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ÖNKORMÁNYZAT

JÁRVÁNYÜGYI VÉSZHELYZET
Magyarország kormánya 2020. november 4-től
ismételten kihirdette a járványügyi veszélyhelyzetet. Az
intézkedéseket kövessék a www.kormany.hu vagy a község
www.csevharaszt.hu oldalán! A buszmegállókban és az
üzletekben kihelyezett szórólapokon és hirdetmények
útján is tájékoztatja az önkormányzat a lakosokat.
Járványügyi intézkedések

megtartása a Balla Károly Általános Iskola tornatermében, amit a
Fertőtlenítő permetezést végMegkérik a
tanulókon kívül kívül már csak a
zett a település legfontosabb
közterületein az önkormányzat
lakosságot, versenyszerűen sportolók hasza koronavírus-járvány második
nálhatnak.
hogy ha mód
hulláma elleni védekezése során.
A Balla Diákokért Egyesület
két ózongenerátoros fertőtleÉrintésmentes kézfertőtlevan rá, akkor nítőgépet vásárolt az iskolának,
nítő adagolókészülékek kerültek kihelyezésre az óvodában és
amivel még hatékonyabban tudelőzetesen
a napköziben, az egészségház
ják elvégezni a fertőtlenítő tatelefonon
karítást. Köszönjük az értékes
bejáratánál és az önkormányzat
hivatalának az előterében.
felajánlást!
jelentkezÓzongenerátoros fertőtleA maszkviselés szabályai
zenek be az az oktatási intézményekben a
nítés történt helyi vállalkozók
segítségével az általános iskola ügyintézésre. 2020. november 4-i bejelentést
tornatermében, a hivatal takövetően nem változtak. A tantermekben és az udvaron nem
nács- és dísztermében, továbbá
az egészségház várótereiben.
kötelező a maszkviselés, de a távolságtarA fertőtlenítőszerek beszerzéséről fo- tásra figyelni kell. A zárt, közösségi tereklyamatosan gondoskodik az önkormányzat, ben (folyosó, aula, mosdó, tanári) kötelező a
hogy az intézmények a járványügyi szabá- maszk szabályos használata.
lyoknak megfelelően működhessenek; továbbá érintésmentes testhőmérséklet-mé- Az ügyfélfogadás módja
a polgármesteri hivatalban
rést biztosít a szükséges mérőeszközzel.
Nem engedélyezett a rendezvények Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatala a járványügyi óvintézkedésekre tekintettel szigorúan csak a meghatározott
ügyfélfogadási időben látogatható, azaz
hétfőn 8–12/13–18 óráig, szerdán 8–12/13–
A járványügyi szabályozásra te16 óráig és pénteken 8–12 óráig.
kintettel elmarad a november 30-i
Megkérik a lakosságot, hogy ha mód van
közmeghallgatás. Elmaradnak
rá, akkor előzetesen telefonon jelentkezaz adventi gyertyagyújtásokhoz
zenek be az ügyintézésre. Hívószám: 06kapcsolódó ünnepi alkalmak: a mű29/493-001, majd tárcsázzák az ügyintéző
sorok, a karácsonyi vásár, a civilmellékét. Az ügyféltérbe csak szájat és orrot
szervezetek által biztosított forralt
eltakaró maszkban vagy sálban, valamint
boros, sült gesztenyés és kalácsos
kézfertőtlenítés és testhőmérséklet-mérést
vendégvárás.
követően lehet belépni. Az előtérben való

ELMARAD

INGYENES TÜDŐSZŰRÉS
Ajánlott évente egyszer tüdőszűrésre menni.
A szűrővizsgálat a 40 év feletti lakosoknak
évente egy alkalommal ingyenes. 2020. november 26-án és 27-én, valamint 30-án (hétfőn) 8–18 óráig a vizsgálat helye a községháza
díszterme lesz. 40 éves kor alatt a vizsgálat
díja 1700 Ft lenne, ez a hivatalosan az OEP
által országosan elrendelt összeg. Ennek kifizetését az önkormányzat átvállalja, így a helyi
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várakozás után csak az ügyintéző kérésére
lehet az ügyféltérbe lépni.
A hivatal felhívja mindenki figyelmét
arra, hogy ha a Covid–19 tüneteit tapasztalja magán, semmiképp ne jelenjen meg
személyes ügyintézésre!

A COVID-19 tünetei
A legtöbb fertőzöttnél enyhe vagy közepesen súlyos lefolyású betegség alakul ki a
Covid-vírus hatására, amelyből a gyógyulás kórházi ápolás nélkül is bekövetkezik.
A Covid–19 leggyakoribb tünetei: láz,
száraz köhögés, fáradékonyság. Kevésbé
gyakori tünetek: fájdalom, torokfájás, hasmenés, kötőhártya-gyulladás, fejfájás, a
szaglás és/vagy ízlelés elvesztése. Súlyos
tünetei: légzési nehézség, illetve légszomj;
nyomás vagy fájdalom a mellkasi régióban,
a beszédképesség elvesztése, illetve mozgásképtelenség.
Ha súlyos tüneteket tapasztal, azonnal
forduljon orvoshoz! Mindig telefonáljon be,
mielőtt elmegy orvosához vagy az adott
egészségügyi intézménybe! Az enyhe tünetekkel rendelkező, máskülönben egészséges emberek maradjanak otthonukban,
és ott enyhítsék tüneteiket!
Felhívjuk a lakosok figyelmét, hogy
tegyék meg azokat az óvintézkedéseket,
amelyekkel korlátozni tudják a vírus terjedését: a szájat és az orrot eltakarva hordják
a maszkot, rendszeresen mossanak kezet,
lehetőleg melegvízzel, és tartsák be az 1,5
méteres védőtávolságot!

lakosok szűrése térítésmentesen történik. A
nem csévharaszti lakosok a szűrőállomáson
csekket kapnak. A 14–18 év közötti gyermekek vizsgálata ingyenes, de beutaló és a szülő
beleegyező nyilatkozata szükséges. A törvény
által kötelezett 18 évesnél idősebb tanulók
számára, akiknek ezt az oktatási törvény előírja, a vizsgálat szintén ingyenes.
A személyi igazolványt, tb-kártyát, valamint az előző évben kapott tüdőszűrő-igazolást hozza magával! Maszk viselése kötelező!

LÁTOGATÓ

VÁLASZTÁSOKTÓL AZ ESKÜVŐKIG!
Juhász Jánosné Katika igazgatási előadóként fontos feladatokat lát el az
önkormányzatnál. A lakosok a hivatalban találkozhatnak vele az ügyintézés során.
De feltűnik máshol is, a birtokvédelmi vitáktól a választásokon át az esküvőkig.
– Kedves Katika, mi minden tartozik a feladatkörei közé?
Feladataim szerteágazók, főként a hatósági ügyek vitele tartozik hozzám, de azt is
mondhatjuk, hogy a születéstől a halálig
kísérem az embereket.

– Milyen igényekkel keresik fel önt a mindennapokban?
Hozzám tartozik a lakcímkártya-igénylés, a különböző
engedélyek kiállítása, az állampolgársághoz tartozó kérvények benyújtása; továbbá a
gyámügy, az anyakönyvvezetés, a népességnyilvántartás és
a hagyatéki papírok elindítása.

– A jegyző oldalán is feltűnik,
milyen helyzetekben?

Huszonkét évvel ezelőtt, amikor a hivatalba kerültem, nagyon kevesen voltunk; s
természetes kötelezettségként jött, hogy
el kell látni az anyakönyvvezetői szerepkört. Elküldtek továbbképzésre, és azóta
ketten visszük Lomen Lászlóné kolléganőmmel a házasságkötéseket. Györgyi
szociális ügyintéző és pénztáros; ő is több
feladatot lát el, hiszen ez egy kis önkormányzat.

„Egyre többen
jönnek és nem
csupán helyiek; bővültek a
lehetőségeink,
és nőtt a színvonal.”

A birtokvédelmi bejelentések során a jegyző mellett helyszínelek, a
képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvét
vezetem, és közreműködöm a választások
lebonyolításában is.

