhelye. A felújítás során új padló- és falburkolat 
került a helyiségekbe, ezt követte a festés és a bútorzatcsere.

ÉPÜLÜNK-SZÉPÜLÜNK
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VÍZMŰBERUHÁZÁS
A 34 millió forintos víz-
műberuházás október vé-
gén befejeződött. A pró-
baüzem és a hivatalos 
műszaki átadás 2020 no-
vemberében megtörtént. 
December végén már be is 
lett üzemelve a helyi víz-
mű vas- és mangántalanító 
berendezése. Így már tisz-
ta, jó minőségű víz folyik a 
csapokból.

EGY VÁROSNAK ELÉG VÍZTÁROZÓ-KAPACITÁS
A vízműberuházás során a meglévő 60 köbméteres tározó mel-
lé még egy újabb 50 köbméteres víztározó épült, így egy ki-
sebb városnak is elegendő a megfelelő víznyomású vezetékes 
ívóvízellátás.

VAS-OXID-MENTESÍTÉS VÁRHATÓ
Az évek alatt a csővezetékben 
lerakódott vas-oxid, melytől 
sárgás néha a csapvíz, még 
kimosatásra kerül. Az újabb 
tisztítás során lehet vízzavaro-
dás, sárgás vízszín, ezért ennek 
a folyamatnak az időpontjáról 
tájékoztatást kap a lakosság. 

IMPRESSZUM   Csévharaszti Hírharang XXVIII. évfolyam, 
1. szám 2021. február 1. | Alapító laptulajdonos: Csévharaszt 
Önkormányzata  Szerkesztő: Artzt Tímea | E-mail: hirharang@
regiolapok.hu | Kiadó: Régió Lapkiadó Kft. Cím: Monor, Marti-
novics u. 18. | Felelős kiadó: Szekerka János ügyvezető | Hirde-
tésfelvétel: Horváth Szilvia, 06-70/319-4317, horvath.szilvia@
regiolapok.hu  | Web: www.regiolapkiado.hu | Borítókép: Mocsáry 
Balázs fotója

06-70/635-7804

vízszerelés,  
duguláselhárítás,
csatornatelepítés  

földmunkával,
közműhálózat kiépítése 
fűtés, radiátor, bojler, 

mosdó, csaptelep 
      cseréje, beszerelése

http://vizetszerelek.hu/

Hirdetés
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LENDÜLETBEN

H ogyan értékeli a 2020. esztendőt?
Soha rosszabb évünk ne legyen 
Csévharaszt fejlődése szempont-

jából! Természetesen a vírushelyzet nega-
tív hatásai érezhetőek voltak egész évben, 
ennek ellenére a fejlesztések szempontjá-
ból sikeres évet zárhattunk.

– Mi volt a legfontosabb változás az önkor-
mányzat életében?
2020. január 1-jétől ismét önálló hivatal-
ként működünk Péteritől függetlenül. Ez-
zel együtt egyszerűsödött az ügyintézés. 
A jegyzői jogkör is visszakerült, ez gyor-
sítja a folyamatokat.

– Hogyan érezte magát az első polgármes-
teri évében?
A hivatal működése nem volt számomra 
újdonság, hiszen képviselőként már sok 
dologra rálátásom nyílt, a kollégákat is 
ismeretem, s tudtam, hogy olajozottan 
tudok mind velük, mind a képviselő-tes-
tülettel együtt dolgozni. Hála Istennek, 
ez így is lett! Nem tagadom, hogy sok az 
elfoglaltság, hiszen minden ügymenetet 
át kellett venni. Minden szerződést felül-
vizsgáltunk, költségelemzést végeztünk, 
a megtakarítható forrásokat átcsoporto-
sítottuk. 

– Mennyi szerződést tekintettetek át?
Legalább 150 szerződést felülvizsgáltunk, 
például az energetikai szerződéseket. A 
régiek helyet újakat kötöttünk kedvezőbb 
feltételekkel, a közüzemi díjakból is sike-
rült lealkudni.

– Miként volt ez lehetséges?
Most a válság miatt lementek az árak, il-
letve határozott idejű szerződéseket kö-
töttünk, s így előnyösebb tárgyalási po-
zícióba kerültünk. A beszerzéseinket is 
jobban áttekintettük. Például a kiadások 
csökkentése érdekében az informatikai 
rendszerek karbantartását, szoftverek 
telepítését, frissítését én végeztem el, ez-
zel közel félmillió forintot tudtunk meg-
takarítani. Továbbá a közüzemi díjaknál is 
találtunk túlszámlázásokat, melyek rend-
betétele után közel kétmillió forintot si-
került visszakapnunk. 

- Amikor polgármesterként nekilátott a 
munkának, akkor milyen feladatokat sorolt 
előre?
A közszolgáltatásoknak továbbra is meg-
felelően kellett működniük a településen, 
ez volt az elsődleges feladat. Fontosnak 
tartottam és tartom a környezetünk szé-
pítését, a köztisztaságot, folyamatosan 
próbáljuk felszámolni az illegális hulla-
déklerakókat, és volt egy sikeres elektro-
nikai hulladékgyűjtési akciónk is, melyet 
folytatni szeretnénk. Fontos még, hogy 
eredményesek legyünk a pályázatok terén. 
Most a legbüszkébb a közvilágítás fejlesz-
tésére vagyok. A korábbi rendszer az utób-
bi időben gyakorta meghibásodott, egyre 
több lámpa kiégett, folyamatosan javítás-
ra szorult. Ezért is vált időszerűvé, hogy 
hosszú távon legyen biztosítva a megfele-
lő közvilágítás a településen. A kivitelezés 
időszakában naponta ellenőriztem a mun-
kákat, aktívan segítettem a kivitelezőknek 
a hibák felderítésében, illetve személyesen 
egyeztettük a tervrajzokon lévő helyszíne-
ket a munkafázisok során. Ez is hozzájárult 
a kiépítés szakszerű és gyors lebonyolítá-
sához. Igaz, hogy még este nyolckor is a 
település utcáit járva a lámpák működését 
ellenőriztük, de megérte, mert Csévha-
raszton lett a régióban a legjobb a közvi-
lágítás.

– Vannak-e új szolgáltatások, munkakörök 
a településen?
A bankautomata üzemeltetése új szolgál-
tatás. A temetőgondoki feladat is ellátás-
ra került, Erős János nyitja, zárja és tartja 
rendben a területet. Nyáron kettőről négy 
főre bővült a közfoglalkoztatottak köre. 
Herczig József lett az új gyepmester.

– Milyen sikereket könyvelhet el a pályá-
zatok terén?
Nagy körültekintéssel jártunk el a pá-
lyázatoknál, ennek köszönhetően nyer-
tünk forrást a belterületi útfelújításra és 
a közterületi fásításra, melyek 2021-ben 
valósulnak meg. Továbbá a 2020-ban ka-
pott pályázati forrásból már decemberben 
meglett az óvoda napelemes rendszeré-
nek a kiépítése.

– Többször hangsúlyozta már a kommu-
nikáció fontosságát. Milyen médiumokon 
keresztül éri el a lakosságot?
Folyamatosan töltöm fel az információkat 

Csévharaszt Facebook-profiljára, mindig 
eleget teszek a Gemini TV meghívásának, 
és sikerként könyvelem el, hogy a képvise-
lő-testület megszavazta a helyi újság lát-
ványosabb formájú, bővebb terjedelmű és 
rendszeres megjelenését. Ennek köszön-
hetően 2021-ben is kéthavonta jelenik majd 
meg a Csévharaszti Hírharang, melynek a 
lakosság visszajelzései alapján nem válto-
zik a címe. A tájékoztatás számomra prio-
ritás, még ha időnként adódott is probléma 
a hirdetmények kiplakátozásával, a szó-
rólapok kiosztásával, vagy éppen az újság 
kézbesítése csúszott.

