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A TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉBEN 2022-BEN IS  
JÓ ÚTON HALADTUNK
Aki ma végigjárja Csévharasztot, 

szembetűnő változásként élheti meg, 
hogy megannyi beruházás, fejlesztés 

került végrehajtásra. A 2020-ban megkez-
dett útfelújítási programok – köszönhető-
en az idén is megnyert támogatásoknak –  
nagy lendülettel folytatódtak. 25 év után 
megtörtént a Kossuth Lajos utca teljes fel-
újítása, mely 2021-ben kezdődött, és két 
szakaszban zajlott. 2021-ben egy kilométer, 
majd 2022 nyarán 700 méter útburkolat ke-
rült javításra.

A Kossuth Lajos utca felújítása során – az  
állam által kijelölt fenntartó, a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt.-nek biztosított támogatás 
mellett – az önkormányzat 20 millió forint 
összegben finanszírozta az út felújítását. 
Továbbá a tavaly felújított Haranglábi busz-
megállópár után a községháza előtti és a 
Csillagsaroknál lévő buszmegállópár is az 
önkormányzat költségén újulhatott meg. 

Ezzel egy időben a Magyar Közút Non-
profit Zrt. a Monori utat is felújította, nem-
csak Csévharaszt belterületén, de a kül-
területén is, a Monorra vezető út Gulya 
rétig tartó szakaszán. Nagy eredmény, hogy 
Csévharaszton most már az aszfalt két olda-
lát megtámasztó süllyesztett szegélyköves 
technológiával újíthattunk fel utcákat. 

Összegezve: a Magyar Falu Program 
keretében megnyert 45 millió forint tá-
mogatást kiegészítve még önkormányzati 
forrásból újult meg 700 m hosszban az Ady 
Endre utca, és kapott egységes 5 m széles 
új aszfaltburkolatot kétoldali süllyesztett 
szegélykővel megtámasztva. Ezzel hosszú 
távra biztosítottá vált az ott lakók ingat-
lanjainak és intézményeink – óvoda, iskola, 
egészségház – jó minőségű úton és bizton-
ságosan való megközelítése.

A Magyar Falu Program keretében még 
tavaly a Deák Ferenc utca földutas szakaszá-
nak aszfaltozására megnyert 21,6 millió fo-
rint pályázati forrásból fennmaradt összeget 
az önkormányzat idén kipótolta, így a Deák 
Ferenc utca tavasszal felújításra és kiszéle-
sítésre került a Zrínyi utcától a focipályáig.

A helyi vállalkozók által befizetett ked-
vező nagyságú helyi iparűzési adó összege 
lehetővé tette, hogy saját forrásból tudtuk 
felújítani és újraaszfaltozni az Izabella, az 
Iskola és a Rákóczi utcákat is. Az Izabel-
la utca is kétoldali süllyesztett szegély-
követ kapott, és szélesebb lett a felújítás 
után, így már a kerékpárosforgalom is két 
irányba vált biztosítottá az amúgy egyirá-
nyú utcában. 

Idén a Balla közben is sikerült tört be-
ton felhasználásával az utat stabilizálni, 
így már a hulladékszállítás is megoldód-
hatott. 

Sok éve igény már, hogy a Kossuth La-
jos utcán végig járda legyen, ahol bizton-
ságosan közlekedhetnek a gyalogosok. Ez 
most már a megvalósítás fázisába lépett, 
és a Magyar Falu Program keretében el-
nyert 10 millió forint támogatás az ön-
kormányzat saját forrásával kiegészítve 
elegendő volt arra, hogy elkészülhetett 
elsőként a Csillag saroktól a Jókai utcáig 
tartó járdaszakasz. 

A jó utakhoz jó közvilágítás is szüksé-
ges, így idén a Nyáregyházi út külterületi 
részén bővítettük tovább a közvilágítást 
négy új oszloppal és lámpatesttel, így most 
már lehet éjszaka is jó látási viszonyok kö-
zött közlekedni a Nyáregyházi közig. Ezen 
túl további öt helyszínen szereltetünk fel 
újabb LED-es közvilágítást szolgáló lám-
pákat. A Deák Ferenc utca leaszfaltozott 
részén a hiányzó közvilágításra új megol-
dásként napelemes LED-es közvilágítás 
került kiépítésre. Ezen kívül még megany-
nyi apróbb fejlesztés történt településün-
kön, melyek nagyságában és összegében 
eltörpülnek a fent leírtakhoz, de mégis 
részét képezik annak, hogy az itt lakók jól 
érezzék magukat Idén összességében 160 
millió forint fejlesztési forrás került el-
költésre településünkön, melyhez az ön-
kormányzat 60 millió forint összegben 
nyert pályázati támogatást, és további 
100 millió forintnyi összeget saját költ-
ségvetéséből biztosított.  Pulisch József

Monori út felújítása

Izabella utca felújítása

Iskola utca felújítása

Rákóczi utca felújítása

Ady Endre utca felújítása
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SZOCIÁLIS TŰZIFA
Az idei évben a Belügyminisztérium 
által meghirdetett szociális tűzifapá-
lyázaton 65 erdei köbméter kemény-
lombos tűzifa vásárlására nyert támo-
gatást az önkormányzat. A korábbi évi 
gyakorlatának megfelelően a támoga-
tási kérelmek beérkezése után a no-
vember végi képviselő-testületi ülésen 
már megszületik a döntés a támoga-
tásban részesülőkről, hogy ezt követően a tűzifa minél hamarabb 
a rászoruló családok részére kiszállításra kerüljön. A támogatásban 
részesülőknek nem kell fizetniük a kiszállításért, a kiszállítás költsé-
gét az önkormányzat vállalja magára.

TÉLI IGAZGATÁSI SZÜNET 
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
A képviselő-testület döntött arról, hogy az 
idei évben is elrendeli a Csévharaszti Pol-
gármesteri Hivatal téli igazgatási szünetét 
a dolgozók szabadságának a terhére, mely 
igazodik az iskolai téli szünethez, illetve az 
államigazgatás közigazgatási szünetéhez. 
Ezért a polgármesteri hivatalban ügyfélszol-
gálat idén utoljára december 21-én (szerdán) lesz, ezt követően 2023. 
január 9-én (hétfőtől) érhető el ismét az ügyfélszolgálati ügyintézés. 
Az igazgatási szünet időszakában sürgős anyakönyvi ügyekben (halál-
eset) munkanap 9-12 óráig a 06-70/942-2590-as telefonszám hívható. 
Ez úton kíván a polgármesteri hivatal valamennyi munkatársa nevé-
ben békés boldog karácsonyi ünnepeket és boldog új évet! (P. J.)

SIKERES VOLT 
AZ ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS
Szeptember végén megrendezésre ke-
rült az önkormányzat által szervezett 
ingyenes lakossági elektronikai hulla-
dékok begyűjtése, mely 2020 óta folyik. 
A helyi lakosoktól idén négy tonnányi 
elektronikai hulladék – hűtő, mosógép, 
TV-készülék, konyhai kisgép – került 
begyűjtésre. Az újrahasznosítás jegyé-
ben immár harmadik alkalommal meg-
szervezett akciót sikeresnek értékeljük. 
Köszönjük a lakosok együttműködését, 
és aktív részvételét, hogy ezzel is tettek 
azért, hogy településünk tiszta legyen, 
és környezetünket megóvjuk.

A 65. ÉLETÉVÉT BETÖLTÖTT 
HELYI LAKOSOK TÁMOGATÁSA

Csévharaszt Önkormányzata 2022. év-
ben is támogatja a 65. életévüket betöltött 
csévharaszti lakosokat. A támogatás kézhez-
vételének feltétele a 65. életév betöltése és a 
csévharaszti lakcím. A támogatás egyszeri 
6  000  Ft összegű utalvány, mely a település 
üzleteiben használható fel 2022. december 
18-ig. Az utalványok december elejéig a jogo-
sultak lakcímén kerülnek kézbesítésre, hogy 
kellő idő jusson azok felhasználására.
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telefonszámon.