– Nem fásul bele az ember a sok hivatali
munkába?
Meglepő, de nem! Mindegyik nap más. Az
egyetlen, amiben biztos lehetek, hogy holnap reggel megint csöng majd a telefon,
hogy kinél, hogyan állt meg a víz, és hogy
kinek a fája hová hullatta a leveleit. Szóval,
mindennap újabb kihívás, csak sejteni lehet, hogy mit hoz.

– Melyik az a terület, amit a legjobban
kedvel?
Mindegyik feladatkörben más valami fog
meg. De a legtöbb személyességet az anyakönyvvezetés igényli.

– Sokat szerepelt diákkorában, mert ehhez
kell szereplési vágy?
Én? Nem. Nagyon visszahúzódó voltam
mindig.

– Akkor hogyan jelent meg ez a feladat az
életében?

– Hogyan találja ki a beszédeket? Hogyan teszi őket személyessé?
Mivel a fiatal pároknak a hivatalban kell időpontot kérniük,
ezeken a találkozókon mindig
elbeszélgetek velük arról, hogy
milyen szertartást szeretnének.
Megkérdezem, hogy itt lesznek-e a szülők, megszólítsuk-e
őket, szóval sok minden kiderül.

– Mi minden?
Hogy hol ismerkedtek meg, milyen közös
élményeik vannak. Hol vicces, hol komolyabb történetek. Kitérünk a dekorációra és
a zenékre is. Jelenleg ötféle színünk van, ezt
előre kiválasztják a párok, és elhozhatják a
maguk által választott zenéket is.

– Amikor idejön egy pár, akkor látja-e rajtuk, hogy milyen lesz a házasságuk?

részére biztosított támogatások rendszere,
úgy mint a babaváró program. Idén 16 pár
kapcsolata vált hivatalossá.

– Főként a helyiek kötnek itt házasságot?
Egyre többen jönnek, és nem csupán helyiek. Olyanok, akik Monoron nem kapnak
megfelelő időpontot, vagy vendégként korábban részt vettek itt házasságkötésen, ami
elnyerte a tetszésüket. Szerencsés új fejlemény, hogy idén rendbe lett hozva a Díszudvar, ennek keretében új hangosító berendezést és kültéri székeket kaptunk. Bővültek a lehetőségeink, és nőtt a színvonal: új
anyagokra, szalagokra és dekorvirágokra
költhettünk.

– Ki felel a dekorációért?

Volt már előttem olyan pár, akiket mintha
ide kényszerítettek volna; és volt már nekem 60 éves párom is. Na, rajtuk jobban
láttam, mint a fiatalokon, hogy szeretik
egymást. Ez persze nem jelenti azt, hogy
általánosságban minden fiatal párra igaz
volna a közönyösség, de személyes tapasztalatom alapján az idősebbek egyébként
jobban kimutatják az érzelmeiket. Amikor
a szemük is mosolyog, akkor tényleg szeretik egymást.

Nagy Sándorné Erika a dekoratőr. A hangosítást és a díszítést is Erika tervezi, rendkívül kreatív módon, de segít a ki- és bepakolásnál is. Egyedül ezt nem is lehetne
csinálni. Ötleteivel, gyönyörű kivitelezésével és praktikus meglátásaival nagy-nagy
segítségemre van.

– Mit tapasztal, növekedett-e a házasságkötési kedv az elmúlt években?

– Miért sajnos?

Az országos tendenciának megfelelően a
helyiek között is növekszik a házasságkötések száma. Ennek részben oka lehet
a kormányzati politika által a házaspárok

– Mikor lesz az utolsó házasságkötés?
December 15-én, sajnos.

Úgy gondolom, nagyon szép, egyedi és
meghitt lenne egy téli esküvő kabátban,
plédekkel, gyönyörű hóeséssel. Az erdészház pedig ideális helyszíne lehetne egy
ilyen rendezvénynek. Talán jövőre!
A.T.

2020. november | CSÉVHARASZTI HÍRHARANG

3
3

ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRŐRÖK HELYETT NEMZETŐRÖK
A lakosság közbiztonság-érzetének javítása érdekében együttműködési szerződés megkötéséről döntött a képviselő-testület
a szeptember 30-i ülésén. Amíg helyi civilekből nem szerveződik újra polgárőrség Csévharaszton, addig a Nemzetőrök Országos Szövetsége lát el bizonyos feladatokat a településen. Ilyen a
rendezvények biztosítása és a rendszeres járőrszolgálat. Október
eleje óta Bánó Gusztáv (nemzetőr, helyi lakos) vezetésével zajlik a
járőrözés az esti, illetve az éjszakai órákban a szövetség által felmatricázott terepjáróval. A hatékonyabb működés érdekében további civilek csatlakozását várják!

HULLADÉKGYŰJTÉS ÉS -SZÁLLÍTÁS
Október óta ismét kéthetente szállítják el a sárga zsákos szelektív
hulladékot. Monor város polgármestere, Darázsi Kálmán képviselte ebben az ügyben a környező települések érdekeit a DTKH
Nonprofit Kft-nél.
Több tonnányi sértetlen elektronikai hulladék átvételére került sor
szeptember 21-22-én az Ady Endre
utcai egészségház melletti kapunál.
A kétnapos hulladékgyűjtés során
5 tonnányi elektronikai berendezés gyűjtése történt meg. Ezeket a
háztartásban feleslegessé vált eszközöket partnerünk az elszállítást
követően szakszerűen feldolgozza,
így újra hasznosíthatóvá válnak. A
lakosság a jövőben is számíthat ilyen
környezettudatos hulladékgyűjtési
akcióra, évente legalább egyszer.

A JEGYZŐ VÉGLEGESÍTÉSE

Nagyné dr. Jankovics Krisztina jegyző asszony 6 hónapos próbaideje szeptember 30-án lejárt, október 1-jétől határozatlan idejű
szerződéssel folytatja – immár csévharaszti lakosként – a munkáját. A képviselő-testület és a polgármester úr gratulált a kinevezéséhez és továbbra is eredményes munkát kívánt.

KAPITÁNYVÁLTÁS
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 2020. február 16-ai határnappal megbízta
dr. Csipler Norbert r. alezredest
a Monori Rendőrkapitányság vezetésével. Elődje, Zahorecz Sándor r. alezredes a Nógrád Megyei
Rendőr-főkapitányság állományában folytatja munkáját.

KIEGYENSÚLYOZOTT KÖLTSÉGVETÉS

A kieső gépjárműadó helyett, közel hasonló összegben biztosított
pluszforrásokat a kormány az önkormányzat feladatainak az ellátásához. Az önkormányzat működése és költségvetése így továbbra is
stabil, és a járványügyi intézkedések fedezete is biztosított.

ÚJ FOGORVOS AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN
Dr. Palotai Stefánia szülési szabadságra ment, ezért dr. Kávási
Kinga helyettesíti őt a távollétében. A rendelési idő némileg változott: hétfőn 14–19-ig, szerdán 14–20-ig, csütörtökön 8–13-ig érhető el a doktornő.

Hirdetés

TETŐFEDŐ
18 éve a lakosság szolgálatában!

Mindenféle tetők
készítése, javítása
Ácsszerkezet építése
Ereszcsatornák szerelése
Lapostetők szigetelése, javítása
INGYENES
FELMÉRÉS,
kisebb javítások
azonnali kezdéssel!
GARANCIÁVAL!

Árvai Richárd 06-30/475-2917, 06-20/271-2401
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A CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATOTTSÁGA

ÚJ GYEPMESTER

A megkínzott háziállatok mentése, a kóborlók begyűjtése és az elhullott tetemek eltakarítása 2020 októberétől a HD-Herczig Kft. feladata. Ha kóbor állatot lát az utcán, vagy nem megfelelő állattartásról
van tudomása, akkor Herczig Józsefet (a Gyömrői Kutyamentsvár Állatotthon vezetőjét) kell értesítenie. A gyepmester 24 órában üzemelő
telefonszáma: 06-20/964-3025. Az elpusztult házi kedvencek elszállítására és elhamvasztására is van mód.