– Mikor jut idő a közérdekű információk 
megosztására, a Facebook-profil folyama-
tos frissítésére?
Este foglalkozom ezzel vacsora után, akkor 
már másként jönnek a gondolatok. Nehéz 
kikapcsolni, amikor az ember ott dolgozik, 
ahol lakik. Elsősorban csévharaszti lakos-
ként gondolkozom, de polgármesterként 
reagálok. Ezért, ha csak kilépek a faluba, 
már dolgozom, amint megpillantom, hogy 
kiégett egy lámpa, szemét van a közterüle-
ten, egy tábla el van fordulva, egy vezeték 
vagy egy faág lóg be veszélyesen az útra, 
igyekszem minél hamarabb intézkedni. 
Folyamatosan nyitott szemmel járok.

– Vannak-e hosszabb előkészületeket igény-
lő intézkedések?
Az önkormányzat vagyonának a feltér-
képezése már megtörtént. Felmértük a 
szántóföldeket, utakat, erdőrészeket, in-
gatlanokat. De az osztatlan közös tulajdo-
nok felszámolása hosszan tartó folyamat, 
amelynek 2-3 év múlva lesz eredménye. 
Vannak rendezetlen telekhatárok, fel nem 
lelhető tulajdonostársak pl. a Csillagsa-
roknál. Több közterület tulajdonviszonya 
nincs rendezve. Ezeket maradéktalanul 
rendezni kell, hogy pályázni lehessen fej-
lesztésekre, hasznosítani a területeket 
akár beruházásokra is. 

– Hogyan jellemezné a munkatársakkal 
való együttműködését?
Egy jól összeszokott csapatot ismerhet-
tem meg a polgármesteri hivatalban és a 
képviselő-testületi üléseken. Ez nagyban 
hozzájárult ahhoz, hogy már az első évben 
sok minden megvalósulhatott. Polgármes-
terként nem csak a település egészéért, 
hanem azért a több mint harminc főért 

A vírushelyzet miatt az 
eléggé csendes hivatalban 
látogattam meg Pulisch 
József polgármester 
urat, hogy a 2020. év 
tapasztalatairól kérdezzem.
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is felelősséggel tartozom, akik az önkor-
mányzatnál és intézményeiben dolgoznak, 
és jó az összhang. Pedig nem könnyű ve-
lem, mert szúrós szemű vagyok, és hamar 
észreveszek dolgokat, amiknek a megol-
dását is hamar szeretem megtalálni, még 
az előtt, mielőtt azt a lakosság észrevenné 
vagy észrevételezné, a munkatársaim pe-
dig maximálisan lépést tartanak az én len-
dületes tempómmal.

– A 2020. évben volt-e olyan élménye, ami 
rossz érzést keltett önben?
Kirívóan bántó eset nem történt, de időn-
ként előfordult, hogy egyes emberek, ha 
ügyükben nem történt azonnali intéz-
kedés, nagyon élesen fogalmaztak. Sze-
rencsére ez nagyon ritkán fordult elő. A 
Facebookon inkább pozitív visszacsatolá-
sok jönnek, kevésbé jellemzőek az indu-
latos támadások. Le lehet csendesíteni a 
kedélyeket. Sokszor a panaszok meghall-
gatása is sokat jelent. Tudomásul kell venni, 
hogy a polgármester felelőssége egyrészt 
megfelelni az egyéneknek, de leginkább a 
közösségnek. Ez néha azt jelenti, hogy va-
lakinek kevésbé lesz jó. Optimálisan kell 
dönteni, ez a felelősség, és természetesen 
jó érzés az elfogadó és együttműködő kö-
zeg, s ezért köszönet illeti a munkatársa-
kat és a lakosságot.

HÍREK

ÓVODAPEDAGÓGUS-HIÁNY
Négy éven belül négy pedagógushely vár majd betöltésre a 
csévharaszti Csicsergő Napköziotthonos Óvoda intézményében. 
Az üresedés oka gyermekvállalás vagy nyugdíjba vonulás. Váraljai 
Lászlóné Nagy Éva (intézményvezető) felhívja a pályaválasztás előtt 
álló fiatalok figyelmét, hogy lenne hely számukra az óvodában, ha 
ilyen irányú képzéstípusra jelentkeznének. Az önkormányzat felé is 
kifejezte kérését, hogy vitassák meg, milyen ajánlattal lehetne ide-
vonzani a szükséges munkaerőt. Természetesen nem csak a fiata-
lokat, illetve pályakezdőket, de a tapasztalatokkal bíró óvónéniket 
is szívesen látnák.

ÚJ MUNKATÁRS A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN
A Nemzeti Művelődési Intézet egy éven keresz-
tül biztosítja egy személy foglalkoztatását a köz-
művelődési intézményekben. 2020 decemberétől 
Tóth–Tuba Erika csévharaszti lakos tölti be a köz-
művelődési asszisztens munkakört. Bár a munkál-
tató nem az önkormányzat, a munkavégzés helye 
a Községi Könyvtár és Közösségi Ház lesz. Balázs 
Istvánné Ildikó szívesen vette az új kolléganő ér-
kezését: „Örömmel fogadtam Erika jelentkezését, 
mert annak ellenére, hogy jelenleg nem szervezhe-
tünk rendezvényeket, bőven van mivel foglalkozni. 
Erika elsőként a Baba–mama klub szervezését ve-
szi át, most online módon, a Facebookon, de amint 
a járványügyi helyzet engedi, természetesen itt 
a könyvtárban is várjuk a babákat és a szüleiket. Helyi lakosként 
nagy segítséget tud nyújtani a helytörténeti anyagok gyűjtésében 
is, amihez továbbra is várjuk a lakosok régi fényképeit, felvételeit.”

TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁSA
A talajterhelési díjról azon személyek kötelesek bevallást tenni, akik nincsenek rá-
kötve a közcsatornára, holott ez a lehetőség rendelkezésükre állna.

Talajterhelési díjat azok fizetnek, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 
nem kötnek rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvíz-elhe-
lyezést alkalmaznak, ideértve a korábban megépített szikkasztókat is. 

A közcsatornára rá nem kötött ingatlantulajdonosok által felhasznált vízmennyiségről 
a víziközmű-szolgáltató (DAKÖV) szolgáltat adatot a hivatal részére. Ez alapján kerül 
kiküldésre a bevallás teljesítését lehetővé tevő formanyomtatvány az érintettek részére. 
A talajterhelési díj bevallásának és megfizetésének a határideje március 31. Amennyi-
ben a bevallott mennyiség alapján előírt összeg nem kerül kiegyenlítésre, úgy az ön-
kormányzat elrendelheti a díj munkabérből történő letiltását. A bevalláshoz szükséges 
formanyomtatványt a hivatalban is beszerezhető vagy elérhető a www.csevharaszt.hu 
honlapon. Dobos Katalin (pénzügyi előadó)

JUTALOM
Kiváló munkájuk megbecsüléseként a többéves gyakorlatnak megfelelően, idén is egy 
havi bér kifizetéséről döntött a képviselő-testület az önkormányzatnál és intézménye-
iben dolgozóknak.

MIKULÁS
Az önkormányzat kétszáz darab 
Mikulás-csomagot rendelt, hogy 
meglepetést szerezzen a Balla Ká-
roly Általános Iskola tanulóinak és a 
Csicsergő Napköziotthonos Óvoda 
kisgyermekeinek. 

555

Hirdetés

INGYENES 
FELMÉRÉS,  
kisebb javítások  

azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

TETŐFEDŐ

GARANCIÁVAL!GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd        06-30/475-2917

18 éve a lakosság szolgálatában!