• napi több adag étel extra juttatásként
• céges busz  • munkaruha
• konyhai kisegítőknek akár 260 000–310 000 HUF 

kereseti lehetőség!

HENTEST, SZAKÁCSOT,  
és KONYHAI KISEGÍTŐT 

Vecsési nagyüzemi konyha  
muNKATÁrSAKAT KErES!

konyhai kisegítőknek akár 260 000–310 000 HUF 
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SZÜRETI FELVONULÁS
2022. szeptember 17-én hetven–nyolcvan fő 
felvonulásának lehetett aktív résztvevője és tanúja 
Csévharaszt. A szüreti felvonulás a haleszi buszfordulótól 
indult és az Ady Endre utcában, az iskolaudvar előtt 
zárult. Lovaskocsin utazott a kisbíró, a Signal húzta a 
talpalávalót, főként a Balla Károly Általános Iskola tanárai 
és tanulói alkották a menet apraját és nagyját.

N apos reggelre ébredtünk 2022. 
szeptember 17-én. Így derűsebben 
lehetett ráhangolódni a szüreti fel-

vonulásra. A gyülekező helyszíne a Halesz 
volt, ide várta 13 órakor a beöltözött felvo-
nulókat a kisbíró és a bíróné, akik Tóth József 
csodálatos hintóján utazhattak. Az első ál-
lomás vendégvárója, Pulisch József és édes-
anyja, Manyika finom süteményekkel, szil-
vás pitével, karamelizált körtés lepénnyel, 
kekszes almással, malvinnal, sajtos pogá-
csával és sajtos rúddal készült a Petőfi Sán-
dor utcai otthonuknál. Itt a Haleszben rög-
zítettük az első csoportképet a népviseletbe 
öltözöttek 70 fős csoportjáról. Miután kicsik 
és nagyok oszlopba rendeződtek, 13:35-kor 
indult a menet a Petőfi Sándor végétől a köz-
ségháza irányába. Az útszakaszokat végig a 
polgárőrök szervezett csapata biztosította.

A második vendégvárás a Petőfi utca 53. 
szám alatt, a Mezei család jóvoltából tör-
tént. A Mezei család korábban sosem ké-
szült vendégvárással, de most két év kiha-
gyás után fontosnak tartották a hagyomány 
fenntartását: „Közösségi emberek vagyunk, 
amikor voltak a bálok, akkor is beöltöztünk” 
– mondta Mezei Erika, aki családja körében 
lagzis puszedlivel, kókuszos kosárkával ké-
szült. Miközben arról beszélgettünk, hogy 
három éve volt utoljára felvonulás, és Erika 
felidézte, hogy 1999-ben ő is beöltözött, a 

menet már tovább is haladt. Valaki meg-
állt a gazdagon rakott stand mellett, „must 
vagy bor” – kérdezte, majd csalódottan to-
vasétált, hiszen az almalé és a gyümölcstea 
megtévesztette.

14:00-kor érkezett a táncos kedvű cso-
port a harmadik megállóhoz, a Petőfi utca 
14. szám alá. Itt Kovács György családja 
fogadta a táncosokat és fotósunk, Kollár 
Tamást, akit még pálinkával is kínált az al-
polgármester úr. Nem volt túl meleg, de az 
eső nem esett, a hűvösen derűs szeptem-
beri napon többeknek jólesett a szíverősítő. 
A zenekar táncra ingerlő dallamai mellett 
almással, Zsuzsi-szelettel, grízes-mézes-
sel, amerikai krémessel, kókuszos kiflivel és 
négylapos csokoládés sütivel várta a család 
a felvonulókat a rendezett porta előtt.

14 óra körül a menet a Kossuth Lajos ut-
cára kanyarodott, a Kossuth Lajos utca 135. 
szám alatti Naszvadi házaspárhoz. Míg a fel-
vonulók negyedszerre is táncra perdültek, a 
szemben lévő portán építkeztek. Naszvadiné 
Zsuzsikát is megtáncoltatták, aki felejthetet-
len szilvás papuccsal, túrós batyuval és po-
gácsával várta a sétálókat. Korbács Palival, a 
kisbíróval is váltottunk néhány szót. Paliról 
kiderült, hogy 17 éve már Mendén él, és két 
éve tervezett bolond lakodalmon ő lett vol-

na a vőlegény, mivel az a rendezvény a Covid 
miatt elmaradt, nagy örömmel vállalta a kis-
bíró szerepét. Hogy mivel jár a szerep? – erre 
a kérdésre azt válaszolta, hogy a felvonulók 
köszöntésével és táncolással. Láthatóan 
örült a megtisztelő felkérésnek, ami a szüreti 
felvonulás végén meg is köszönt.

Az ötödik állomásra 14:43-kor érkeztek a 
felvonulók. A Kossuth Lajos 75. számnál Bán 
Erzsébet, Bokros Mariann, Antal Junior, Dürr 
Bianka Varga Terike és Bokros Istvánné Ko-
vács Valéria várta a menetet.  A kínálat itt 
is igen gazdag volt: meggyes sütit, almást, 
hatlapost, pogácsát, lekváros tekercset és 
házi bodzaszörpöt fogyaszthattunk. Valikát 
éppen táncba hívták, így lányával beszél-
gettünk, aki elmondta: „Édesanyám döntött 
úgy, hogy legyen vendégelés. Bár azt hittük, 
hogy többen lesznek, korábban minimum 
kétszerese volt a felvonulók száma. Édes-
anyám közösségi ember, ott volt a Nőegylet 
alapítói között is. A 90-es években a Nőegy-
let szervezte a bálokat ősztől tavaszig, szü-
reti rendezvényeket, jótékonysági bált, szín-
házlátogatást és strandjáratokat. Akkoriban 
a szüreti felvonulás nagy dolog volt, Pilistől 
Vecsésig, Gombától Bényéig, Nyáregyházán 
és Monorierdőn is kiplakátolták. Azóta sok a 
beköltöző, a nehézségek, a politika, a pénz 
széthúzta az embereket. A népszokásokra is 
rátapadtak ezek.” 

Ezen a ponton három lovaskocsi érkezett 
meg pluszban, mert lakodalom is volt az ut-
cában. A vendégművészekkel kibővült Signal 
Music Group zenekar egyre jobb kedvre 
hangolta a táncosokat – a tangóharmonikás 
Gengeliczki Tibor, a szaxofonos Halkó Péter, 
a trombitás Sóvári Tamás, a basszusgitáros 
Holly Antal és a dobos Oláh Imre – nem csak 
a közönséget, de egymást is elszórakoztatta.

A Kossuth Lajos utca végén a Nyáregyházi 
és a Monori út kereszteződésénél megállt a 
csoport egy vidám körtánc erejéig, a kör kö-
zepén Jeruska Ágnessel és Kovács Valériával. 

KÖZÖSSÉG
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A Balla kara

A Mezei család

Petőfi utca Kovácsék

Kossuth Lajos 135. Naszvadiék



A kissé már fáradt hetven–nyolcvan fős cso-
port a Nyáregyházi úton balra kanyarodott a 
Móra Ferenc utcánál, az idő is hűvösebbre for-
dult, de az utolsó állomás egyre közelebb került. 
15:40 perckor érkeztünk meg a Széchenyi utca 
10. szám alá. Itt Gönczi Sándor és neje, Magdi, 
Nagy Sándor és családja fogadta a menet tagjait, 
de bekapcsolódott még a vendégvárók sorába 
Fülöp Zoltán és neje, Farkas János és családja is. 
A finomságok terén a Kinder-szelet, a hólabda, 

a kókuszgolyó, a pogácsa és sajtos is hódított. A 
Széchenyi utcaiak is kiemelték, hogy céljuk „a 
hagyomány fenntartása, ami nagyon haldok-
lik a faluban”. Az ötletgazda, Gönczi Sándorné 
döntött arról, hogy „itt a falu végén vagy elején 
– nézőpont kérdése – is legyen megvendégelés”.