INFLUENZA ELLENI VÉDŐOLTÁS
Ingyenesen hozzáférhető a háziorvosoknál
október 10-től az influenza elleni védőoltás. A járványügyi szakemberek véleményét
szem előtt tartva mindenkinek fokozottan
ajánlott a védőoltás, ha ellenjavallat nem áll
fenn. Az oltóanyag beadása rendelési időben történik, de telefonon kérjen időpontot
háziorvosától! Vargáné dr. Pétervári Mónikát a 06-29/493-026,
dr. Honti Jánost a 06-29/493-004 hívószámon érheti el.

HELYI VÁLLALKOZÓK MEGBÍZÁSA
Az önkormányzatnak bruttó 2 millió Ft-ig nem kell megpályáztatnia
a munkákat, e felett 5 millió Ft-ig is csak legalább 3 ajánlatot kell bekérnie, de ettől a polgármester – a település érdekeit szem előtt tartva az elvégzendő feladat sürgősségére tekintettel – eltérhet. Ilyenkor a polgármester saját jogkörében dönthet arról, hogy kinek adja a
megbízást. Ennek elbírálásakor fontos szempont, hogy a vállalkozó
megbízható legyen, és elfogadható áron dolgozzon. A helyiek előnyt
élveznek, hiszen rövid időn belül mozgósíthatók, és az iparűzési adó
is a településhez áramlik vissza.

A NAV adatai alapján hat civil szervezetet támogattak a csévharaszti lakosok személyi jövedelemadójuk 1%-ával. A szervezetek
anyagi támogatottsága a következő: Luca Kutyamenedék Állatvédő Alapítvány (3 280 409 Ft), Balla Diákokért Egyesület (1 298 697 Ft),
Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány (178 004 Ft), Gyopár Természetjáró Egyesület (232 571 Ft), Csévharasztért Független
Egyesület (134 626 Ft), Homokpusztai Természetvédelmi Vadgazdálkodási és Környezetvédelmi Alapítvány (20 280 Ft).

65 ÉV FÖLÖTT VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY
Idén is támogatja Csévharaszt Község Önkormányzatának a képviselő-testülete a 65. életévüket betöltött idős lakosokat egy 3 500 Ft
értékű vásárlási utalvánnyal. Az utalványok 2020. december 15-ig
használhatók fel a település üzleteiben.

TŰZIFA
Idén 77 köbméter tűzifát kapott pályázati úton a Belügyminisztériumtól
Csévharaszt. A szociális alapon igényelhető juttatás kedvezményezettjeiről
november 25-én dönt a képviselő-testület. A kérelmek alapján kiosztandó
tüzelőanyagot az önkormányzat saját
költségén juttatja el a rászorulókhoz.

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK

Növekedett a közfoglalkoztatottak száma, két fő helyett négy alkalmazott foglalkoztatására nyílt lehetőség.

Hirdetés

Gyere hozzánk
Csévharasztra
dolgozni!
Jelentkezz:
HR@BFBPLUS.HU • +36-30/792-1319

KÖZTÜNK
A HELYED,
DOLGOZZ
NÁLUNK!
Jelentkezz
m O sT!
K
E m E LTÜ T!
E
K
A bérE

• 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.

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:

• Targoncavezető
(Többműszakos munkarendben – több
üzemünkbe.)
• Operátor //Betanított munkás/
(Többműszakos munkarendben – több
üzemünkbe.)
• Molnár (Többműszakos
munkarendben)
• Karbantartó (Többműszakos
munkarendben, Géplakatos/Villanyszerelő/
Mechanikai műszerész végzettséggel.)
• Gépkezelő/gépbeállító
(Többműszakos munkarendben)
2020. november | CSÉVHARASZTI HÍRHARANG
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KÖRNYEZETÜNK

SZÉPÜLÜNK

Lakóövezet-bővítés
Értékesítésre kerül két építési telek a focipálya mellett, melyekre
egy-egy társasház épülhet, így alkotva egységes lakóövezetet.
Az önkormányzat célja a lakosság, illetve a gyerekszám növelése,
hiszen főként gyermekes családok vásárolnak ilyen ingatlant. A
telkek méretéből adódóan 4 lakás kerülhet társasházanként kivitelezésre. A telkek – a spekulánsok távoltartása végett – csak
azzal a feltétellel vásárolhatók meg, hogy 5 éven belül épület kerül
rájuk, ellenkező esetben az önkormányzat visszavásárlási jogával
élhet.

Útfelújítás nagy tételben
23 millió forint összegű támogatásban részesül Csévharaszt belterületi útfelújítás céljából Magyarország Kormányának köszönhetően.

LED-lámpás közvilágítás
A közvilágítás korszerűsítése és bővítése szeptember 30-án reggel
kezdődött és november 3-án fejeződött be. Valamennyi villanyoszlopra korszerű magasfényű LED-lámpa került néhány hét leforgása alatt. A 30 millió forintot elérő beruházást az önkormányzat
saját forrásból finanszírozta. Ezzel egyidőben szolgáltatóváltásra
is sor került, a jövőben az E.ON végzi az új lámpák üzemeltetését.
Az esetleges hibák bejelentésének a módja is változni fog, erről a
következő lapszámunkban tájékoztatjuk a lakosságot.

Napelemes Csicsergő
3,3 millió forint összegű támogatást nyert a Csicsergő Napközi
Otthonos Óvoda napelemes rendszerének kiépítésére az önkormányzat a Belügyminisztérium által kiírt Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztés című pályázaton. A beruházás megvalósulásával Csévharaszt egyike lesz azon településeknek, ahol a
közintézmények mindegyike (önkormányzat hivatala, egészségház, iskola, napközi és immár az óvoda is) napelemes ellátottsággal bír.

Élelmiszerbolt környezete
A központban lévő forgalmas élelmiszerbolt melletti terület járdaszakaszát felújították. Ezt követte a fásítás, padok, virágládák
és szemetesedények kihelyezése. Füvesítéssel zárult a szépítő jellegű munkafolyamat.

Teljesen megújult a napközi konyhája
Négymillió forintot fordított az önkormányzat az iskola napközijében található előtér és melegítőkonyha felújítására. Korszerűsítették a közművezeték-hálózatot, megtörtént a nyílászárók cseréje,
új padló- és falburkolatot kaptak a helyiségek, és bútorok kerültek
beépítésre. Tanévkezdésre a tanulószoba is új padlót kapott. Ebben a környezetben kellemesebb a munka, jobban esik az ebéd.

Díszkivilágítás
Az idei évtől már a Monori út is fényekben fog pompázni, nem
csak a Kossuth, a Petőfi, a Nyáregyházi és a Vasadi út. A karácsonyi díszkivilágítás felszerelésére november 26-án kerül sor.

IMPRESSZUM
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KÖZÖSSÉG

EGY NAP, EGY HÉT ÉS MÉG KETTŐ – 1956
Az 1956-os forradalom
hőseire való nyilvános
megemlékezésre október
22-én 17 órakor került
sor a díszudvarban, s ezt
követte a koszorúzás.

A

község elöljárói közül Pulisch József
polgármester és Kovács György alpolgármester helyezte el koszorúját
az emléktáblánál, majd Naszvadi Sándor
Lászlóné képviselő és Sólyom Róbertné, a
nyugdíjas-egyesület tagja. A Balla Károly
Általános Iskolát Családi Bettina intézményvezető-helyettes és Kaldenekkerné
Sipos Mária tanárnő képviselte, végül a
legifjabb résztvevő, Herman Péter tette le
sötétvörös virágát az emlékhely lábánál.
A derült idő ellenére kis létszámú közösséggel indult a megemlékezés a hivatal
díszudvarában, melyet dr. Jankovics Krisztina (jegyző) konferált. A Himnusz eléneklését követően Márai Sándor: Mennyből az
angyal című versének az előadását hallhattuk az általános iskolás tanulók előadásában, majd a polgármester úr beszéde
következett:
„Október 23. előestéjén már parázslott a szikra a másnapi eseményekre,
hogy majd nagy lánggal felgyúlva az 1956os forradalom kitörésének a napján fényt
mutasson az elnyomó szovjet hatalommal
szemben.
A magyar nép soha nem tűrte, hogy
igában tartsák, elnyomják szabadságát. Legyen az harc a törökkel, a labanccal vagy
a szovjet rendszer elnyomásával szemben.
A II. világháború után a nagyhatalmi érdekkörök ismét úgy tekintettek hazánkra,
mintha az nem is létezne, és megismétlő-