Mindenféle tetők 
készítése, javítása

Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése

Lapostetők szigetelése, javítása
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Számomra 
nagyon fontos 
a közös munka, 
a személyes 
kontaktus a 
lakosokkal. Így 
lehet a bizalmat 
fenntartani, s eh-
hez naprakésznek 
kell lenni.

M ikor kezdett érdeklődni a közélet 
iránt?

Mondhatom, hogy általános iskolás korom-
ban már úttörőként őrsvezető voltam, de  a 
polgárőrség megalakulása óta, több mint 25 
éve veszek részt a közösség életében.

- Ott volt a polgárőrség alapítótagjai között, 
most a nemzetőrök járőrszolgálatának szer-
vezését segíti. Volt-e, van-e más tisztsége?

Tagja voltam a Csévharaszt Gyermekeiért 
és Ifjúságáért Alapítványnak, és 2013 óta 
vagyok képviselő. 2014–2019-ig Mocsáry 
Balázs mellett voltam alpolgármester, 2020 
óta pedig Pulisch József mellett.

- Hogyan dől el, hogy ki kapja ezt a tisztsé-
get?

A polgármester tesz az alpolgármester sze-
mélyére javaslatot, de a testület dönt a ja-
vaslat elfogadásáról. 

- Volt olyan eset, amikor a testület vétózott? 

Igen, de engem egyöntetűen elfogadtak.

- Milyen képességekre van szükség a szerep-
kör betöltéséhez?

Megfelelő kommunikáció, kitartás, elköte-
lezettség kell hozzá. A kitűzött célokat na-
gyon komolyan kell venni, és jó kapcsolatot 
kell kialakítani a polgármesterrel, hiszen 
vele állandó jelleggel egyeztetések történ-
nek. Józsival mi egy osztályba jártunk, az 
előző testületben együtt voltunk képvise-
lők, abszolút bizalmi kapcsolat van köztünk. 

– Miben más a lakosság kapcsolata a polgár-
mesterrel és az alpolgármesterrel?

Közvetlenebb az út hozzám. Van, hogy ne-
kem nyíltabban vagy előbb elmondják a 
véleményüket. Őszinteség jellemez, igyek-
szem higgadtan kezelni a kritikát, és minél 
többet beszélgetni a lakossággal. A hétköz-
napi életben gyakran találkozom azzal, hogy 
a problémákat, ötleteket a tudomásomra 
hozzák, lehetőségeket tárnak fel előttem, 
illetve kérésekkel fordulnak hozzám. 

- Mi az eredeti foglalkozása, készült-e köz-
életi szerepvállalásra?

Érdekel a politika, de nincs olyan indítta-
tásom, hogy politikus legyek. Autószere-
lőként dolgozom, korábban 8 évig voltam 
egyéni vállalkozó, de érdekelnek a köz-
ügyek.

- Hogyan jellemezné a mostani vezetést és a 
képviselő-testületi munkát?

Én remekül kijöttem az előző polgár-
mesterrel is, de Józsival kortársak 
vagyunk. Fiatalos lendület jellemzi. 
Ha van egy téma vagy lehetőség, ak-
kor a polgármester rápörög, és ad-
dig üti a vasat, amíg meleg. Ebben 
igyekszem neki segítséget nyújtani. 
Egyébként mind én, mind a képvi-
selő-testület rendszeres és korrekt 
tájékoztatást kapunk minden ese-
ményről, lehetőségről, még azokról is, 
amelyekben most a vírushelyzet miatt 
a polgármester egyedül dönthetne. 
Pandémia idején a polgármesternek 
kizárólagos döntési joga van, viszont 
a nagyobb beruházásokat illetően ki-
kéri a testület és a bizottsági tagok 
véleményét is. Az útépítési pályázattal 
és a rendeletmódosításokkal kapcso-
latosan is véleményezést kért.

- Konkrétan milyen feladatokkal jár az al-
polgármesteri megbízatás?

Rendszeres egyeztetésekkel a polgármes-
terrel és a jegyzővel. Az elintézett ügyeket 
és a folyamatban lévők eredményeit folya-
matosan áttekintjük jegyző asszonnyal is. 
A hétköznapokban feladatom a műszaki 
megoldások feltérképezése, néhány alkat-
rész beszerzése. A vállalkozókkal tartom a 
kapcsolatot, árajánlatokat kérek, Józsival 
és a szakértőkkel együtt bejárjuk a mun-
katerületeket. A tavaszi környezetvédelmi 
napokat például én szervezem. A polgár-
mester esetleges távollétében nekem kell 
helyettesíteni a rendezvényeken, aláírási 
joggal is rendelkezem. 

- Volt már példa ilyen helyettesítésre?

A 2020-ban a speciális helyzet miatt nem 
volt ilyen alkalom, de az előző ciklusban 
előfordult, hogy dönteni kellett rendkívüli 
segély megítéléséről, dokumentumot alá-
írni és hivatalos megjelenés során ünnepi 
beszédet mondani.

- Nem volt lámpalázas a 
beszéd előadásakor?

De igen, mégis büsz-
kén vállaltam, mert ez 
is egy kihívás. Persze 
előtte alaposan felké-
szültem.
 
- Sportol is, és járőrö-
zik is?

Péntekenként focizunk. 
A pandémia miatt most 
a Bánó házaspár jár-
őrözik, a szervezésben 
igyekszem őket segíte-
ni, illetve olykor a bűn-
megelőzési tevékeny-
ségben. Gusztiékkal 

nagyon jó a kapcsolat, az önkormányzat-
nak is többször segítettek.

- Csévharaszton nincs jelentős veszély, a 
nemzetőrök szolgáltatása inkább csak a la-
kosság közérzetének javítása végett van. Ön 
mit gondol erről a véleményről?

Valóban fontos a lakosság megnyugtatása, 
a pszichológiai hatás. Ugyanakkor fontos-
nak tartjuk a bűnmegelőző tevékenységet. 
Ennek szükségességét a lakossági vissza-
jelzések nyomán érzékeltük.

- Privát életében okoz-e konfliktust a sok te-
vékenység, nem nehezményezi ezt a család?

Konfliktust nem, esetleg egy kis nehez-
telést vált ki a sok vállalás. Van, hogy napi 
szinten egyeztetünk a polgármesterrel te-
lefonon közügyekben, a hétvégén eseten-
ként sportrendezvényeken veszünk részt, 
vagy Józsi átjön hozzám, hogy megbeszél-
jük a dolgokat. Itt jön elő a fiatalos lendü-
let és a tenni akarás. Számomra nagyon 
fontos a közös munka, a személyes kontak-
tus a lakosokkal. Így lehet a bizalmat fenn-
tartani, s ehhez naprakésznek kell lenni. 

Kovács György, Csévharaszt alpolgármestere hétfőnként 
fél öt körül rendszeresen bejön a polgármesteri 
hivatalba, hogy nyomon kövesse az ügymeneteket,  
és szívesen válaszol a kérdésekre is.

KÖZVETLEN ÚT VEZET HOZZÁM

Kovács György alpolgármester
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KÖZÖSSÉG

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!

Gépkezelő/gépbeállító

Többműszakos munkarendben
Többműszakos munkarendben

Targoncavezető 

Többműszakos munkarendben  

– több üzemünkbe

Karbantartó 

Többműszakos munkarendben, 

Géplakatos/Villanyszerelő/

Mechanikai műszerész 

végzettséggel.

A csévharaszti Csicsergő Napköziotthonos Óvoda aprósá-
gai nagyon szerencsések, mert miután a Mikulás először 
otthonukban látogatta meg őket, majd az óvodai csoport-

szoba előtt hagyott kiscsizmájukban ajándékokat, december 7-én 
még egy személyes találkozásra is alkalom nyílt az óvoda mögötti 
erdőben.