Végül a kissé már átfagyott és megfáradt 
csapat az Ady Endre utcába érkezett, az iskola 
udvarához. Bent a napközi épületében néhány 
pár virsli várta a táncosokat és kísérőiket, mely-
ről az önkormányzat gondoskodott. Aki részt 
vett a 13 órától 16:15-ig tartó felvonuláson, az 
már nemigen kívánta az esti mulatságot. 

A rendezvényre végül nyolcvanegy felvonuló 
regisztrált, a táncosok nagy része a Balla Károly 
Általános Iskolások tanárai és diákjai közül ke-
rült ki. Nélkülük nem mentünk volna sokra, de 
velük és a technikai személyzettel, valamint a 
zenészek közreműködésével nagyon jó hangu-
latú rendezvény kerekedett. Artzt Tímea
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MIÉRT MARADT EL A SZÜRETI BÁL?
Kritika érte a településvezetést abban a 
kérdésben, hogy a 2022. szeptember 17-re 
tervezett szüreti bál elmaradt, csak felvonulás 
volt a településen. Bagó Norbert Bence képviselőt 
kérte meg a Csévharaszti Hírharang, hogy 
világítsa meg a döntés hátterét, hiszen ő volt az, 
aki a kezébe vette a rendezvény szervezését.

– Mikor kezdődtek meg a szüreti bállal és 
felvonulással kapcsolatos előkészületek?

Már 2022 májusában elindultak a szü-
reti rendezvény előkészületei, hiszen fel 
kellett mérni, hogy mennyire van igény a 
lakosság körében a felvonulásra és a bálra. 
Nem csupán a 2022. júliusi Csévharaszti 
Hírharangban reklámoztuk a szüreti fel-
vonulás és a bál tervét, de a XV. Ősboró-
kás Falunapon és a Községi Könyvtárban 
és Közösségi Házban is folyamatosan to-
boroztunk Tóth–Tuba Erika segítségével, 
hívtuk a helyieket, kértük, hogy jelezzék a 
részvételi szándékukat. 

– Hogyan mértétek fel az igényeket?
A faluvezetés egy előzetes regisztráci-

óval felmérte a felvonulók létszámát, akik 
a könyvtárban viseletet is választhattak, 
továbbá Tóth–Tuba Erikánál lehetett je-
lezni, hogy kik vállalnak részt a szüreti 
felvonulók vendéglátásában. Hónapok óta 
elérhetők voltak a könyvtárban a népvi-
seletek, amit a lakosság ingyen kölcsö-
nözhetett a felvonuláshoz. Az esemény 
folyamatos népszerűsítése mellett még 
sem volt élénk a beöltözési kedv.

– Ki szervezte eddig a bálokat?
A hagyományok szerint a bállal kap-

csolatos szervezési és lebonyolítási fo-
lyamatokat eddig a ballagó nyolcadikosok 
számára az iskola szülői munkaközössé-
ge vállalta. A bál bevétele ugyanis eddig 

a ballagással kapcsolatos kiadások fede-
zetére ment. Természetesen a bál olyan 
költségeit, mint a zenekar honoráriuma, 
eddig is az önkormányzat vállalta. A Balla 
Károly Általános Iskola intézményveze-
tőjével, Családi Bettinával való egyezte-
téseket követően felmérésre került, hogy 
az iskola szülői munkaközössége a szüreti 
bállal kapcsolatos szervezést vállalja-e. A 
felmérést követően azt a visszajelzést kap-
ta a képviselőtestület, hogy nem vállalja. 
Ezt követően életkor szerinti kimutatást 
készítettem a felvonulásra jelentkezők lét-
száma és életkora alapján. A létszám nem 
érte el a 100 főt, a felvonulók között pedig 
iskolásgyerekek voltak, így a településve-
zetés arra a következtetésre jutott, hogy 
az alacsony előzetes regisztráció alapján 
nincs nagy érdeklődés a felvonulásra, így 
a bál nem került megrendezésre.

– Hogyan értékelnéd végül a szüreti felvo-
nulást létszám és hangulat tekintetében?

Összesen 81 fő vett részt a felvonuláson. 
81 regisztrált fő. Ebből 45 fő volt a 6-14 év 
közöttiek száma, és mindössze 28 fő a 15 
éves kor felettieké. Ha a regisztrált felnőt-
tek létszáma meghaladta volna az 50 főt, 
akkor lett volna értelme a bálnak. Én sze-
mély szerint nagyon sajnálom, hogy a helyi 
lakosság nem volt aktívabb, mert akik ott 
voltak, azok jól érezték magukat. Ez úton 
is köszönöm a közösség aktív tagjainak a 
részvételt és a lelkesedést! A.T.

Bagó Norbert Bence

Kossuth Lajos utca Jeruskáék

Széchenyi utca
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MOSOLYGÓ MULATÓS
A szüreti felvonulás egyik hangulatfelelőse a Signal Music 
Group zenekar volt. Mégis hogyan lehet mosolyogva 
zenélni és énekelni hosszú órákon át egy nyitott 
gépjárművön? – többek között erre a kérdésre kerestük 
a választ Sóvári Tamással készített interjú során.

- Mikor és hol alakult a Signal zenekar?
1992-ben alakult Pilisen, helyi lelkes ze-

nész fiatalokból. Azokból, akik eredetileg 
alakították, már senki sincs benne a jelenlegi 
Signal Music Group néven működő formá-
cióban. 

– Kik alkotják jelenleg a négy fős zenekart?
Gengeliczki Tibor a legrégebbi tag, 25 éve 

húzza, tolja a zenekar „szekerét”. Tibor ját-
szik tangóharmonikán és mindenféle billen-
tyűs hangszeren; én trombitásként 2007-ben 
csatlakoztam hozzá. Állandó tagunk Oláh 
Imre a dobosunk és Holly Antal a gitárosunk, 
illetve mindannyian énekelünk is. Alkalma-
sint vendégművészek csatlakoznak hozzánk, 
mint például a szüreti felvonuláson. A Signal 
történetében voltak, akik amatőrként kezd-
ték, majd profikká váltak az évek során. A név 
a tagváltozások ellenére mindig továbbadó-
dott mint egy brand.

- Mi a ti brandetek?
A szórakozni, mulatni vágyó közönséget 

mozgatjuk meg, a szó legszorosabb értelmé-
ben is. A zene ott születik a helyszínen: a mű-
sor összetétele, a zeneszámok egymásutáni-
sága ott alakul ki, abban a pillanatban, ahogy 
kapjuk az impulzusokat a kedves közönség-
től.  Mi végig improvizálunk, amikortól fel-
vesszük a hangszert, a sorrend, a tempó- és 
a hangulatváltások tekintetében. Amikor va-
laki odajön hozzánk, és kéri a kedvenc dalát, 
akkor újratervezünk. Figyelünk egymásra, a 
buli intenzitására, hiszen a tetőfokára hágott 
hangulatot minél tovább fenn kell tartani. 
Egy magyar nótának és egy friss csárdásnak 
is minden egyes pillanatát ki kell élvezni, át 
kell élni, különben nem vagy hiteles. Szere-
tünk zenélni, és jó látni, hogy az emberek jól 
érzik magukat.

- Kitől és milyen rendezvényekre ér-
keznek felkérések?

Aki megkeres, az általában már 
hallott minket muzsikálni, vagy lá-
tott olyat, aki hallott. Az óvodától 
az egyetemi rendezvényeken át a 
nyugdíjasdélutánokon keresztül min-
denhol megfordulunk országszerte: 
esküvők, céges rendezvények, bálok, 
vásárok, születésnapok, névnapok, 
keresztelők alkalmával. De zenéltünk 
már disznóvágáson, tejfakasztón, és 
örömmel áll a zenekar a jótékony célú 

megmozdulások mellé is.

- Mennyire nagy a teherbírásotok a szóra-
koztatás terén?