dött az, ami a trianoni
sors folytán jutott az
országunk számára.
„Volt egy
Eg y megcsonkított,
nap, egy hét
kizsigerelt, kizsákmányolt országot kellett
és még két
újjáépíteni.
De ez az időszak más
hét, amikor
volt, mint az I. világhászabadnak
ború utáni időszak. Itt
a kártyalapok a komérezhették
munizmust és a szovmagukat az
jet hatalmi érdekkörök
elnyomó diktatúráját
emberek.”
szánták országunknak
és népünknek. Az elnyomás terhének a súlya 1956 őszére vált
elviselhetetlenné, ekkor lobbant fel a forradalom dicső lángja, október 23. reggelén.
Volt egy nap, egy hét, és még két hét,
mikor szabadnak érezhették magukat az
emberek, és úgy érezték, hogy hazánk
végre kiszabadulhat a szovjet fogságból;
győzhet a népakarat, a hit, és a tenniakarás, legyen bármekkora elnyomó hatalom
is az ország határán. Hitték, hogy lesz segítség, hogy Magyarország nem csak egy

betűsor a térképen, hanem egy lélekkel,
élettel teli ország.
De nem volt segítség, ismét rá kellett
jönni arra, hogy a szép szavak tettek nélkül
nem sokat érnek. Egy nap, egy hét, és még
két hét… Aztán november 11-én vége lett az
álomnak, győzött a szovjet fegyverek ereje.
Emlékezni gyűltünk össze, 1956 mártírjaira, akik ismét reménnyel és lélekkel töltötték meg hazánk sebző szívét.
Ez egy dicső forradalom volt, mely bár
elbukott, de akkor is történelmünk egy kitörölhetetlen időszaka. Mutasson irányt a
ma emberének, hogy mindig van remény,
legyen bármilyen hányattatott a sors,
küzdeni érdemes, mert küzdelem nélkül
nincs eredmény!”
(Pulisch József beszéde)

A műsorban szerepelt: Kovács Bianka, Kalina Rebeka, Jangyik Luca, Benke Bence,
Rabi Dominik, Pintér Vivien, Magda András, Tóth Kinga 6. osztályos, Kovács Alexandra 8. osztályos tanuló. Zenei kíséret:
Földháziné Lipcsei Gabriella. A tanulókat
felkészítette Kaldenekkerné Sipos Mária
tanárnő.

Hirdetés
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CIVIL SZERVEZETEK

A KÖZÖSSÉGÉRT TEVÉKENYKEDNI
Balázs Andreát, a Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért
Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztem az
alapítvány múltjáról és jövőjéről. A beszélgetést a tagság
is nyomon követte és meglátásaival kiegészítette.

– Mióta létezik az alapítvány, és milyen céllal jött létre?
Már 1997 óta működünk. Az alapítók
elsődleges célja és az alapítvány első
eredménye a Balla Károly Általános
Iskolában lévő tornaterem megépítése volt. Ez megvalósult. A második kuratórium ösztöndíjjellegű
támogatások kiosztását kezdeményezte olyan diákok számára, akik
ide, Csévharasztra jártak általános
iskolába, és kimagasló tanulmányi
eredményeik vagy szociális helyzetük miatt joggal pályázhatnak ösztöndíjra.

– Milyen korúak igényelhetik ezt a
támogatást és milyen módon?

A legfőbb
tevékenységünk
az ösztöndíjrendszer
működtetése,
ezzel párhuzamosan pedig az
elmúlt években
felmértük az
óvodáskorúak
és a kisiskolások igényeit.

A diákok középiskolástól egyetemista korig kérhetik a támogatásunkat. Ehhez
nincs más teendőjük, mint elküldeni az alapitvany@csevharaszt.hu e-mail-címre egy
kérvényt a következő tartalommal: milyen
összeget szeretnének igényelni, és mire
szeretnék azt fordítani. Ezen kívül csatolniuk kell egy érvényes igazolást (dokumentummásolatot) a tanulói jogviszonyukról és
az utolsó lezárt tanév tanulmányi eredményeiről.

– Jelenleg milyen területeken aktív az egyesület?
A legfőbb tevékenységünk az ösztöndíjrendszer működtetése, ezzel párhuzamo-
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san pedig az elmúlt években
felmértük az óvodáskorúak
és a kisiskolások igényeit.
Nagy hangsúlyt fektetünk a
néptáncoktatás és a sportélet fellendítésére is. Több éve
hozzájárulunk az óvodások
és az iskolások tanulmányi
kirándulásaihoz fejenként
ezer-kétezer forint összeggel. Továbbá ingyenes néptáncoktatást biztosítunk az
ovisok számára, igyekszünk
az ünnepek kapcsán meglepetéseket kieszelni. Az
elmúlt években mindig meg
tudtuk őket lepni valamivel,
az óvodásokat például fajátékokkal, az iskolásokat pedig sport- és informatikai
eszközökkel.

– Milyen forrásokból történik a gazdálkodás?
Nagyrészt önkormányzati támogatásból gazdálkodunk, de az SZJA 1% és
a vállalkozóktól érkező
felajánlások is segítenek,
továbbá rendezvényeink
bevételével igyekszünk
bővíteni a kereteinket.

– Vannak-e hagyományteremtő rendezvények?

– Igyekszünk minden évben valamilyen programmal előállni. Ilyen volt a
Csévharaszti tehetségek
bemutatkozó délutánja vagy a Jótékonysági
tagtoborzó táncház. Ezeken az alkalmakon
a gyerekeknek zenés mesejáték-előadással
kedveskedtünk.
– Milyen fórumokon érhető el az alapítvány?
Van honlapunk, a http://www.csevgyik.hu
és Facebook-csoportunk is. E-mail-elérhetőségünk az alapitvany@csevharaszt.hu.
Tartjuk a kapcsolatot a helyi intézmények
vezetőivel, az ő közvetítésükkel mérjük fel,
hogy mikor, mire van szükségük a gyerekeknek. Kádár Anikó és jómagam képviselőként
is tevékenykedünk, így találkozunk a tele-
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pülésen élő fiatalok igényeivel, a lakosság
véleményével.

– Hány főből áll az aktív tagság? Mennyi időre szól az önkéntes megbízatás?
Öt évre szól az elköteleződés, 2019-ben állt
fel a jelenlegi tagság: Balázs Andrea, Bernáthné Bényei Mónika, Czira Gáborné, Dézsiné
Szabó Ildikó, Duma Emilia, Kádár Anikó, Országné Sólyom Orsolya, Plavecz Ildikó, Tóth
Mónika. Mi is kilencen vagyunk, akárcsak
az 1997-es alapítók: Bokros Istvánné, Csiló János, Hajdúné Szolnoki Edit, Keményfi
Pálné, Malik Károly, Mocsári Balázs, Sári
Lajosné, Tanács László és Zsigovics Miklós.
Többen közülünk már a 2014-es tagság: Balázs Andrea, Cseszlai Laura, Dézsiné Szabó
Ildikó, Farkas Nikolett, Kádár Anikó, Kovács
György, Plavecz Ildikó, Tóthné Rakusz Julianna és Váraljai Lászlóné részét képeztük, hiszen mindannyian szeretünk a közösségért
tevékenykedni.

– Mi volt az első rendezvény, amit a 2019-ben
felálló tagság szervezett?
Már akkor kint voltunk a majálison a gyerekekkel, karkötőt készítettünk, zsákbamacskáztunk, és színezni is lehetett a sátrunkban.
Emlékezetes volt a halloweeni tökfaragó délután, amit a Pótharaszti Sétaerdőben rendeztünk 2019. november 2-án. A legutóbb
a falunapon sütöttünk sok-sok palacsintát,
amit ingyen lehetett elfogyasztani.

– Sajnálom, hogy elmulasztottam a kóstolást!
Hol találkozhatunk legközelebb?
A vírushelyzet miatt elmaradt a kézműves-foglalkozásunk, ezt átütemeztük 2021
húsvétjára. Ennek pontos időpontjáról még
egyeztetünk. De ha rendezvényeken most
nem is találkozhatnak velünk, azért a háttérben aktív munka folyik: jelenleg éppen az
október 31-ig beérkező ösztöndíj-pályázatok
feldolgozását végezzük.