Miközben a kicsik kellemesen sétáltak, hogy a saját szemükkel 
ellenőrizzék, mennyi élelmet fogyasztottak el az állatok az előző 
héten kitett elemózsiából, a távolban feltűnt egy piros kabátos 
ősz szakállú alak. A bagolyszemű gyerekek már messziről kiszúr-
ták és feléje futottak.

A Mikulás nagyon meglepődött a váratlan találkozáson, de az 
óvónénik kérdései nyomán kiderült, hogy hó híján nem tudott 
rénszarvasok húzta szánnal érkezni. De még lovaskocsival sem! 
Már a teljes kimerültség határán járt, amikor megpillantotta 
a gyerekeket és az erdőben hagyott hintaszéket. Mindkettő-
nek nagyon megörült, hiszen végre pihenhetett egyet. A gyere-
kek énekkel kedveskedtek neki. Ettől rögvest erőre is kapott, és 
kiosztotta a zsákjában lévő összes csomagot. Azt még termé-
szetesen megígérte, hogy jövőre is visszatér hozzájuk. Már csak 
az a kérdés, hogy mivel, na és kikkel találkozik.  A.T.

ERDEI MIKULÁS

Hirdetés

Hirdetés

06-30/919-4694

ÁCS, 
TETŐFEDŐ, 
BÁDOGOS 
Szakképzett   meSterek 
• zsindelyezés
• széldeszkázás
• szegőelemek cseréje
• beázások javítása
• ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
• tetőszerkezet teljes cseréje, fedése

Ács tetőfedő 

bádogos mesterek

Alpintechnikával.

Kedvező árak!
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10. Számtalan programlehetőséget biz-
tosítunk diákjainknak, melyekről a közösségi 
oldalainkon folyamatosan beszámolunk: 
sokféle szakkör, a DÖK-nap, Balla-napok, 
farsangi bál, Mikulás-bál, témahetek, pro-
jektnapok, táplálkozási vetélkedő, szavaló-
verseny, mesemondó verseny, fenntartha-
tósági témahét színesíti és gazdagítja az 
iskola mindennapi életét.

11. A csévharasztiaknak nem kell utazni. 
A gyerekek a saját, biztonságos közössé-
gükben maradnak, nyáron a környezetük-
ben élő barátaikkal, iskolatársaikkal tud-
nak játszani.

12. A sport területén is kiemelkedők 
vagyunk. A mindennapos testneveléshez 
minden feltétel adott. Tornatermünk mel-
lett a belső udvaron lévő sportpálya a leg-
nagyobb a monori tankerületben. Több 
sportág (birkózás, atlétika, futball) terüle-
tén is országos szintű eredményeket értek 
el tanulóink.

13. A közösségformálásra is nagy hang-
súlyt fektetünk. A legtöbb községi ren-
dezvényen szerepelnek tanulóink. Jó kap-
csolatot ápolunk az önkormányzattal, a 
családsegítő szolgálattal, a rendőrség, a 
tűzoltóság szervezetével. Évente családi 
napot is szervezünk, ahol nemcsak isko-
lánk tanulói, hanem családtagjaik is jól 
érezhetik magukat. Közkedveltek a tanul-
mányi kirándulásaink.

14. Nyomon követjük a pályázati lehe-
tőségeket, több nyertes pályázattal büsz-
kélkedhetünk, melyek segítségével minden 
évben kirándulásokat és ingyenes nyári 
tábort tudunk szervezni. A Határtalanul 
Program keretében minden évben pályá-
zunk, hogy a 7. osztályosokkal Erdélybe 
utazhassunk egy hétre. 

15. Minden tanévben ingyenes úszótan-
folyamon vesznek részt diákjaink.

16. Számos tanórán kívüli foglalkozá-
son vehetnek részt tanulóink. Ilyen például 
a néptánc- és a sakkszakkör, veszélyhely-
zet-ismereti (polgárvédelmi) foglalkozás, 
tömegsport. 

17. Minden tanévben szervezünk szín-
házlátogatást, leggyakrabban a Budapesti 
Operettszínház sikerdarabjait nézzük meg. 

18. Iskolánkban elektronikus napló 
működik, így a szülő korszerűen tudja gyer-
meke értékeléseit, mulasztásait követni, és 
a pedagógusokkal tartani a kapcsolatot.

19. Digitális oktatás esetén nagy arány-
ban oktatunk élő, videós kapcsolattal. Isko-
lánk egységes online platformot használ a 
kapcsolattartásra. Diákjainkat folyama-
tosan felkészítve tartjuk a hibrid oktatás 
alkalmazásával.

20. Felügyeletet biztosítunk hétközna-
pokon reggel 7 órától délután fél 5-ig.

1. Jellemzően kis létszámú osztályok 
működnek iskolánkban, így sokkal több 
figyelmet tudunk fordítani a tanulóinkra. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a differenci-
ált oktatásra, a felzárkóztatásra, a tehet-
séggondozásra. A Balla Diákokért Egye-
sületnek köszönhetően számos versenyen 
vehetnek részt diákjaink, amit így nem a 
szülőknek kell finanszírozni. 

2. Felkészült szakpedagógusaink folya-
matosan arra törekednek, hogy a gyere-
kekből kihozzák a legjobbat. Fontosnak 
tartjuk az élményszerű oktatás alkalma-
zását, a projektmódszert. 

3. Már első osztálytól kezdve fő tárgy-
ként oktatjuk az angol nyelvet, és lehetőség 
van a német nyelv tanulására is.

4. Egyéni órák keretében tudjuk a lema-
radást pótolni. Már első osztálytól kezdve 
differenciált felzárkóztató foglalkozáso-
kat tartunk magyar és matematika tan-
tárgyból.

5. Kiváló statisztikai adatokkal tudjuk 
bizonyítani, hogy diákjaink évről évre sike-

resen mérettetnek meg a középiskolai fel-
vételiken. Támogatjuk a hatosztályos gim-
náziumba való jelentkezést. Szinte minden 
évben kerülnek be diákjaink ebbe a képzés-
típusba. Volt olyan évünk, amelyikben egy 
osztályból négy tanuló is felvételt nyert.

6. Kompetenciaalapú felvételi előkészí-
tőt tartunk a nyolcadik osztályosainknak. 

7. Ápoljuk helyi értékeinket, hagyomá-
nyainkat. Környezetismeretórán tanul-
mányozzuk a minket körülvevő erdőt, 
néptáncfoglalkozásainkon a magyar kul-
túra ápolására fektetjük a hangsúlyt. 

8. Felújított iskolánk nagy tornaterem-
mel, külön informatikateremmel, hatalmas 
udvarral rendelkezik. Rendezett, barátsá-
gos körülmények várják a tanulóinkat. 

9. Interaktív tanulási lehetőségekkel 
(interaktív táblák, projektorok, számító-
gépek) biztosítjuk, hogy diákjaink modern 
környezetben, a XXI. század elvárásainak 
megfelelően sajátítsák el az ismereteket. 
Minden tanteremben projektor és laptop 
segíti az oktatást.

Hamarosan elérkezik az iskolai beíratások ideje, ezért a 
csévharaszti Balla Károly Általános Iskola pedagógusai és diákjai 
összegyűjtötték az érveiket, hogy miért érdemes ezt az iskolát 
választani, miért jó ballás diáknak lenni.