Ha úgy kívánja meg a rendezvény, akár 
24 órán keresztül is tudunk zenét szolgál-
tatni. Nyáron az esküvők teszik ki a mun-
káink oroszlánrészét. Egy esküvőn például, 
ha szombat délben van a vendégvárás, akkor 
másnap délig ott vagyunk. Mi így szocializá-
lódtunk. Nem úgy, hogy 45 perc zene után 
20 perc szünetet tart a zenekar. Jellemző-
en három óra összefüggő zenélést követően 
tartunk pár perc szünetet. A rutin abban rej-
lik, hogy huszonöt-harminc éve a kezedben 
van a hangszer, tudsz úgy énekelni, zenét 
szolgáltatni, hogy 2-3 óra múlva ne dobd be a 
törülközőt semmilyen téren sem, miközben 
a közönség azt látja, hogy te jól érzed magad.

 
- Meg tudtok-e élni a zenélésből vagy van 
mellette civil állásotok?

Polgári állása minden tagnak van termé-
szetesen. Hétfőtől péntekig civil foglalkozást 
űzünk, majd hétvégén hét végén égetjük azt 
a bizonyos gyertyát. Én a monori zeneisko-
lában tanítok.

- Legutóbb a szüreti felvonuláson játszotta-
tok, hogy éreztétek magatokat Csévharasz-
ton?

Csévharaszt nekünk szívünk 
csücske település, mert nagyon jó 
a közösség. Már tudjuk, kinek mi a 
nótája, kit mivel tudnánk boldoggá 
tenni.

Miben különböznek a környező tele-
püléseken a szüreti programok?

Van, ahol már csak szüreti fel-
vonulás van, máshol csak bál, és 

egyre ritkább az, hogy mindkettő sok embert 
vonzzon. Valahol a meneten van a hangsúly, 
máshol a bálon. Ahol hosszú a menetelés, ott 
nagyon elfáradnak a táncosok, s a bálra már 
nem mennek el.

- Lenne-e valami tipped a szüreti mulatsá-
gok, bálok szervezői számára?

Első és legfontosabb az, hogy ha jó han-
gulatot szeretnének garantálni a közössé-
güknek, akkor minket kérjenek fel a ren-
dezvény zenei szolgáltatására! Persze, csak 
vicceltem. Azt tapasztaljuk, hogy a koncert-
hangulatra egyre nyitottabbak az emberek. 
Kíváncsibbak egy kétórás térzenére, ahová 
lazább ruhában is elmehetnek, mint egy bál-
ra. Érdemes lenne megnézni, hogy ha a kocsi 
kint maradna a település egy pontján a zené-
szekkel, akkor mennyien jönnének el.

- Melyik az a mondat, ami a ti műfajotokban 
játszó zenészeket leginkább idegesíti?

Szerencsére nyugodt vérmérsékletű 
emberek vagyunk, így nem idegesítenek a 
szórakozni vágyók, de az „ó, ti csak lakodal-
mas zenészek vagytok” mondat azért kicsit 
bosszantó tud lenni. Kinyílt a világ, ezért 
szigorúan magas minőséget kell produkál-
ni. Ez arról szól, hogy te mit tudsz hozzá-
tenni a kottán túl. Nem lehet szolgai módon 
lejátszani egy 40 évvel ezelőtti zenét, mert 
már más az emberek rezgése, élettempója 
és megváltozott az ízlése is. Egy percre nem 
engedheted el a fonalat, mert akkor leül az 
ember, felveszi a kabátját és hazamegy a 
rendezvényről. Pont az a nehéz, hogy moso-
lyogva visszük végig ezt az iszonyú koncent-
rációt. Azonban látva az emberek reakcióját 
mindig azt a konzekvenciát vonjuk le, hogy 
örülünk, hogy mi ily módon tehetjük boldo-
gabbá az emberek életét. Hálásak vagyunk, 
hogy hangszer lehet a kezünkben, és merjük 
is használni. Artzt Tímea

Signal Music Group. Oláh Imre, Sóvári Tamás, 
Gengeliczki Tibor, Holly Antal

Szüreti formáció

Sóvári Tamás



IDŐSEK NAPI DÁRIDÓ
Több mint háromszáz köszöntőt és meghívót küldött ki 
a polgármesteri hivatal az idősek világnapja alkalmából. 
Végül százan jöttek el a Balla Károly Általános 
Iskola tornatermébe az október 1-jei rendezvényre, 
ahol egy kis szórakoztatásban volt részük.

Október első szombatján 17:00-kor 
kezdődött az idősek világnapja al-
kalmából rendezett fogadás, me-

lyen Tóth–Tuba Erika köszöntötte a meg-
hívottakat. A megnyitót követően a 2021. 
évi falunapról ismert Pintér Timi érkezett 

egy könnyűzenei összeállítással. Nehéz 
volt rögtön belecsapni a mulatozásba, de 
amikor megszólalt a Risza, risza című dal, 
akkor a férfiak már nem állhattak tovább 
ellen az énekesnő hívásának, és táncba in-
dultak. Az ötvenperces műsor a közönség 
véleménye szerint interaktív és szórakoz-
tató volt; de akadtak olyan hangok is, akik a 
magyar nótákat hiányolták.

A műsor után Pulisch József polgármes-
ter úr köszöntötte a vendégeket és a falu 
legidősebb lakóját, a 97 éves Dombóvári 
Györgynét, aki 1924. december 30-án szü-
letett, de nem lehetett jelen a rendezvé-
nyen. Egy Varsolcról hozott ötlet alapján 
ezen a jeles napon megajándékozták a falu 
legrégebben házaspárját is, Kiss Sándort és 
Kiss Sándornét, akik 63 éve élnek boldogan 
itt Csévharaszton.

A köszöntőket követően a pörkölt és a 
galuska a Tanya Csárdából érkezett. A fel-
szolgálást az önkormányzat alkalmazottai 
vállalták magukra, őket segítették a köz-
munkások és az iskola konyhai dolgozói, az 
étkezés szervezését Nagyné Erika bonyo-
lította le.

Az est folyamán a polgárőrök privát ké-
résére alkalom nyílt felköszönteni egyik 
társukat, Szőke Jánost is, aki a 65-dik szü-
letésnapját ünnepelte. Szőke János öröme 
és a Dupla Kávé zenei mixe táncra hangolta 
a közönséget. Ezt követően még 40 percig 
szólt a Szatmári Dáridó. Összességében 
egy órát mulatott a száz fős társaság, el-
mondások szerint ilyen még nem volt. Szö-
szi néni is kedvet kapott az énekléshez, te-
hát vidáman telt az este.  A.T.

Hirdetés

Újhullám az autóiparban!   

jElEntKEzÉS
     1.    24 órás portaszolgálaton jelentkezési 

lap kitöltése + rövid önéletrajz  
zárt borítékban történő leadása,  

vagy
     2.   önéletrajz megküldése az  
allas@shsec.hu  

e-mail-címre, válaszban megküldjük  
a  jelentkezési lapot

többet megtudhat rólunk a következő 
weboldalakon:

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

Címünk: 2200 monor, ipar u. 20.

CSatlaKozz hozzánK opErátorKÉnt!
amit KínálunK:
•  Hosszú távú karrier 

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

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

házat
•  Utazási hozzájárulás 

15 Ft/km
•  Céges buszjárat

ElÉrhEtő  

fizEtÉS: nEttó 

450   000 ft

mEGfElElő  

lÉtSzám ESEtÉn  

Új buSzjáratot 

inDítunK!

buSzjáratoK:
i. Pilis–Nyáregyháza–
Felsőnyáregyháza–
Csévharaszt–Vasad
ii. Tápiószele–Farmos–
Nagykáta–Tápióbicske
iii. Pánd–Káva–Bénye–
Gomba–Monor
iV. Cegléd–Ceglédbercel–
Albertirsa–Pilis–Monorierdő
V. Budapest VI. ker.–Bp. 
VIII. ker.–Bp. IX. ker.–Bp. 
XIX. ker.–Ferihegy–Vecsés–
Üllő–Péteri
XIX. ker.–Ferihegy–Vecsés–
Üllő–Péteri
XIX. ker.–Ferihegy–Vecsés–

Vi. Budapest X. ker.–Bp. 
XVIII. ker.–Vecsés
Vii. Budapest X. ker.
Viii. Szolnok–Abony–Törtel–
Cegléd

Idősek világnapja a Ballában

Kiss Sándor és felesége 1959.04.11.
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ingatlan
piaci.com
közvetítő iroda

Eladó 
ingatlanokat 

kErEsünk
meglévő készpénzes ügyfeleink részére 

a Dél-Pest megyei és Budapesten, 
a Dél-pesti régióban

Ha számít az ár,  
az ingatlanpiaci vár!
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TATAT
L É K T Ó

L1%

Kossuth téri Piac Üzletház • Bp., 1191 Kossuth tér 1. I. em.  • Tel.: 06-70-935-5181

Amennyiben 
gondolkozik lakása, 
háza, telke eladásán,  

forDULJon 
BIzALommAL 

Az
IngATLAnPIAcI 

KözveTíTő  
IroDához!