– Milyen rendszerességgel ül össze a tagság?
Év elején mindenképp, hiszen az önkormányzati támogatás függvényében tervezzük, hogy mit lehet a költségvetési keretünkből megvalósítani. A következő mérföldkő a
tavaszi ösztöndíjak elbírálása lesz, majd az
őszi pályázatoké. Ezenfelül akkor ülésezünk,
ha lakossági jelzés vagy egyéni ötlet alapján
egyéb ügyben tervezünk segítséget nyújtani.

– Milyen esetekre kell gondolni?
Zeneiskolai felszerelés, sportruházat vagy
nyelvvizsga megszerzésének a támogatására. Nyitott szemmel járunk, hogy észrevegyük, mivel gazdagíthatnánk a példák sorát
a segítségnyújtás terén.
Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány

CIVIL SZERVEZETEK

POLGÁRŐRÖK HELYETT NEMZETŐRÖK
Együttműködési szerződés született a Nemzetőrök
Országos Szövetsége és az önkormányzat között, ennek
jelentőségéről a Bánó házaspárt kérdeztem.

Gusztáv: A Nemzetőrök Országos Szövetségének együttműködési szerződése van
a rendfenntartó hatóságokkal: rendőrséggel, tűzoltósággal, katasztrófavédelemmel. Őket értesíthetjük.

– Milyen gyakorisággal és milyen gépjárművel történik az őrjárat?
Gusztáv: Heti 3-5 alkalommal, saját gépjárművel, jelenleg a költségeket is mi fizetjük. A járőrözésekről naplót is vezetünk.
Van egy felcímkézett saját terepjárónk,
mutatom!

– Megvannak már az állandó kísérők, a
minimum plusz egy fő?
Az elején nyögve-nyelősen ment. Most
Kovács György osztja be mellém az önkénteseket, és többször jött már velem ő
maga is. Ha nincs kísérő, akkor a nejemmel megyünk. Tegnap is fél egykor értünk
haza. Két-három órát is eltöltünk a terepjáróban.

„Szabadidő, határozottság, agilitás”
– Milyen az élet itt a Pótharaszti Sétaerdő
mellett?
Gusztáv: Öt éve költöztünk ide Budapestről, ahol lakótelepi lakásban laktunk.
Eredetileg vidékiek vagyunk, és mindig is
vágytunk kertes házba, bár volt lehetőségünk szabadidőnket a jó levegőn tölteni,
hiszen több mint 25 éve van egy hétvégi
telkünk.

– Hogyan kerültetek éppen ide?
Márta: Még aznap, amikor végre eladtuk a
10. emeleti lakásunkat, találtunk egy hirdetést, s mivel eléggé sürgető volt, meg is
néztük ezt a csévharaszti házat. Gusztávnak egyetlen kikötése volt, hogy legyen
pince, mert évek óta tárolta raktárakban a
dolgait. Itt ez adott volt, és létrejött a házvásárlás.

– Hogyan találkoztatok a közösséget leginkább foglalkoztató problémával?
Gusztáv: Az újságban olvastunk róla, hogy
megszűnt a polgárőrség a településen. Aztán beszélgettünk Kovács György alpolgármesterrel. Így jött az ötlet!

– Milyen ötlet?
Gusztáv: Én több mint tíz éve tagja és alapítótagja vagyok a Nemzetőrök Országos

Szövetségének, s felajánlottam a segítségemet a település közbiztonságának fenntartásában.

– Mit kell tudni erről az országos szervezetről?
Gusztáv: Ez egy civil szervezet. Tagjai a
rend fenntartását segítik, a polgárokat védik. Vannak rendőrök, katonatisztek, tűzoltók, pénz- és vámügyőrök közöttünk, de
bárki bekapcsolódhat a közösségért végzett szolgálatba.

– Mi kell hozzá, hogy valaki beléphessen a
tagság körébe?
Márta: Szabadidő, határozottság, agilitás.

– Nincs szükség valamiféle előképzettségre?
Gusztáv: Bárki tag lehet, aki elmúlt 18
éves. Ki kell tölteni egy jelentkezési lapot, szükséges egy igazolványkép is. A 18
évesnél fiatalabbak is kapcsolódhatnak
hozzánk, hiszen vannak olyan feladatok,
például a rendezvények biztosításánál,
amit elláthatnak. Sőt, az 50 órás közösségi szolgálatot is teljesíthetik. Fontosnak
tartjuk hívogatni őket, hiszen egy tapasztalt felnőttel akár járőrözni is mehetnek.

– Baj esetén ki nyújt segítséget?

– Akkor a Bánó házaspárnak nincs olyan
problémája, hogy keveset beszélget?
Márta: Nem feltétlen beszélgetünk, mert
mi vadász emberek lévén, akár órákon át
tudunk egymás mellett némán ülni és csak
figyelni, mint egy lesvadászaton.

– Mi a mozgatórugója ennek az időt nem
kímélő feladatellátásnak? A rendőrségi
statisztikák Csévharaszton azért nem túl
riasztók.
Gusztáv: Történtek azért betörések. Engem a falu közbiztonsága érdekel leginkább. Kis közösségben fontos, hogy fokozottan figyeljünk egymásra. Ha több
tagunk lenne, akkor bővülhetne a segítségnyújtás köre. Ha többen lennénk, akkor
az önkormányzat munkáját is segíthetnénk, például most, a járvány idején ebédkiszállítással vagy az idősek segítésével.
Márta: Mi bárhol is éltünk, nagy gondot
fordítottunk a környezetünk szépítésére,
ahol laktunk, miénk volt a legszebb lépcsőház. Gusztáv főzéseket rendezett, öszszefogta a lakókat. Mi bárhol vagyunk is,
szeretünk közösséget építeni, és erre nagyon alkalmas egy kistelepülés.
Gusztáv: A közösség összetartó ereje a
falu fejlődését is segítheti, például közös
faültetést, falutakarítást, kezeletlen területek rendbetételét. Azért, hogy még
szebb és biztonságosabb környezetben
élhessünk: nagyon várjuk az önkéntesek
jelentkezését!
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KÖZÖSSÉG

ILDIKÓ NÉNI, VAN KEDVE TÁRSASOZNI?
A könyvtár másik funkciója, hogy közösségi ház is.
Mennyire tesz eleget ennek a feladatnak?
A közösségek személyek köré csoportosulnak, de
idegenként elég nehéz új közösségeket építeni.
– Programokat is szervezel?
Igyekszem, ez is a feladatköröm része. A Magyar
Népmese Napján például megkértem egy idős
bácsit, hogy olvasson fel
meséket a gyerekeknek.
Néhány nap múlva, amikor
beszéltem vele, elmondta,
hogy ennek hatására elkezdett Benedek Elek meséket olvasni. A program
második részében pedig
Kegye János pánsípművészt hívtam meg. Ebből
egy hangszerbemutató
sorozat nőtte ki magát.

– Mi az, amivel eddig próbálkoztál?

– Egy hangszer és egy ital?

2018 őszén horgolószakkört hirdettem.
Kéthetente egy-egy délutánt töltöttek itt
a kézimunkázni vágyók. Társasjátékklubot
indítottam, velük is kéthetente találkoztunk szombat délután. Minden csütörtökön
2019 őszétől itt jönnek össze a Csévharaszti
Örömtáncosok. A Csévharaszti Népdalkör
2020 januárjától a klubszobában rendszeresen összeül, de van Baba-mama klub is.
Igyekszem a társasjátékozást továbbra is
népszerűsíteni. Szerencsére nem csak könyveket, de játékokat is vásárolhatok az intézmény költségvetéséből. Van, hogy kifejezetten ezért jönnek hozzám a gyerekek. Ildikó
néni, van kedve társasozni? Hát, persze!

Igen. Szerettem volna valamivel feldobni a
citera-, koboz-, cimbalom-, gitárbemutatókat, ezért azt találtam ki, hogy kössük össze
a zenei élményt egy finom alkoholmentes
itallal, például egy kakaó, limonádé, must
elfogyasztásával. Az utolsó előadás a legkülönlegesebb hangszerről, az emberi testről
szólt.