MIÉRT JÓ VÁLASZTÁS A BALLA?

itt mindenki
 ismer mindenkit 

családias 
a légkör

közel van

sok a játék
felújított 
az épület

imádjuk 
a kirándulásokat

sok az érdekes 
program

a tanárok nagy része 
kedves és jókat 

lehet velük
beszélgetni

mindig szép 
a dekoráció

könyvek 
vannak kihelyezve 

az aulában

Tanulói vélemények 
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 MIKULÁS AZ ISKOLÁBAN 
A Balla Károly Általános Iskolába minden évben ellátogat a Tél-
apó. Egy hangulatosan berendezett helyiségben fogadja a hozzá 
érkező diákokat, akikkel egyesével szót vált, majd átadja a meg-
érdemelt Mikulás-csomagokat. Sajnos a vírushelyzet miatt idén 
ez nem valósulhatott meg, de ez nem azt jelenti, hogy diákjaink 
édesség nélkül maradtak. A Monori Tankerületi Központnak, 
a Balla Diákokért Egyesületnek és Csévharaszt Község Önkor-
mányzatának köszönhetően a gyerekek három meglepetést is 
kaptak. Maga a Mikulás veszélyeztetett kora miatt nem tudott 
jelen lenni, de ezt talán egy-két zsiványabb diák nem is bánta. 

Családi Bettina

KARÁCSONY A BALLÁBAN
A vírushelyzet miatt a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 
is másként alakult, mint ahogyan szokott. Az osztályok a sa-
ját tantermükben az osztályfőnökükkel töltötték a napot, ahol 
ajándékoztak, játszottak, kézműveskedtek, ettek-ittak, kará-
csonyi filmeket néztek. 

Az első osztályosok online karácsonyi műsorral kedvesked-
tek, amelyet osztályfőnökük, Szabóné Varga Klára tanított be 
nekik. Ezt tekintették meg diákjaink felvételről a nap kezdetén. 
A műsort a https://youtu.be/8Ya9k2g6vHc linken tekinthetik 
meg.       Családi Bettina

A Balla Diákokért Egyesület 
minden évben támogatja tanu-
lóinkat. Az egyesület bevételé-
ből a farsangi bált készíti elő, az 
osztálykirándulások költségéhez 
járul hozzá, számos tanulmányi 
és sportversenyt finanszíroz, 
kreatív foglalkozásokat, a nyol-
cadik osztályosok tablójának elkészítését, farsangi ruhájá-
nak beszerzését, a nyári táborozást támogatja. Kérjük, adója  
1%-ának felajánlásával ön is járuljon hozzá az egyesület élet-
ben tartásához, működéséhez, hogy gyermekeink minél több 
hasznos programhoz, eszközhöz jussanak hozzá!

Köszönjük.

 Adószám: 18225150-1-13 

Hirdetés
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CIVIL SZERVEZETEK

M iben tudsz segíteni a gondozottak-
nak az otthonápolás során?
Gyógyszerek beadásában, étke-

zésben, fürdetésben, bevásárlásban, hiva-
talos ügyek (csekkek, recepteket) intézésé-
ben; továbbá a gondozottak életvitelszerűen 
használt terének (a szoba és a fürdő) tisz-
tántartásában. Az időseknek a tárgyak na-
gyon fontosak, letörlöm és ugyanoda visz-
szateszem őket. Ami a szerződésben van, 
azt elvégzem, de nem vagyok se takarítónő, 
se kertész. Egyébként nemcsak a gyakorlati 
dolgok fontosak. Van, aki sokkal inkább arra 
vágyik, hogy ránézzen az ember és beszél-
gessen vele. Van, aki folyton felhúzza magát 
a politikán vagy az egészségügyi helyzeten, 
kibeszéli és megnyugszik. 
- Mennyi gondozásra szoruló emberrel fog-
lalkozol?
Nagyságrendileg 6-9 időssel foglalkozom. 
Van köztük mozgássérült és ágyban fekvő 
is. Van, aki tartósan, és van, aki átmenetileg 
szorul gondozásra. Ha egy idős embernek 
meghal a párja, és a családja nem él vele, ak-
kor szüksége lehet támogatásra, ezért válto-
zik a létszám.
- Hogyan lesz valakiből gondozott, ki dönt 
erről?
A szóbeli jelzést egy környezettanulmány 
követi. Az orvos megerősíti, hogy indokolt-e 
a gondozásba vétel. Két szakember jön, akik 
előkészítik a szerződést, s abban megfogal-
mazzák, hogy milyen segítségadásra van 
szükség.  Az első találkozásnál leülünk, és 
megbeszéljük, hogy hány naponta jöjjek, és a 
gondozásba vett személy milyen ellátást igé-
nyel. Ha ágyban fekvő, kell-e pelenkázni, für-
detni, etetni. Van, aki háromszori étkeztetést 
igényel, más el tudja látni magát. A közvet-
lenséget, az emberi kapcsolatokat igénylik 
leginkább vagy a sürgős segítségnyújtást.
- Meddig tart a munkaidőd, mert elég nehéz 
lehet a tevékenységeket időpontokhoz kötni?
7-től 15 óráig szól a munkaidőm. De van 
gondozottam, aki reggel 7-kor már elcsász-
kál, ezért fél hét körül megyek hozzá ellát-
ni. Később már nem találnám otthon, mert 
imád buszozni. A napi rutin mellett bármikor 
szükség lehet rám, telefonon elérnek. Gyak-
ran este 6-7 órakor érek haza, ha valakit ép-
pen este kell tisztába tenni.

- Mennyire kiszámítható a napirended?
Napról napra dolgozom. Nem tudom, hogy 
egyes helyeken mi fogad, hogy mire érek 
oda. Betegápolásra, halálesetre, vagy valakit 
éppen a mentő visz el, és az orvos telefonál, 
hogy menjek. Olykor a családsegítő kér meg 
valamire. Megvan a fontossági sorrend, ezt 
nehéz elfogadniuk a többieknek, akiknek 
esetleg várniuk kell.
- Jó pszichológiai érzék kell a nehezebb estek 
kezeléséhez a mindennapi kommunikáció so-
rán. Milyen stratégiákat alkalmazol?
Különböző viselkedési módokat kell alkal-
mazni a kedvességtől a szigorig. Én eszmé-
letlenül tisztelem őket, bár néha próbára 
tesznek. Van, aki szidással indítja a párbe-
szédet (csúnya szavakkal illet), ilyenkor ott-
hagyom kis időre, mire visszatérek, már 
kedvesen fogad. Egy évek óta ágyban fekvő 
néni nem tud beszélni. Ő a szemével jelez 
nekem, fürödjünk, vacsorázzunk, szomjas 
vagy puszilkodni akar. Olykor nehezen ke-
zelhetők, mert bántja őket, hogy segítségre 
szorulnak. 
- Milyen tapasztalataid vannak a gondozot-
tak körüli családtagokkal?
Nagyon jó érzést kelt bennem, amikor gon-
doskodó és együttműködő családokkal ta-
lálkozom, akik bizalommal fordulnak felém, 
rám bízzák a családtagjaikat. Ezért mindig 