Hirdetés

A REFORMÁCIÓ NAPJA
1517. október 31-e az a dátum, amit minden 
reformátusnak illik ismerni, hiszen Luther 
Márton és Kálvin János olyan folyamatokat 
indított el Európában, mely hatást gyakorolt 
nemcsak az egyház, de a tudomány, a 
nyelviség és a gondolkodás fejlődésére is.

1517. október 31. az a dátum, amit a reformáció kezdetének tekintünk. 
Ezen a napon Luther Márton kitűzte 95 tételből álló kiáltványát a 
wittenbergi vártemplom kapujára. A reformáció szellemisége, gon-
dolatvilága már jóval korábban elkezdett kibontakozni. Voltak olyan 
választott emberei Istennek, akik szószékekről vagy piaci hordókról 
szónokolva hirdették a reformáció elveit és gondolatiságát, szem-
befordulva az akkori tanítási elvárásokkal. Luther Márton volt az a 
személy, aki a reformáció alapelveit, Bibliához ragaszkodó tanításait 
pontokba szedve közhírré és közkinccsé tette. Mivel a korábbi refor-
mátori gondolatokat hirdető szónokokat sikerült elnyomni, kivégezni, 
így 1517. október 31-ét tekintjük a reformáció kezdetének. 

Maga a reformáció szó éppen azt jelenti, hogy visszaállítás, helyre-
állítás. Valaminek, ami eltorzult, deformálódott, annak a helyreállítása. 
Re-formálás – visszaállítás az eredeti állapotba.

Mit kellett visszaállítani? Az 1500-as évek elejére az akkori egyház 
teljesen eltorzult, a pápák, püspökök és bíborosok nagyon gyakran vál-
tották egymást, s tisztségük betöltése nem az isteni elhíváson alapult, 
hanem a hatalom megszerzésének vágya volt a szívükben. A kegyel-
mes Isten teljesen ismeretlen volt számukra, annál inkább hirdették 

az igazságosan ítélő Isten képét, aki kegyetlenül megbünteti a bűnös 
embert. Az egyszerű ember akkor is érezte bűnének súlyát, szeretett 
volna ettől megszabadulni. A középkor hétköznapi embere rettegett a 
túlvilágon rá váró ítélettől, így feltette a nagy kérdését: hogyan jutha-
tok a mennyországba? Ezt kihasználva az akkori egyház a kegyelmet, 
az üdvösséget pénzért bocsátotta áruba búcsúcédulák formájában.

Mivel a Biblia nagyon ritka volt, nem volt minden kolostorban, ezért 
még a szerzetesek sem voltak rendszeres bibliaolvasók. Így az Isten 
igéjének igazsága könnyen elferdült, az igehirdetők is tévútra keve-
redtek. A prédikációk latinul hangoztak – az egyszerű ember mit sem 
értett belőlük –, nem a Biblia igéinek a tanítására alapozták, hanem a 
zsinati határozatokra, püspöki utasításokra.

A reformáció nem hitújítás akart lenni, mint sokan gondolják, 
hanem a régi, jézusi tanításnak, az evangéliumnak a megtisztítása. 
A kegyelmes Isten bemutatása a Biblia alapján. Visszatérés mindah-
hoz, amit Jézus hirdetett, amikor itt járt közöttünk. Az akkori ember 
számára teljesen új gondolat volt, hogy a kegyelmes Isten megbocsát! 
Megbocsátó kegyelmét nem a jócselekedetekért, bűnbocsátó cédulák 
megvásárlásáért, kegytárgyak gyűjtéséért – egyszóval érdemekért – 
adja, hanem Jézus kereszten elvégzett áldozatáért. A reformátorok 
mindig Isten igéjét hangoztatták! Így az ember nagy kérdésére, hogy 
hogyan juthatok a mennybe, a következő választ adták: „Hiszen ke-
gyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten 
ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” Ef 2,8-9. A 
kegyelem felismerése magával hozta a lélek megújulását. 

Az egyik reformátori alapelv szerint: a reformáció nem a nagy re-
formátorok munkásságával kezdődött, és nem is velük ért véget, ha-
nem folyamatos. Az egyháznak szüntelen reformálódnia kell, ez azt 
jelenti, hogy mindig arra kell törekednie, hogy életét, hitgyakorlatát, 
kegyességét hozzáigazítsa a Biblia tanításához. Ezt jelenti a megúju-
lás. Minden megújulás a szív megújulásával kezdődik, amikor Isten 
igéje elkezd benne munkálkodni. Így történt a nagy reformátorok 
életében és így történhet ma is a mi szívünkben.

Király János református lelkipásztor



VARSOLCI NAPOK
Két év kihagyás után kilenc fő, egy 
kisbusznyi helyi lakos kelt útra a 
Romániában lévő testvértelepülés irányába 
szeptember 10-én a Varsolci Napokra.

ACovid miatt kimaradt két év a varsolci látogatások sorából. 
A testvértelepülés megtalálása Damner Erzsébethez kötődik, 
aki Szilágysomlyón született, Varsolc mellett. Idén Naszvadi 

Zsuzsa gyűjtötte maga köré a csévharaszti utazókat. Kifelé férje, 
Naszvadi Sándor vezette az önkormányzat kisbuszát, melyben a há-
zaspáron kívül hét fő ült: Szabóné Varga Klára, Tóthné Szőnyi Krisz-
tina, Varga Terézia, Parádi Rozália, Orosz Csaba és párja, továbbá 
Bagó Norbert Bence, aki pedig a visszaúton sofőrködött.

Szeptember 10-én szombaton 8-kor indultak, mert délután 3-ra 
várták őket. Odafelé útba ejtették Nagyváradot, ahol megnézték a 
római katolikus székesegyházat, Szent László szobrát, annyi idejük 
azonban már nem volt, hogy Nagyvárad többi nevezetességét, Ady 
Endre emlékhelyeit is megtekintsék. Ady Endre itt újságíróskodott, itt 
ismerkedett meg Lédával, sőt még Varsolcról is írt verset: „Varsolcot, 
e vidám falut/Átgázoltuk vidáman/S hozzám illően bátran:/Be szép 
az Élet és a vidék/Szívnek és szemnek, hogyha fut.” (Ady Endre: A 
Kraszna völgyén).

Megérkezéskor a szállásadók várták a csévharasztiakat a helyi 
kultúrházban. Az elszállásolás magánházaknál történt. A vendéglá-
tók nem voltak a cséviek számára teljesen idegenek, hiszen többen 
eljöttek a XV. Ősborókás Falunapra. Egy gulyásleves elfogyasztását 
követően mindenki elfoglalhatta a szállását és közelebbről is megis-
merkedhetett a háziakkal.

A következő fix program 18 órakor a borospincék meglátogatása 
volt. Itt a vasadi képviselettel is találkoztak. A varsolciak rokonszen-
ve, vendégszeretete olyan nagy, hogy jut belőle mindkét település-
nek. Ezt bizonyította az is, hogy két napon át folyt a pálinka és a 
bőséges trakta: kolbász, pörkölt, csalamádé; csokis, diós helyi kalács. 
A szombat esti nótázás, mulatás után 23 óra tájt mindenki visszatért 
a szállására, kissé fáradtan és izgatottan várta a másnapot.