– Még csocsót is látok itt, nem éppen könyvtárba való. Hogy került ide?
Egy helyi lakostól kaptuk a csocsót. Hirdetés
alapján akartam megvásárolni, ám amikor
megtudta az illető, akinek a nevét nem árulhatom el, hogy a közösségi háznak kell, akkor
nekünk adta ajándékba.

– Próbálkoztál esetleg könyvbemutatóval is?
Sajnos általános tapasztalat, hogy a könyvbemutatókra kevesen jönnek el. De Solymos
Antal Hétköznapi regény című önéletrajzi
regényét bemutatta nálunk. Kísérletezem
népszerű előadók meghívásával is. 2019-ben
a Magyar Kultúra Napján Mikó István adott
egy szép hangulatos műsort, ősszel pedig
vendégünk volt Levente Péter, sokak számára Móka Miki a Zsebtévéből.

– Az önkormányzat munkáját hogyan segíted?

Hirdetés

Lónyírást vállalok

egész Pest megyében akciós áron.

Érd.: 06-30/648-8038
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A Trianonra való megemlékezést
például én koordináltam. De a
nagyrendezvények előkészítésében
is jelen vagyok. A szüreti felvonuláson gondozom a fellépők ruháit, a
falunapok alkalmával én tartom a
kapcsolatot a fellépők egy részével.
De vannak kézműves-foglalkozások
az adventi rendezvénysorozatok keretében vagy húsvét előtt.

ÚJ NYITVATARTÁS:

Kedd: 12–18 óra.
Szerda: 10–16 óra.
Csütörtök: 12–19 óra.
Péntek: 9–16 óra.
Szombat: 9–13 óra.
Hétfőn és vasárnap zárva.

– Nyáron mi történt a könyvtárban?
A nyári napközis táborok résztvevői jöttek
át. Összeállítottam könyvismereti vetélkedőket, filmet néztek, játszottak vagy csak
beszélgettek. Élveztük egymás társaságát
és a légkondit! Már ezért is érdemes hozzám
betérni!

– Min dolgoztál az ősszel?
Megújult a könyvtár https://csevharasztkonyvtar.hu honlapja, illetve, mint láthatod,
felkerült az őszi dekoráció. Sajnos a járványhelyzet most sem kedvez a közösségi ház
látogatottságának. De már dolgozom egy új
könyvtári szolgáltatáson.

– Mi lenne az?
Az olvasók előtt megnyílik az online katalógusrendszer, így választhatnak könyvet, én
pedig összeállítom a köteteket, és házhoz
szállítom őket.

- Miért indul éppen most ez a gyűjtés?
A helyi értékek összegyűjtése fontos minden településnek. Alkalmat nyújt arra is,
hogy az tősgyökeres csévharasztiak megmutassák, és együtt kialakítsák értékeiket,
azokat a kulturális kincseket, amelyeket
megőrzésre érdemesnek tartanak. Továbbá
fontos lesz a 2021. év, hiszen ekkor ünnepli
Csévharaszt a 70. évfordulóját. A betelepülők is láthatják majd, hogy miért volt érdemes Csévharasztot választaniuk új lakóhelyül.

- Milyen tárgyakat, dokumentumokat remélsz a lakosságtól?
Bármilyen régi újság, szórólap, képeslap, fénykép van a birtokukban, ami a falu
életéhez kapcsolódik, osszák meg velünk!
Természetesen csak egy fényképezés vagy
szkennelés erejéig kérjük el ezeket az emlékeket, és azonnal vissza is szolgáltatjuk. Az
is jó megoldás, ha otthon lefotózzák például
okostelefonnal az adott képet, és elküldik a
könyvtárba a fotót a rajta látható esemény
leírásával. A konyvtar@csevharaszt.hu címre várjuk a képeket!

OKTATÁS

EMLÉKEZÉS A VÉRTANÚKRA

Aradon 1849. október 6-án 13 magasrangú tiszten hajtottak végre halálos ítéletet. Négyük fegyveres kivégzőosztaggal nézett
szembe, kilencen bitófán végezték, akár a köztörvényes bűnözők. A 1849. augusztus 13-i világosi fegyverletételt követően az
oroszok, ígéretük ellenére kiszolgáltatták a foglyokat az osztrákoknak. A halálos ítéleteket Haynau, Magyarország kormányzója erősítette meg aláírásával. A 13 aradi vértanúval azonos napon
végezték ki gróf Batthyány Lajost, Magyarország első miniszterelnökét is, őt Budapesten.
A Balla Károly Általános Iskola tanulói a díszudvarban lévő
emlékműnél emlékeztek a vértanúkra. Knezić Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos, Lahner György, Poeltenberg Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác, Vécsey
Károly, Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy Arisztid, Lázár
Vilmos tiszteletére mécseseket gyújtottak.

KENGURU MATEMATIKAVERSENY

Örömmel és büszkén tudatjuk, hogy tanulóink a Nemzetközi
Kenguru Matematikaversenyen kiválóan teljesítményt nyújtottak. A középmezőny elején foglalnak helyet megyei és országos
szinten.
Kecskeméti Nóra 3. osztályos tanuló a 668 induló versenyzőből a 209. helyezést érte el megyei szinten, Vas Barnabás 253.
lett. Az országos szinten 4614 indulóból Kecskeméti Nóra 1378.,
Vas Barnabás pedig 1706. Plavecz Máté 5. osztályos tanuló megyei szinten az 514 indulóból 224., országos szinten a 4071 indulóból az 1841. Kovács Dorina 5. osztályos tanuló megyei szinten
231., országos szinten 1901. Márton Mirella 5. osztályos tanuló
a megyein 267., országos listán 2131. Gratulálunk az elért helyezésekhez és eredményekhez!

HALLOWEENI TÖKFARAGÁS

A termeket már szeptemberben őszi hangulatúra varázsolták a
különféle díszek a Balla Károly Általános Iskola épületében, de
október 21-én láthattuk meg leginkább a dekorációk gazdagságát. Az iskola tanulói tököket vásároltak egy helyi vállalkozótól
kreatív feldolgozás céljából. Voltak osztályok, akik már a termények kiválasztására is együtt mentek el, másoknak az osztályfőnökük vitte el a kifaragásra váró legszebb tököket. Az 1. és a 6.
osztályosok még maskarát is öltöttek. Mivel a diákok körében
egyre népszerűbb a halloweenezés, így egyre nagyobb az igény,
hogy iskolai szintű programmá nője ki magát. (A képek elérhetők az iskola Facebook-oldalán.)
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SPORT

TERMÉSZETJÁRÁS
A PÓTHARASZTI SÉTAERDŐBEN
A Gyopár Természetjáró Egyesület tavaly ősszel hirdetett
először vezetett túrát a Pótharaszti Sétaerdőbe a
Pusztatemplom érintésével. 2020. október 18-án a másik
irányból közelítettük meg az ősborókást.

Hubertusz kápolna

henőnél tízóraiztunk, majd egy kellemes
ösvény mentén megleltük Aprajafalvát a hatalmas méretű és mennyiségű őzlázgombák
alatt. Néhány gomba kalapját egy-egy erdei
vad meg is rágcsálta, a törpék pedig csak
Okoskát hagyták hátra. Kicsit hosszabb szakasz után megálltunk a gyönyörűen felújított
Gombosi Vadász- és Turistaháznál. Itt bekukkantottunk az aprócska Hubertusz kápolnába is. De hiába ácsingóztunk egy meleg
ital vagy egy friss rétes után, kívül rekedtünk
a Gombos pusztai turistaház kapuján. Talán
majd legközelebb bejelentkezünk, amint elérhető lesz a nyitvatartás rendje.