nagyon hálás vagyok. Van, aki tényleg se-
gítőkész, még az unokák is, telefonálnak, 
visszajeleznek. De sajnos gyakori, hogy azt 
sem tudja a család, hogy ott voltam. Azok a 
legkétségbeesettebbek, akiket nem látogat-
nak a közvetlen családtagjaik. Nem figyelnek 
rájuk, nem hallgatják meg őket. Sokszor csak 
azért hívnak, hogy kiadják a munkát, s on-
nantól kezdve nem akarnak kommunikálni.
- A szégyen miatt?
Nem. Megoldották a feladatot, letudták a 
gondot, s mehetnek tovább. Pedig az idősek 
közül többen csak a legszükségesebbeket 
veszik meg maguknak, mert küldik a pénzt 
az unokáknak, a családnak. Ilyenkor figyel-
meztetem őket, hogy már ledolgoztak egy 
életet. Figyeljenek jobban magukra, igenis 
vegyék meg a dolgokat, ne csak a legesleg-
szükségesebbeket! Ne a gyógyszeren, gyü-
mölcsön, ruhaneműn spóroljanak!
- Hogyan tartod a lelket a tartós betegekben?
Dicsérettel lehet leginkább motiválni. Kell az 
ösztökélés, olykor a túlzás is, hogy a szom-
széd megszólja a kertjében lévő gaz miatt. 
Kellenek a kihívások: színezünk, verset ol-
vasunk, rejtvényt fejtünk. Mindig próbálok 
valami tevékenységet kitalálni, hogy men-
tálisan jól legyenek. Sétálunk, kavicsokat 
gyűjtünk vagy csigát. Ettől megváltozik az 
ember, elviheted orvoshoz, megértőbb lesz, 
türelmesebb.
- Mi történik, amikor szabadságra mész?
Mielőtt szabadságra megyek, egyeztetek a 
családokkal, mindenkit felkészítek, előre be-
szerzem a gyógyszereket és az élelmiszert. 
Ha én beteg vagyok, akkor a család lép be, 
helyettesítő nem tud kijönni, de nem is ké-
rik, mivel kulcsos rendszer van. Nehéz bárki 
újat beengedni a lakásba, kulcsot adni neki. 
Most, hogy a fülműtétem miatt négy hétig 
kiestem, kaptam visszajelzéseket a munkám 
fontosságáról. Gyakran csak papíron veszem 
ki a szabadságomat, mert ha nem utazunk el, 
akkor megyek és végzem a dolgomat.
- Kivel működsz együtt? 
Perjés Katalin családsegítővel és az önkor-
mányzattal. Ha a hivatal keze kell, akkor ad-
dig megyek, ameddig el nem érem a segít-
séget a szociális étkeztetés, a tűzifa vagy az 
egyszeri segély terén.
- Milyen szociális juttatások vehetők még 
igénybe?
Igényelhető ápolási, lakhatási és gyógyszer-
támogatás, kamatmentes kölcsön a számlák 
kiegyenlítésére vagy temetési kiadásokra.
- Hogyan dolgozod fel a haláleseteket?
Nehéz feldolgozni, főleg azt a hetemet, ami-
kor három embert vesztettem el. Haláleset-
nél a család támogatása is az én feladatom, 
ezért a problémákat magamba kell fojtani. 
Volt, aki a szemembe nézett, egy mosoly 
volt és egy könnycsepp, és a kezemben halt 
meg. El szoktam menni minden gondozot-
tam temetésére. Viszek egy fehér virágot. 
Én így búcsúzom el tőlük. A gyönyörű halál 
az, hogy elalszol, és vége. De ez nem adatik 
meg…  Artzt Tímea

Guzsvány Mónika végzettsége szerint szociális gondozó és 
ápolónő. Kilenc éve foglalkozik lakóhelyén, Csévharaszton idős-
gondozással. Akadnak epés megjegyzések, de senki sem akar 
cserélni vele, hiszen összetett és lelkileg is megterhelő munkát 
végez: „Aki túléli a szüleit, annak szembesülnie kell azzal, hogy 
idős, beteg rokonaink nem passzolhatók le, viszont segítséget 
kaphatunk egy-egy intézmény és gondozó személyében.” Móni-
val beszélgetve akaratlanul is közvetlen hangot üt meg az ember.

AZ ÉLŐK TISZTELETE

Guzsvány Mónika
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K iss Sándorné Nagy Mária (1942) 
frissen, ünnepélyes öltözetben je-
lenik meg igencsak takaros ottho-

nukban, így fotó is készülhet róla, persze 
csak miután megkóstoltam finom méteres 
kalácsát. Marika néni életútja is figyelem-
re érdemes, ám ő ezen a téren szűkszavú-
an nyilatkozik, inkább a nyugdíjasklub éle-
tének bemutatására szorítkozik.

- Mikor alakult meg a csévharaszti Ősboró-
kás nyugdíjasklub?
2001-ben Damner Erzsike, a könyvtár ak-
kori vezetője kitalálta, hogy a könyvtárban 
összegyűlhetnének a szépkorúak. Az első 
elnökjelölt Bán Sándorné Margó volt, de ő 
vállalkozóként nem vállalta el a feladatot, 
így választottak meg engem. De egyedül 
én sem vállaltam volna a tisztséget, így 
választottuk meg még Bukoveczki Jánosné 
Katit és Dévai Istvánné Magdi nénit, és így 
alakult ki a vezetés.

- Mikor és hol tartották az összejövetele-
ket?
2001-től minden hónap utolsó szombatján 
jöttünk össze, kezdetben a könyvtárban, 
később a díszteremben, melyhez saját kul-
csom volt. Délután 4 órától késő estig is 
eltartott egy-egy összejövetel.

- Mit csináltak ezeken a találkozókon?
Megünnepeltük a névnapokat és a szüle-
tésnapokat, továbbá köszöntöttük a falu 
legidősebb házaspárjait. Kirándulásokat 
szerveztünk például a cserkeszőlői fürdő-
be vagy megnéztük az új Mária Valéria hi-
dat Esztergomban. Nagyobb rendezvények 
szervezésében is részt vettünk, úgymint a 
falunap, a szüreti felvonulás. Karácsonykor 
műsort adtunk a községnek, farsang idején 
fánksütőversenyt rendeztünk.

- Milyen számokkal készültek egy-egy mű-
sor alkalmával?
Fellépett az énekkar, aztán néhány iskolás, 
sőt helyi humoristák is. Földvárszki József, 
Máténé Marika, Nagyné Ilona és jómagam 
is szerepeltem egy-két műsorban. Az elő-
adást követően élőzene volt, amit kezdet-

ben Papp Sanyi, később Petrik 
Sanyi szolgáltatott. Hajdanán 
80 fő is összegyűlt a díszte-
remben. 

- A kórus a nyugdíjasklubbal 
együtt született?
Igen, a kezdetek óta létezik. 
Sokat próbáltunk, versenyek-
re készültünk. Gyakran hívtak 
meg minket a szomszédos te-
lepülésekre, mi meg vissza-
hívtuk őket. Jártunk Nyáregy-
házán, Péteriben, Örkényben, 
Pilisen, Dánszentmiklóson. 
2005-ben dr. Dudás Jenő meg-
hívására a monori Piac téren 
énekeltünk. Dudás Jenő, a 
Nyugdíjasok Pest Megyei Szö-
vetségének elnöke később is egyengette az 
utunkat.

- Mely fellépésekre emlékszik szívesen?
2010-től rendezik meg a háromnapos Or-
szágos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud? versenyeket 
a Hontravel Kft. szervezésében, ezzel kez-
detét vették az országos szereplések. 2010-
ben Győrben léptünk fel, 2012-ben Hévízen, 
2013-ben Keszthelyen, 2016-ban Harkány-
ban, a 2015. évi hajdúszoboszlói versenyre 
még az akkori polgármester, Mocsáry Ba-
lázs is elkísérte a csoportot. Mindezek mel-
lett évente részt vettünk a Tiszakécskén és 
Szolnokon rendezett nyugdíjas-találkozón 
is. Az első tiszakécskei találkozóra Fodor 
Imre klubtársunk által jutottunk el. 

- 2011-ben váltak egyesületté a törvényi kö-
telezettség miatt. Változott-e valami?
2011-től évi 400 000 Ft önkormányzati tá-
mogatással gazdálkodhattunk. Továbbá 
1.500 Ft/fő éves tagdíjat adtunk be. Kunné 
Damner Erzsébet (helyi könyvelő) vállalta 
társadalmi munkába a könyvelést, hogy 
minden követelménynek megfeleljünk. Ez-
úton is köszönjük neki! 