Vasárnap a házigazdák gazdag bőségtállal készültek. A reggeli ha-
rangszó a református templomba hívta a helyieket és a vendégeket. 
A református templom felé menet már mindenki megcsodálhatta 
a helyi népviseletet. Aki akart, az részt vett az istentiszteleten, aki 
nem, az sétálgatott az utcákon. Beszéd és koszorúzás követte az is-
tentiszteletet, továbbá két épületátadó ünnepségére is sor került a 
Varsolci Napok keretében. Átadták az egészségházat és a könyvtárt. 
A látogatók betekintettek a település aprócska általános iskolájába is. 
A helyi iskola vezetőségével Szabóné Varga Klára és a Tóthné Szőnyi 
Krisztina fel is vette a kapcsolatot.

A délelőtti programok után a polgármester köszöntötte az elöljá-
rókat, a település legidősebb házaspárjait és a helyi lakosságot, akik 
közül úgy 100 fő kapott meghívást a kultúrházban lévő díszebéd-
re. Az étkezés során arra figyeltek fel, hogy Varsolcon a leveshúst lé 
nélkül kenyérrel és zöldségekkel tálalják, csak ezt követően érkezik 
a leves tésztával. A fűszerezéssel csínján bánnak, az étkezések ké-
nyelmes, lassú tempóban zajlanak, mindent újratöltenek, ha elfogy az 
asztalról; ám a pálinkával és a borral még addig sem várnak. Miután 
megették a második fogást – sült húst csalamádéval és krumplipüré-
vel – kisvonatozni indultak Krasznarécse érintésével.

15 óra után a szépséges varsolci tó partján felállított színpad előtt 
folytatódott az ünneplés. Itt nép- és könnyűzenei produkciók voltak 
hallhatók. 17 óra tájban újra indult a trakta, ugyanis vacsora nélkül 
nem engedték távozni a vendégeket. Megettek még egy kis kapros 
töltött káposztát, majd 18 óra magasságában indult haza a kilenc fős 
különítmény. 22 órakor érkeztek meg a 350 kilométerre lévő romá-
niai Varsolcról, nem mondhatni, hogy éhesen. A.T.
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CSÜTÖR-TÖK
Október 20-án, csütörtökön 
tökös napot tartottak a 
Csévharaszti Csicsergő 
Napközi Otthonos Óvodában, 
ez egy népszerű rendezvény 
az óvoda életében változatos 
programokkal.

Miközben az ovisok aludtak, az óvo-
da teljes személyzete lázban égett, 
hiszen közös programokra hívták 

a szülőket a gyermekeikkel. Ezen a napon 
sütőtökalapú süteményeket hoztak be az 
anyukák, a nevelők különböző játékos pá-
lyákkal készültek, amin a családok együtt 
haladhattak keresztül.

A csendes pihenőt követve meg is érkez-
tek az első anyukák és apukák. A látogatókat 
a napon pihenő, beöltöztetett szalmabábuk 
fogadták a Csicsergő előkertjében, majd 
beljebb haladva egy fotózkodásra alkalmas 
paraván. 

Miután az óvoda vezetője, Váraljai Lász-
lóné 15:15-kor megnyitotta a rendezvényt a 
kicsik különböző tevékenységeken vehettek 
részt. Minden ponton egy-egy óvodai dol-
gozó várta az érkezőket, hogy végigvezesse 
őket a feladatokon, majd egy-egy ponttal je-
lölje a teljesítést a gyerekek papírból vágott 
tökóráján, melyet a csuklójukon viseltek.

Az első állomáson puzzle várta őket, a 
másodikon egy rejtélyes dobozba kellett be-
lenyúlniuk, hogy kitapogassák a benne lévő 
meglepetéseket, a harmadik állomáson ku-
koricát morzsoltak egy teknő felett. Aztán 
következett a leglátványosabb feladat, ami-
kor az anyukák vagy apukák taligát ragad-
tak, és csemetéiket egy-egy tök kíséretében 
végigtolták az udvaron kialakított pályán. 
Az ötletes erőpróba során még versenyez-
ni is lehetett, hiszen egyszerre két fuvaros 
rajtolt és ért célba. A legbevállalósabb anyu-
ka úgy száguldott végig a göröngyös úton, 
hogy hátán egy pici babát is vitt, miközben 
az apuka fotózta.

Az óvodakert végében lehetett még 
műanyag palackokkal tekézni, és konzerv-
dobozokból épült tornyot összedönteni. 
Miközben a gyerekek a szabadban szóra-
koztak, aközben bent továbbra is előkészü-
letek zajlottak, hiszen a vendégeket süte-
ményekkel, lilahagymás zsíros kenyérrel és 
teával kínálták. Nem csak a szülők, de babák 
és nagyobb testvérek is érkeztek.

16 órakor a Gézengúz együttes lepte meg 
a közönséget őszi témájú gyermekdalokkal, 
úgymint a „Tök, tök, sárga tök, vidám nap a 
csütörtök.” Ezzel minden résztvevő egyet is 
értett. A táncba és az énekbe is be lehetett 
kapcsolódni, végül pedig egy körtáncot al-
kotni. 

Sötétedés után, mikorra már mindenki 
kellemesen elfáradt, töklámpást gyújtottak. 
Élvezetes nap volt szülők és gyermekek szá-
mára, újra láthattuk, hogy a Csicsergő nem 
fogy ki az ötletekből és a lelkesedésből, és 
remek kapcsolatot ápol a szülőkkel is.

Artzt Tímea



ÜZENET A MÚLTBÓL A JELENNEK
A Balla Károly Általános Iskola húsz fős színjátszóköre félórás műsorral emlékezett meg az 1956-os 
forradalomról október 21-én 16:30-kor a tornateremben. A rendezvény koszorúzással zárult.

Aműsor a békés álmodozást, a gyermeki idealizmust szem-
besítette a háború realitásával, mindezt az Omega együttes 
Ballada a fegyverkovács fiáról című dalán keresztül érzékel-

tette. A fegyverkovács fia, aki a béke harangjával bejárta a világot, 
hazatér, mert rájön, hogy apjának igaza van, olyan a világ, hogy 
„kell a fegyver.” Mégis milyen helyzetekben válik elfogadhatóvá 
az, hogy valaki fegyvert ragadjon? – teszi fel a kérdést a műsorve-
zető diák. Abban az esetben, amikor a haza, a család és a szabad-
ság védelme a tét – válaszolják a gyerekek.

A téma bevezetése után a fiatalok eljátsszák, hogy rátalálnak 
egy naplóra, amelyben az 1956-os forradalom eseményei jelennek 
meg. A műsor forgatókönyvének ezen részén a felsősök Szabó László 
Dezső: Október 23. című verse alapján idézik fel ’56 eseményeit és 
hangulatát.

Ezt követően a „kincsesládából” korabeli röplapok kerülnek elő, 
melyeken szlogenek olvashatók: Nem állunk meg félúton, sztáliniz-
mus pusztuljon! Szovjet sereg menjen haza, Sztálin-szobrot vigye 
haza! Aki magyar, velünk tart! Vesszen az önkény, éljen a törvény!  
Az emlékezet ládája fényképeket is rejt, a pesti tüntetőkről, a Bem-
szobor előtti térről, a rádióhoz vonulásról, a követelések beolva-
sásáról, a Corvinköznél harcoló fiúkról, végül pedig a Parlament 
előtti sortűzről.