A

húszfős csoport a Pótharaszti Sétaerdő parkolójában gyülekezett kilenc órakor. A kényelmes gyalogtúra
többnyire a sárga és a Pest megyei piros
sávjelzésen haladt, így lehetőségünk nyílt a
homokvidék ősi, szinte természetes állapotának megtekintésére.
A Csévharaszti ősborókás 1939 óta természetvédelmi terület: „Az alföldi flóra sok
évezredes növényzete csak itt található ma
már fel ősi állapotban. A borókától, a nyír és
cserje növényzettől az északi sarki zuzmóig,
együtt van itt minden az ősflórából; a botanikusok szerelme ez a hely.” (Móricz Zsigmond: Tízezer hold lelke)
Az egyetlen épen megmaradt magyarországi ősborókás érdemes a megtekintésre nem csak a sétaösvények, de a hosszabb
útvonalak bejárásával. A 14 kilométeres túra
első szakaszában a piros háromszöget köOkoska

Gombosi Vadász- és Turistaház

Sándor Csenge

vetve közelítettük meg az ősborókást, majd
a piros sávjelzésen haladtunk tovább.
A futóhomok által formált tájon öröm a
gyaloglás, mert nem az emelkedőkkel való
küzdelem, hanem a kellemes séta és beszélgetés hajtja az embert. A homokos út a túracipőt is megkíméli, se pocsolya, se sár, csak a
még zöldben pompázó környezet: „Valósággal minden lépés új látképet s új perspektívát
ad. Mintha csak valami csodálatos múzeuma
lenne ez a táj mindannak, amivel a sík vidék
elkápráztatja a szemet s felüdítheti a lelket.”
(Móricz Zsigmond)
A 4 és fél órás utunk során három helyen
töltöttünk hosszabb időt. Az Édes-házi pi-
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Utunk során találkoztunk lovaskocsizó
családokkal és egy szélesebb földúton repesztő motorosokkal. Túránk hazafelé forduló pontján egy erdei kereszteződéshez
értünk, itt négyféle fával keretezett út közül
választhattunk. Nyárfa, tölgy, fenyő és nyírfák közül. A Forrásréti pihenő irányába a néhány éve telepített nyárfák mellett indultunk
tovább. Az ősborókás buja növényzetéhez
képest eléggé szabályossá vált a környezet,
de ilyen arca is van a vidéknek.
Forrást nem láttunk, de egy őzike átszökkent előttünk. Az ő lábnyomait és a
vaddisznókét is felfedeztük utunk során. A
Forrásréti pihenőt a sárga sávjelzésen értük
el. Tapasztalt túravezetőnk, Pulisch József
kellemes tempóban vezette a csapatot, és jó,
hogy vele mentünk, hiszen visszafelé jelöletlen utakat is érintettünk.
Az ősborókás mentén tett kirándulásunk
végén visszatértünk a Pótharaszti Sétaerdő Erdőőri lakához, s onnan már mindenki
relaxált állapotban indult haza. Néhányan
megálltak még Szabó Attila László házánál,
hogy erdei gyűjteményüket – a nagy őzlábgombákat – bevizsgáltassák.
Artzt Tímea
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MÚLT-FAGGATÓ

A SZÉPKOR TITKA
A csévharaszti levegő, a genetika, a nagy család, a kert,
az állatok szeretete vagy valami más a hosszú élet titka?

A

schenbrenner Erzsébet 1924.
május 3-án született, néhány
hónap múlva már 97. életévét
is betölti. Varga Sándorné legfiatalabb lányánál, Erzsikénél lakik.
Aki belép a József Attila utcai otthonukba, érzi az összetartozást, a
nyugalmat és a tiszteletet az idősebb
családtag iránt. Erzsi néni július végén elesett és eltört a keze, majd
kezdődő tüdőgyulladáson esett át,
legyengült, de most teljesen magabiztosan áll. Filigrán meg jelenése
bizakodással tölti el az embert. Mi
a titok?
Aschenbrenner Erzsike tősgyökeres csévharaszti, születése óta itt
él, és itt is akar meghalni. Édesapja
uradalmakban dolgozott és 17 holdon gazdálkodott, nagyon jól értett a
zöldségtermesztéshez és az állatokhoz. Erzsike családjában 9 gyermek
született, 2 fiú és 7 lány. Erzsike volt a
harmadik. Bátyja (György) 38 évesen
meghalt, ez nagy traumaként érte a
családot, öccse (József) pedig az 1956-os
forradalom után titokban elhagyta az országot. Kanadában élt, többször hazalátogatott, 94 éves korában idén halt meg.
A hét lány (Marika, Jutka, Ica, Eszter,
Irén, Éva, Erzsi) a kemény falusi munka
mellett sokat bálozott, mint akkoriban
mindenki. Ha Erzsike erre gondol, látszik,
hogy legszívesebben beülne egy időgépbe.
A Brenner lányok híresek voltak a jókedvükről. Nemcsak lánykora, de szülei emléke is élénken él benne. A régi fotók is előkerülnek. Édesapja (Aschenbrenner György)
fényképe felidézi benne, hogy együtt vitték a kispesti piacra a kiváló minőségű

zöldségeket lóval: „Olyan paradicsomunk
volt, hogy a kereskedő így szólt, Gyuri bácsi inkább az üzletbe vigye az árut!”
1949-ben ment férjhez, 35 kilós aprócska, vékony lányként. Az első házasságából
négy gyermek (Eszti, Kati, Árpi, Irén) született, ám fia meghalt 50 éves korában. Az
igazi harmóniát, a második házasságában
találta meg, ahová férje két gyermeket hozott a családba. Ebből a kapcsolatból született legfiatalabb lánya, Erzsike, aki már
kicsiként kijelentette, hogy ő fogja gondját
viselni, ha megöregszik, és így is lett.
A múlt faggatása során kiderül, hogy
Aschenbrenner Erzsébet a nyári kerti

munkák végeztével, 16 éves korától cselédként is dolgozott Pesten. Ezt is szerette,
hiszen megbecsülték a családok, akiknél a
Mester és Haller utcában élt és dolgozott.
Persze a kimenőnapjain itt is lehetősége
nyílt táncolni. Arra a kérdésre, hogy ki volt
a gardedámja Pesten, nevetve felel: „Az
ő édesanyja bizony nem kísérgette! Más
volt a helyzet vidéken, ahol a lányokra a
fiútestvérek vigyáztak, ahogy rá az öccse
vagy a bátyja.”
A mulatozás, a tánc, az ének különösen fontos szerepet játszott az életében,
erre emlékszik a Dankó Rádió hallgatása
közben.
Erzsi néni lakrésze egy rózsaszín
lányszobára emlékeztet, talán fiatal lelkének köszönhető, hogy 85 évesen még udvarlója is akadt, amikor
Füreden lábadozott. Túl egy infarktuson, egy kéztörésen és egy tüdőgyulladáson teljesen egészségesnek tűnik,
a disznótoros ebéd hírére a szeme is felcsillan.
Utolsó kérdésemmel családtagjai számát firtatom. „Ha nem tudok aludni, akkor összeszámolom őket. Van öt lányom:
Margit, Eszti, Kati, Irén, Erzsi, tizenhét
unokám, harmincnégy dédunokám és két
ükunokám. A legszűkebb család is hatvan
fő, ezért csak a kerek számokat ünnepeljük együtt.” Miközben az utolsó perceket
a hangulatos teraszon töltöm, és azon
mosolygok, hogy Erzsike néni csak itt érzi
szükségét, hogy feltegye a maszkot, az ölébe veszi a család kiskutyáját.
„Aki állatbolond, az is marad”, de
most már beéri azzal, hogy körbelátogatja az unokája, Orsolya állatait. Van itt
leguán, szakállas agáma, gekkó, teknős,
patkány és póni; és vannak még csirkék
meg nyulak, akik mellett gyerekkorában
órákig ült. Búcsúzáskor még megnézem a
90. és a 95. születésnapjára kapott oklevelet Orbán Viktor aláírásával. Szép kor!
– mondom, s gratulálok. Mi mást mondhatnék?
Legyen a 100. születésnap tökéletes
ünnep!
Artzt Tímea

Hirdetés

Vecsésre keresünk,
hosszú távra

operátori
munkakörbe
kollégákat!