- Mekkora volt a taglétszám?
Kezdetben 60 tagunk is volt, mikor még 
zenés összejöveteleket rendeztünk a dísz-

teremben, és voltak ünnepi rendezvénye-
ink, amelyre az önkormányzati képviselő-
ket és a helyi háziorvosokat is meghívtuk. 
A későbbiekben kb. 30 fővel működtünk, a 
fellépésekre olyan 15 fő ment. Bár az önkor-
mányzat mindig támogatott minket, azért 
ezek az utak önköltségesek voltak, szóval 
nem mindenki tartott velünk. Sólyom Ró-
bertné Szöszi nénit, aki szólóénekesként 
nevezett például csak néhányan kísér-
tük. El is nyerte a bronz, az ezüst, végül 
az arany fokozatot. Sok-sok szép élményt 
gyűjtöttünk! 

- Miért mond le az elnökségről, s ki veszi 
át öntől?
2017-ben volt egy műtétem, azóta nehezen 
közlekedek. Nem tudok részt venni minden 
összejövetelen. Idén úgy döntöttem, hogy 
nem indulok az elnöki tisztségért. Műtétem 
óta Naszvadi Sándorné Zsuzsa helyettesem 
vezeti az egyesületet. Vele folyamatosan 
egyeztetek. Zsuzsában maradéktalanul 
megbízom, a vírushelyzet után majd ren-
dezi a sorokat! A szépkorúakat pedig tisz-
ta szívvel biztatom, hogy lépjenek be az 
egyesületbe, segítsék a jelenlegi vezetők 
munkáját és ápolják hagyományainkat! 
Munkájukhoz, részvételükhöz jó egészsé-
get kívánok, továbbá nekik is legalább annyi 
élményt, amennyit én gyűjtöttem! 

Bagó Norbert Bence, Csévharaszt legfiatalabb képvi-
selője a Kossuth Lajos utcai ház kapujában vár, hogy 
nagymamájával, az Ősborókás Nyugdíjas Egyesület 
leköszönő elnökével beszélgethessek.

ŐSBORÓKÁS NYUGDÍJAS EGYESÜLET  
LEKÖSZÖNŐ ELNÖKE

Kiss Sándorné Nagy Mária
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Erzsi néni receptjei és ünnepi menüje
1. fogás: Húsleves cérnametélttel 
Háromféle baromfiból készül, van ben-
ne kakas, tyúk és kacsa. Zöldségeiben is 
igen gazdag: répa, karalábé, zeller, néha 
még borsó is kerül bele. Miután a húsokat 
odarakjuk főni, leszűrjük a habját. A zöld-
ségeket megpucoljuk, felszeleteljük, majd 
a hús mellé tesszük. Ízesítjük, majd készre 
főzzük. 

2. fogás: Rántott finomságok 
Csirke, disznó, hal, gomba, karfiol és töl-
tött-rántott kelkáposztatekercs készül. 
A kelkáposztát sós vízben megabáljuk, majd 
levelekre szedjük. Egy-egy levélbe egy sze-
let sonkát és májkrémes tölteléket teszünk, 

feltekerjük és kirántjuk. Köretek: krump-
lipüré, sült krumpli, zöldséges rizs és egy 
„kis” franciasaláta.

3. fogás: Disznótoros töltött káposzta 
50-60 „takarthoz” 2 nagyobb fej sava-
nyított káposztafej kell, darált hús, rizs, 

10 kg szálas savanyú káposzta, apró húsok 
(szalonna, füstölt hús, disznóhús), ezeket 
felkockázzuk. Fűszerek ízlés szerint. Mi 
ezt bográcsban készítjük a mennyiség és 
az igazi ízek miatt. A töltelékhez a darált 
húst és a rizst a fűszerekkel összekeverjük 
és beletekerjük a káposztalevelekbe. Egy 
bográcsban rétegezzük a káposztát és a 
takartokat, fűszerezve, kicsi vizet öntünk 
rá, majd készre főzzük.

Bán Lászlóné feltárta előttünk karácsonyi konyháját. 
Erzsike nyugdíjas ugyan, de három gyermeke (Bán 
Erzsébet, Kaszaláné Bán Anikó, Bán László Sándor) 
és öt unokája körében boldogan irányítja a sütés-
főzés folyamatait. Náluk a karácsonyi készülődés egy 
disznóvágással kezdődik. A fi úk kint, a lányok bent 
szorgoskodnak. A karácsonyi menü elkészítésében az 
egész család részt vesz.

KARÁCSONYI SÜTÉS-FŐZÉS

4. fogás: Bejgli
Forrázott mákból vagy dióból tölteléket ké-
szítünk. A cukrot és a vizet sűrű sziruppá 
főzzük. A mákot/diót egy tálba tesszük, és 
ízlés szerint hozzáadjuk az ízesítő anyago-
kat: reszelt citrom/narancs héja, mazso-
la, őrölt fahéj, vaníliás cukor, sárgabarack 
lekvár. Ha kész a szirup, akkor leforrázzuk 
vele a mákot/diót. Tanács: ha nem veszi fel 
az összes szirupot a töltelék, akkor nem 
kell mindet ráönteni! Nem szabad, a túl 
lágy vagy folyós tölteléktől szétrepedhet a 
bejgli. Attól függően, hogy mekkora bejglit 
szeretnénk, szétosztjuk a töltelékeket (12,5 
dkg vagy 25 dkg).

Töltelék: 
• 50 dkg mák/dió
• 35 dkg cukor
• 2 dl víz 

Tészta:
• 50 dkg liszt
• 20 dkg vaj
• 5 dkg porcukor
• 1,5 dl hideg tej
• 1 db tojássárgája
• 1 dkg élesztő
• 0,5 dkg só

A hideg tejet, az élesztőt és a tojássárgáját 
elkeverjük. A lisztet a vajjal elmorzsoljuk, 
hozzáadjuk a porcukrot és a sót, majd az 
élesztős tejet. Nem kelesztjük a tésztát! A 
tésztát ugyanúgy elosztjuk, mint a töltelé-
keket. 3 mm vastagra nyújtjuk, rányújtjuk a 
tésztára a tölteléket, feltekerjük. Egy egész 
tojást egy sárgájával elkeverünk és leken-
jük vele a bejgliket, majd hűvös helyen pi-
hentetjük, amíg a tojás meg nem szikkad a 
tetején. Ezután csak fehérjével kenjük le, 
szintén száradásig pihentetjük. Megszur-

káljuk, hogy a gőz ki tud-
jon jönni majd belőle. 190 
fokon sütjük.

Jó étvágyat kívá-
nunk ehhez a jövőre már 
együtt fogyasztható ün-
nepi ételsorhoz! 

Mindenkinek jó 
egészséget és sikerek-
ben gazdag, boldog új 
évet kíván Erzsike néni 
és a Bán család!  

Szerző: Bán Lászlóné és 
Kaszala Tamara

Antal Gábor, Kalina Rebeka, Kaszala Tamara, Zoltán, Máté 
és Bán Lászlóné Erzsike
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HIRDETÉS

Vecsési nagyüzemi konyha  

HENTEST, SZAKÁCSOT
és KONYHAI KISEGÍTŐ
munkatársat keres 
kiemelt bérezéssel.

Vecsési nagyüzemi konyha 
AlApANYAG rAKTÁrbA
munkatársat keres!

Jelentkezni lehet  
a 06-1/700-4342  telefonszámon.

Érdeklődjön céges buszjáratunkról!