A gyerekek egymás kezéből veszik át az izgalmas naplót – benne 
Ignácz Rózsa novelláját – olvasva felidézik a kor eseményeit, köztük 
egy 14 éves fiú hősiességét: „Muki nem ért rá. Sürgős, halaszthatat-
lan „játszani valója” volt. A forradalmi nagyhét szerdáján három tár-
sával megfúrta egy hernyótalpú olajtartályát, aztán becsületszóra 
csak egy órára elment mégis körülnézni. Még visszaintett tömpe kis 
hüvelykujjával az anyjának az ablakba, hogy egy óra múlva visszajön. 
Mikor a Magyar utcában egy golyószóró leterítette, már nem tudta 
nevét, címét, telefonszámukat megmondani. Még egy fél napig élt. 
Azt üzente, bocsánatot kér aputól, anyutól, amiért ellógott. Síp-
csontja kifordulva, tüdejét, máját golyó járta át. Csodálkozva kér-
dezte: nem vakult-e meg, mert nem lát. Aztán énekelt. Hangja már 
töredezett volt. Azt énekelte-e, amit két napon át zengett az utca? A 
szavakat már nem lehetett megérteni. Utoljára azt kérte, fordítsák a 
másik oldalára, mert emerről nem jön belőle hang. S végül: úgy-e én 
ezt csak álmodom, néni kérem?”. (Ignácz Rózsa: Igazat játszottak…) 
Muki tragédiája egészen más fényt vet a sokak által – akkoriban 
is – korholt és leszólt fiatalságra, hiszen a fiatalok hősiességét és 
hazaszeretetét, tettvágyát fejezi ki.

A műsor nemcsak a nemzeti tragédiákról, de a személyes, családi 
tragédiákról is beszél, köztük 200  000 ember emigrációjáról. So-
kan hagyták el az országot 1956-ban, elmentek, amíg lehetett, nem 
akarták a kivégzettek sorát gazdagítani, jövőre vágytak. Az 1956-os 
forradalmat követően 21  688 embert börtönöztek be. A forradalmat 
csak 16 szovjet hadosztály és 2000 harckocsi tudta leverni. A szov-
jetek harckocsikonvoja november 4-én érkezett a parlament elé.

A műsor remek forgatókönyve – mely Kaldenekkerné Sipos Má-
riát dicséri – egészen a rendszerváltásig vezet, amit ma inkább 

már rendszerválto-
zásnak neveznek. A 
színjátszókör műsorát 
követően Pulisch József 
polgármester arról be-
szélt, hogy a rendszer-
váltásig 1956-ról nem 
volt szó sem az iskolá-
ban, sem a közéletben, 
1989-től pedig újra tar-
talommal töltődött fel 
’56. 1956 üzenete az, 
hogy ha a nemzet el-
nyomásban él, akkor is 
van kitörési pont.

A műsort és a beszédet követően nem lehetett nem arra gon-
dolni, hogy jelenleg is nagyhatalmi játszmák zajlanak a világban, 
nem lehetett nem gondolni a mellettünk zajló orosz-ukrán hábo-
rúra, nem lehetett nem eszünkbe idézni, hogy a Szovjetunió akkor 
Magyarországot fenyegette, ma pedig Oroszországként Ukrajnát. 
Vannak, akik ma is a szabadságért harcolnak, nem csak szóval, 
sztrájkkal, tüntetéssel, de fegyverrel is, ezért fontos, hogy a fiatal-
ság felismerje a hibákat, hogy a történelem ne ismételje meg folyton 
folyvást önmagát. Artzt Tímea
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     belépési bónusz! 

Érd: 06-70/300-3622

KomissiózóKat és 
targoncavezetőKet 

KeresünK gyálra. 
Ingyenes targoncavezetői képzés. 

(3 műszak 8 óra) 
Jogosítvány megszerzése után 

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



HALLOWEEN A PÓTHARASZTI SÉTAERDŐBEN
Közel 150 érdeklődő érkezett 2022. október 
22-én 16 óra tájt a Pótharaszti Sétaerdőbe, 
hogy részt vegyen a Csévharaszt Gyermekeiért, 
Ifjúságáért Alapítvány halloweeni programjain.

ACsévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságá-
ért Alapítvány neve az utóbbi időben 
már abszolút garancia a kellemes, 

gyermekbarát szórakozásra, főként a csalá-
dosok körében, de a fiatalok és az idősebbek 
is kíváncsian látogatják az adventi, a húsvé-
ti, a gyereknapi vagy a halloweeni rendez-
vényeiket. Legyen szó a sétaerdőről vagy a 

szabadidőparkról, 
mindenhol feldobják 
az amúgy is kelle-
mes környezetet.

Halloween alkal-
mából idén is csodás 
dekorációval készült 
az alapítvány krea-
tív csapata. Már az 
erdőőri lakhoz ve-
zető bejárati ösvény 
is baljósan izgalmas 
volt, hiszen az ér-
kezők felett szel-
lemalak lebegett. A 
szervezők nemcsak 
elvárták a beöltö-

zést, de az alapítvány tagjai is egyedi jelme-
zekkel készültek. A legkreatívabbak már az 
első állomáson elfedték viselőjüket, hiszen 
nem mindenki ismerte fel Németh Margitot 
viharfelhőként, vagy Országné Sólyom Or-
solyát, aki őzikeként toppant elénk. 

Az első állomáson Margó és Orsi ismer-
tették a gyermekekkel, hogy milyen felada-
tok várnak rájuk, s ehhez egy kis pontgyűjtő 
füzettel látták el őket. Már a bejáratnál nya-
lókát is húzhattak egy kosárból, a belépést 
követően pedig rögtön alkalom nyílt egy pa-

raván előtti fotózásra 
vagy megállni a szelle-
mek körtánca mellett. 

A szervezők hat 
ügyességi feladattal 
és egy ijesztő erdei 
labirintussal készül-
tek. Az állomásokon 
az alapítványi tagok és segítőik fogadták a 
gyerekeket. Idén a dobógyakorlatok domi-
náltak. Konzervdobozokat kellett eltalálni a 
boszorkányos Bernáthné Bényei Mónikával. 
Hullahopp-karikát lehetett egy-egy földbe 
vert rúdra vetni Dézsiné Szabó Ildikónál, volt 
még kukoricaszórás Cziráné Andinál, Balázs 
Andreánál pedig apró karikákat kellett kicsi 
varázskalapokra ráhajítani. Bagó Norbert 
Bencénél pókokat akasztottak horgászbotra 
a kicsinyek; továbbá egy könnyed bátorság-

próba során lehetett Sólyomné Erzsikénél 
egy titkos dobozba belenyúlni. Miután mind 
a hat állomáson áthaladtak a gyermekek, és 
mind a hat pecsétet összegyűjtötték a kis 
menetlevelükben,  átvehettek egy ajándék-
csomagot a büfé mellett.

A szervezők idén is készültek harapni-
valóval, Plavecz Ildikó félelmetes maszkban 
lilahagymás zsíros kenyeret és forró teát kí-
nált az esőbeálló alatt. Ez az egyszerű étel 
nagyon jólesett ebben a gyönyörű környe-
zetben, itt a Pótharaszti Sétaerdőben és er-

dőőri lakban, ahol játszótér, fedett főzőhely 
és kilátó is található. Az este meglepetését 
minden látogató izgatottan várta. 18 órakor 
nyílt meg az erdőbe vezető labirintus, így a 
végén lehetett egy jót borzongani a sötétben.

Balázs Andrea, az alapítvány elnöke a 
következőképpen értékelte a rendezvényt: 
„Nagy öröm számunkra, hogy évről évre 
egyre többen látogatnak el erre a kis ren-
dezvényünkre, és jó látni, hogy tetszik is 
mindenkinek. Idén több felajánlás érkezett 
(többek között a Fodor Ostyától, a Csacsi 
Vegyes Bolttól, a monori Állomás Pékség-
től, Juhász Évától és a tagok családtagjai-
tól).  Az adományozási kedv is azt mutatja, 
hogy értékelik és támogatják a munkánkat. 
Reméljük, a további rendezvényeink is egyre 
népszerűbbek lesznek ezután, és azokra is 
egyre többen fognak ellátogatni.”   Artzt Tímea

CIVIL SZERVEZET
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Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány

Németh Margó



MÁRTON NAP AZ ISKOLA FALAIN BELÜL ÉS KÍVÜL
A Balla Károly Általános Iskola eseménynaptára ez év november 11-én egy új 
hagyományteremtő programmal bővül, a Márton-napi lámpásfelvonulással.