Jelentkezés: 06-20/215-0699
Email: munka@humilitas.hu

Feladat:
alkatrészek összeszerelése, forrasztás, tekercselés, kiegyensúlyozás
Munkaidő:
H–P 8 órában, 3 műszakban
Feltétel:
• 8 általános iskolai végzettség
• 3 műszak vállalása
• jó kézügyesség
Amit kínálunk:
• hosszú távú munkalehetőség
• fejlődési lehetőség

Céges busz:
Cegléd, Albertirsa, Monor, Csévharaszt, Pilis, Üllő, Gomba, Gyömrő,
Maglód, Mende, Sülysáp, Tápiószecső, Nagykáta, Szentmártonkáta,
Tápiószentmárton, Gyál, Ecser, Budapest: Örs vezér tere–Népliget–Határ
út–Pestszentlőrinc
Fizetés:
• fix havi bruttó alapórabér
+ teljesítménybér
• műszakpótlék (du. műszakban
30%, éj műszakban 50%)
• cafetéria
• nettó átlag kereset 180–200 000 Ft
(bruttó 270–300 000 Ft)
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JOGI TANÁCSOK
JOGI TANÁCSOK

A JEGYZŐ HATÁSKÖRE RÉGEN ÉS MA
Régen a jegyző volt a falu első embere, minden
problémával, ami a lakosokat helyben érintette, hozzá
fordultak. Helyben születtek az intézkedések és a
megoldások. A jegyző elsőfokú hatóságként működött,
rendőrségi és szabálysértési ügyekben is eljárhatott.
2013. január 1-jével új jogszabályok léptek
életbe, ennek következtében váltak ténylegesen szűkkörűvé a helyben intézhető
ügyek. Az ügyek nagy része a járási központokhoz került. A jegyző sok esetben
immár nem intézkedhet helyben, hiszen a
legtöbb esetben a járási hivatalokhoz kell
fordulni, a jegyzőnek velük kell együttműködni. Mindez nagyon sok időt és energiát
emészt fel, s persze az ügyintézésre várók
idegrendszerét. A lakosság bosszankodva
vár, hogy történjen már valami! Miért nem
lehet intézkedni úgy, mint régen? Azért,
mert az ügyintézés többlépcsőssé vált, az
eljárások ideje kitolódott. Ez mindenki életét megkeseríti, nem csak a lakókét, de a
bürokráciával küzdő jegyzőét is.

„Összességében,
amikor látszólag
nem történik semmi – a bejelentő
számára – látható
intézkedés,
akkor valójában
a társhatóságok
asztalán pattog a
labda...”

érdemi intézkedése hónapokat
vesz igénybe.
Eközben az építési területen
engedély nélkül
felhúznak eg y
raktárt vagy akár
egy teljes családi
házat.
Ha a tulajdonos csak ezt
követően szembesül a határozattal, ami az
építményt lebontásra ítéli, az
komoly anyagi károsodással járhat rá nézve.
Az optimális tehát az volna, ha az ügyeket
helyben, más hivatalok bevonása nélkül lehetne intézni, akkor gyorsan menne minden, és ez jogkövető magatartásra ösztönözné az embereket, nem gondolnák azt,
hogy következmények nélkül tehetnek bármit, és végül kevesebb káruk keletkezne.

A birtokvédelmi ügyek területén is
hatékonyságot vár a lakosság
Lakossági bejelentés érkezik
egy szabálytalan építkezés miatt.
Mi az eljárási rend?
A lakossági bejelentést követően a jegyző
helyszíni szemlét tart. A helyszínelés során kéri az építési engedélyek bemutatását, amelyet a Pest Megyei Kormányhivatal
Monori Járási Hivatal Építésügyi Osztályán
állítottak ki, amennyiben megtörtént a bejelentés. A tulajdonos azt állítja, hogy megtörtént, de a papírok még folyamatban vannak. A tulajdonos nyilatkozatát a jegyzőnek
ellenőriznie kell a kormányhivatalnál, ám
ezt csak levelezés útján teheti meg.
Az ügyintézők leterheltek, hiszen szinte
minden ügyben kizárólag ők jogosultak eljárni. További gondot okoz, hogy a központi
ügyintézők nem tudnak naprakészek lenni
a hozzájuk tartozó – nem kevés – település
mindenkor érvényes építkezési szabályaival. Az elhúzódó ügyintézés sajnos szinte
borítékolható, hiszen a kormányhivatal
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Egy elhanyagolt telek miatt lakossági bejelentés érkezik a hivatalhoz. A jegyző kiszáll
helyszínelni, azonban ha a tulajdonos nem
engedi be, akkor csak a rendőrség segítségével tud jogszerűen bejutni a portára,
ellenkező esetben magánlaksértést követ
el. Régebben, mikor a jegyző még elsőfokú
hatósági jogkörrel rendelkezett, erre nem
volt szükség, önállóan bemehetett és intézkedhetett.
Most többnyire másodjára jut be az elhanyagolt telekre, és felméri a helyzetet.
Ha szabálytalanságot észlel, akkor felszó-
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lítja a tulajdonost a porta rendbetételére
(lomtalanításra, kaszálásra).
De mi van akkor, ha a felszólításnak
nem tesz eleget? Ebben az esetben az eljárás alá vont személy bírság megfizetésére
kötelezhető. Ha a bírságot nem fizeti be,
akkor újrabírságolják.
Régen – ahogy az a falugyűlésen elhangzott – kényszerkaszálást rendeltek el markos legényekkel. Most viszont egy hosszú
procedúra végén az ingatlanra terhelhető a
pénzbüntetés, és adók módjára behajtható.
Ez radikális, de törvényes megoldás.

Kinek van igaza, Mari néninek
vagy Jancsi bácsi kutyájának?

A szomszédok közötti konfliktusok megoldása régen a jegyző feladata volt. Mindenki tudta, hogy nézeteltérés esetén,
végső soron a jegyző tud igazságot tenni.

Mára azonban ez is megváltozott: a szomszédok között fennálló, sokszor évtizedes
nézeteltérések rendezésének fő színtere
a bíróság lett. Ennek oka részben az életviszonyok változására, részben pedig a jegyző megváltozott feladat- és szerepkörére
vezethető vissza.
Manapság érdek-összeütközések esetén
csak a bíróság jogosult a mérlegelésre. Ha
Mari néni csirkéje Jancsi bácsi kutyájának
áldozata lesz, akkor Mari néni kártérítés
igénylése esetén a bírósághoz kell forduljon. Minderről egy szomszédjogi vagy kártérítési perben születhet ítélet. A jegyző
feladata maximum addig terjed, hogy megvizsgálja, hogy Jancsi bácsi kerítése megfelelően volt-e megépítve, illetve az állattartás szabályainak megfelelően tartotta-e
az ebet. A kártérítési jellegű ügyek tehát a
bíróság jogkörébe tartoznak, ezekben nem
a jegyző jár el.
Összességében, amikor látszólag nem
történik semmi – a bejelentő számára –
látható intézkedés, akkor valójában a társhatóságok asztalán pattog a labda, vagy a
szakhatóságok véleményére vár a hivatal,
hiszen azok hiányában érdemi döntést nem
hozhat. Az ügyek tehát nincsenek az asztal alá söpörve, a megfelelő lépések helyi
szinten rövid időn belül megtörténnek.

HIRDETÉSEK

Húspalota
2004 Bt.

HúS-, HENTESÁRu, VEGYESkERESkEDÉS
CÍM: 2212 Csévharaszt, Nyáregyházi út 23.
Tel.: 06-20/569-1841

VÁSÁROLJON MINDENT
EGY HELYEN!

Mindennap friss
csirke-sertés hús.
Zöldség-gyümölcs.
Füstölt áruk, kolbász-szalámi
különlegességek.
Pékáru-tejtermékek.
Édesség.
Vegyi áru.
Vecsési savanyú káposzta.
SZÉP-KÁRTYA ELFOGADÓHELY
BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

Nyitvatartás:
Hétfő–péntek: 5.30–17.00,
Szombat: 5.30–12.00,
Vasárnap: zárva
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Vecsési nagyüzemi konyha

HENTEST, SZAKÁCSOT,
KONYHAI KISEGÍTŐT
és fEKETE mOSOGATó
munkatársat keres
kiemelt bérezéssel.

Érdeklődjön céges buszjáratunkról!

Jelentkezni lehet
a 06-20-77-111-53 telefonszámon.

Vecsési nagyüzemi konyha

AlApANYAGrAKTÁrbA
munkatársat keres!

Vecsési nagyüzemi
konyha

HűTŐrAKTÁrOS–
KOmISSIóZó
munkatársat keres
éjszakai
munkavégzésre!

Jelentkezéseket
fényképes önéletrajzzal várunk.
karrier.city@gmail.com
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