Jelentkezéseket   
fényképes önéletrajzzal  várunk.  
karrier.city@gmail.com
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JOGI TANÁCSOKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI ÉS ZÖLDHULLADÉK
2021.  I. NEGYEDÉVI SZÁLLÍTÁSI REND
Társaságunk az alábbiakban tájékoztatja önt az újrahasznosítható csomagolási, a zöldhulladék, továbbá a lomhulladékok gyűjtéséről. 
Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

*Csak fenyőgyűjtés!
A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmen-

tesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve 
(alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén to-
vábbi zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy 
meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás 
ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 231 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt, kék színű, DTkH 
emblémás lebomló zsák helyezhető ki.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink szállítási alkalmanként 1 db cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, 
sárga színű, emblémás) adnak.
Szállítási gyakoriságtól függetlenül, a megadott napon, az összegyűjtött csomagolási hulladék mennyiségi korlátozás nélkül kihelyezhető 
bármely átlátszó zsákban, illetve a kommunális hulladék gyűjtésére használt edényzettől eltérő, jól látható módon megjelölt (sárga színű, 
vagy tetejű, felirattal ellátott) szabványos edényzetben is.
Kérjük, fokozott gondossággal járjanak el a hulladékok tömörítésével kapcsolatban, ezzel is csökkentve a tároláshoz szükséges hely, 
valamint a kihelyezésükhöz szükséges zsákok mennyiségét!
FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveggyűjtőpont(ok)on történik! (Ady Endre utca 
39, Iskola mögött.)

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS
A lomtalanítást évente (jan. – dec.) ingatlanonként KÉT alkalommal (3m3/ alkalom mennyiségben) házhoz menő rendszerrel végezzük 
el, mely az 53/500-152 (2. menüpont) telefonszámon (ügyfélfogadási időben) igényelhető.

Kérjük fokozott figyelemmel tájékozódjanak a helyszínek és nyitva-tartások tekintetében, mert a járványügyi helyzettől függően eltérhet-
nek a feltüntetettektől!

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉKGYŰJTÉS

2021
január* február március

6.,20. 3. 3.,31.

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS

2021 január február március

8.,22. 5.,19. 5.,19.

Cím Ügyfélfogadás Telefon E-mail Honlap
Csévharaszt

Polgármesteri Hivatal
Kossuth L. u. 43/B

2021. 01. 06.    13.00–16.00
2021. 02. 03.    13.00–16.00
2021. 03. 03.    13.00–16.00

– – –

DTkH Nonprofit Kft.
2700 Cegléd, Kút u. 5.

H: 8.00–20.00
K, Sze, Cs: 08.00–15.00

53/500–152
53/500–153

ugyfelszolgalat@dtkh.hu www.dtkh.hu

Cím Helyszín Ügyfélfogadás

Csévharaszt, 
Kossuth L. u. 43/B Polgármesteri hivatal

Hétfő: 8.00–12.00; 13.00–18.00
Szerda: 8.00–12.00; 13.00–16.00

Péntek: 8.00–12.00

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ÉS ZSÁKÉRTÉKESÍTÉS:

ZSÁKÉRTÉKESÍTÉS:
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

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 Stefániát helyettesítő dr. Kávási Kinga fogor-
vos 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 

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: 9.00–19.00, 

V: 9.00–18.00

Nyitvatartás: 

Monor

I. GÉPJÁRMŰADÓ
2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kap-
csolatos adóhatósági feladatokat az állami 
adó- és vámhatóság látja el.

Ezzel kapcsolatos információk, majd az 
állami adó- és vámhatóság hivatalos hon-
lapján a www.nav.gov.hu oldalon lesznek 
megtekinthetők.

2021. január 1-jét megelőző időszakra eső 
gépjárműadó ügyekben (2020. december 
31-ig terjedő időszak adókötelezettségének 
megállapítása, ezen időszak adójának besze-
dése, végrehajtása, erre az időszakra vonat-
kozó ellenőrzés és szankciók megállapítása) 
az adóhatósági feladatokat továbbra is az il-
letékes Csévharaszt Község Önkormányzati 
Adóhatósága végzi.

Így, az önkormányzati adóhatóság to-
vábbra is élhet a végrehajtás lehetőségével, 
vagy akár a gépjármű forgalomból való kivo-
nására vonatkozó kezdeményezés lehetősé-
gével, ha az adótartozás az egy évi adótételt 
meghaladja, feltéve, hogy a fizetési kötele-
zettség 2020. december 31-ig keletkezett 

TÁJÉKOZTATÓ A 2021. JANUÁR 1-JÉTŐL
ÉRVÉNYES ADÓZÁSI VÁLTOZÁSOKRÓL

(az állami adóhatóság a 2021-től keletkező 
egy évi gépjármű-adótartozás esetén kez-
deményezheti a gépjármű forgalomból való 
kivonását). A befolyó bevétel a központi költ-
ségvetést illeti meg.

II. HELYI IPARŰZÉSI ADÓ
2021. január 1-jétől kizárólag az állami adó- 
és vámhatóságnál lehet benyújtani a helyi 
iparűzési adó (HIPA) bevallásokat, javításo-
kat és önellenőrzéseket.

2021. január 1-jétől az adóalanyok 
– főszabály szerint – nem az önkormány-
zati, hanem csak és kizárólag az állami 
adóhatósághoz kötelesek benyújtani helyi 
iparűzésiadó-bevallásukat. Így a nyomtat-
ványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) honlapján a www.nav.gov.hu oldalon 
lesznek ÁNYK formátumban fellelhetők. Az 
Elektronikus Önkormányzati Portálról a he-
lyi iparűzési adóbevallások 2021 januárjától 
nem lesznek benyújthatók.

Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem 
minősülő magánszemély iparűzési adóalany 

(vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyom-
tatványt papíralapon is benyújthatja, tekint-
ve, hogy e minőségében nem kötelezhető 
elektronikus kapcsolattartásra. Amennyi-
ben a magánszemély vállalkozó a papíralapú 
bevallásbenyújtást választja, akkor azt az 
önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbe-
vallás feldolgozása, esetleges javítása az 
önkormányzati adóhatóságnál történik és 
az adófizetést is az önkormányzat 11742056-
15441245-03540000 helyi iparűzési adó be-
szedési számlájára kell változatlanul meg-
tenni.

Változik az adó mértéke 2021-ben 1%-ra 
a kisvállalkozói körben (egyéni vállalkozók, 
KKV-k) a 639/2020. (XII.22.) Korm. rende-
lete alapján. Ennek megfelelően a 2021. év-
ben esedékes fizetendő adóelőleg is 50%-ra 
csökken. A kedvezőbb adómegfizetésre való 
jogosultsághoz a vállalkozónak 2021. február 
25-ig szükséges kizárólag elektronikus úton 
nyilatkoznia az állami adó- és vámhatóság 
részére. 

Hirdetés
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Ssangyong Délpest 
1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/D • www.ssangyongdelpest.hu

ertekesites@ssangyongdelpest.hu  • +36 1 280 1533, +36 20 318 3760

A képen  
látható autó  
illusztráció.

XXXX

A jármű nagy, masszív, igazi munkagép, 
kapcsolható felező és összkerékhajtás.
Kategóriájának leghosszabb raktere   
– 1610 mm.
Praktikum és kényelem.
Kétféle hátsó futómű: 5 lengőkaros, 
merevhidas hátsó felfüggesztéssel vagy 
laprugóval.
Masszív, mégis csendes: „Quad Frame” 
alvázkeret.

Használtautó-beszámítás

Új SsangYong 

pick-up

Kezdő ár:
nettó 7 590 000 Ft

Ne habozzon! 

Jöjjön el, próbálja ki  
és lássa teljes fényében!

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes): 8,1–9,0 l/100km 
és szén-dioxid-kibocsájtási szint (214–236 g/km) 
felszereltségtől függően.

Eladná ingatlanát?
Vásárolni szeretne?
Hitelre van szüksége?

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

hitelügyintézés

Országos értékesítési hálózat
Jogilag ellenőrzött ingatlanok

Bankfüggetlen tanácsadás

Országos értékesítési hálózat
Jogilag ellenőrzött ingatlanok

Bankfüggetlen tanácsadás

Önnek is megtalálom a megoldást!

Email: lenard.laszlo@dh.hu
Mobil: 06-20/383-0016

 : lenardlaszloingatlan