AMárton-napi népszokások egyrészt az év végéhez, a mező-
gazdasági munkák befejezéséhez, illetve az advent közeled-
téhez kötődnek, másrészt ahhoz a legendához, amely szerint 

Szent Márton egy libaólban próbált elrejtőzni, amikor püspökké 
akarták megválasztani, de a ludak elárulták gágogásukkal. Márton 

napja a karácsony előtti 
40 napos böjt előtti utol-
só ünnepnap, ezért ezen 
a napon rendszeresek vol-
tak a lakomák, bálok, vá-
sárok. Ilyenkor nagy evés-
ivást rendeztek, hogy a 
következő esztendőben is 
bőven legyen mit fogyasz-
tani. 

Fontos számunkra, 
hogy tanulóink a meglévő 
hagyományaink mellett, 
újakat is megismerjenek. 
Ezért örültünk Szeibertné 
Kucsák Ágnes tanítónő ja-
vaslatának, hogy iskolai és 
községi szinten szervez-
zünk Márton-napi lám-

pás-felvonulást. A szervezést időben 
elkezdtük. A rendezvényt megelőző 
héten minden tanuló lámpást készí-
tett a felvonulásra. A plakátok kihe-
lyezésével szerettük volna a község 
érdeklődését is felkelteni a rendez-
vény iránt. November 11-én 17 órakor 
a 2. osztály tartalmas, érdekes ünnepi 
műsort adott Ági néni szervezésével. 
Majd saját készítésű, aprócska világí-
tó lámpásokkal indultak el az osztá-
lyok, az osztályfőnökök vezetésével 
kígyózó sorban, a község utcáin. Az 
utat a polgárőrség munkatársai biz-
tosították számunkra, amit ezúton is 
köszönünk. Fáradtan, de élményekkel 
gazdagodva tértünk vissza az iskola 
udvarába, ahol szorgos kezek teával, 
zsíros kenyérrel vártak bennünket. Az estét tábortűzzel zártuk. 

Nagy örömünkre szolgált, hogy a gyerekek, a pedagógusok, a 
szülők egyaránt lelkesen fogadták ezt a kezdeményezést. Bízunk 
benne minden évben ilyen nagy érdeklődés fogja övezni a Márton-
napi lámpásfelvonulást, melyből szívesen teremtenénk hagyományt 
iskolánkban. Családi Bettina

Hirdetés

OKTATÁS

Natura 2000 területen termelt 
gyógyNövéNyágyoN 

érlelt termelői mézek

Levendulás, kakukkfüves,
citromfüves, mentás, kamillás, 

rozmaringos, zsályás, köményes, 
bazsalikomos és ánizsos.

termelői
mézdiszkont

A kispesti Piac Üzletház i. emeletén. 

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

Natura 2000 területen termelt 
N

érlelt termelői mézek

Nyitvatartás: 
csak szombatoN

8-tól 12-ig.

Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

mminden 
gyógynövégyógynövé

nyes méz:

1490  
Ft/ ½ kg

Virág-
méz:

990  
Ft/ ½ kg

Viszonteladók jelentkezését is várjuk.

gyógynövé-
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HELYTÖRTÉNET

A HÁROM JUHHODÁLY (BIRGE HÁZ) KORA 
– EPIZÓDOK CSÉV ÉS PÓTHARASZT XVIII-XIX. SZÁZADI TÖRTÉNETÉBŐL
Takács Géza készülő településtörténetéből azt az epizódot emeljük ki, amikor az ország 
a Habsburg uralom alatt lassú gyarapodásnak indul, és a modern közigazgatás első 
dokumentumaként részletes katonai térképészeti felmérés zajlott Csév és Pótharaszt területén.

II. József idején zajlik az államigazgatás 
korszerűsítése. Katonai felmérés készül a 
birodalomról, így Magyarországról is, Pest 
megye 1783-ban kerül sorra. A térkép mel-
lékleteként készült egy katonai szempontok 
szerinti kiegészítő lista. 

Pótharasztról a következő megjegyzé-
sek olvashatók: 1. „A kőrösi út mellett egy 
egyszerű csárdája van.” 2. „Egy Öreg temp-
loma és négy juhhodálya van.” 3. „Hartyántól 
egy és egynegyedórára van.” 4. „Az erdőség 
tölgyfával kevert és belőle gyalogsági rajta-
ütés történhet.” 5. „A mocsár nem szárad ki.” 
6. „A Kőrös felé vezető út többnyire homo-
kos.” 7. „A homokdombok Pótharaszt és Al-
só-Vasad között egy hátat formálnak és ezek 
a legmagasabbak, nagy területet fednek be. 
Különösen magas a juhhodály melletti domb. 
Az alacsonyabb fekvésű útról láthatók a 
dombok, a csárda és az Öreg templom.”

Pótharasztnak a kőrösi út volt a világgal 
összekötő útja. Ez a kőrösi út Nagykőröstől 
vezetett Pestig, ma már csak töredékei van-
nak. Kezdete: Nagykőrösön a Pótharaszti út, 
Pesti út, innen Pusztavacsig juthatunk el, 
középtájt Újlengyelen: Kőrösi út. Pótharasz-
ton az a kereszteződés lehetett a monori és 
kőrösi út találkozása, ahol a pléhkrisztus áll 
(és várja sebei gyógyítását). Az Üllő–Ócsai 
úttól a Felsőpakonyi út, Gyálon a Kőrösi út, 
ami Pestszentimrétől a Határ útig Nagykő-
rösi út. Az út valójában épp Pótharaszton 
tűnt el. Talán végleg, talán mégsem. Az „Öreg 
templom” alatt a pusztatemplomot kell érte-
ni. A csárda a II. világháború alatt vagy után 

elpusztult, de még van, aki emlékszik, hogy 
a háború előtt kislányként elvitte oda édes-
apja egy mulatságba, akácvirágzás idején, és 
csodaként bámulta a forgatagot. 

Ami a „gyalogsági rajtaütés” lehetőségét 
illeti, ezt a természeti adottságot a szovje-
tek és a németek is kihasználhatták, végül 
a szovjet hadsereg veszi hasznát, talán épp 
ezért telepednek meg a pótharaszti erdőben, 
hogy láthatatlanok és egyszersmind fenye-
getőek legyenek. S persze a ki nem száradó 
mocsár kiszáradt, ma már nyoma sincs, ha 
csak nem a pusztatemplom melletti arany-
sárga gabonatáblában zölden dacoló sásle-
velek árulkodnak erről a múltról.

Csév pusztára vonatkozó megjegyzé-
sek: „1. Pilis 2, Nyáregyháza 1/2, Pótharaszt 
1 mérföldre van. 2. Van egy régen épített 
temploma. 3. Két nádas mocsara és egy kis 
lápja van, melyek nem száradnak ki. 4. Az 
útjai homokosak. 5. A tájék teljesen sík, így 
a környék halmai láthatók.” A templom itt is 
romokat jelent. A mocsarak és a láp egykori 
világára a Gulyarét egy-egy mélyedésében 
nőtt sás emlékeztet.    

Ebben az időszakban Csév puszta együvé 
tartozik Alsó- és Felső-Nyáregyháza pusz-
tákkal. Egy Pest megyei népességösszeírás 
adatai szerint 1804-ben Cséven öt önálló 
birtok van, egy fő visel hivatalt, tisztséget. 
Nemes, polgár, mesterember nincs, zsellé-
rek, kertészek, szolgák, harmincegyen élnek 
a birtokokon, 1827-ben negyvenhárman. Ez 
lassú lélekszám-növekedést jelez. A többség 
katolikus. Ugyanakkor a földek nagy része 

rét vagy legelő, és így 
marad ez a későb-
biekben is, ez kül-
terjes állattenyész-
tésre utal, miközben 
Nyáregyháza földje-
inek többsége már a 
XVIII. század végén 
szántó, a lakosság-
szám is sokszorosa 
a Cséven és Pótha-
raszt pusztán élők-
nek.

Alsó- és Fel-
ső-Nyáregyháza 
Csévvel közigazga-
tási egységet kép-
zett, s ügyes-bajos 
dolgaikat ebben az 

időben a közbirtokossági közgyűléseken 
intézték, majd a kijelölt vagy megválasztott 
igazgató hajtotta végre a döntéseket, aki 
amolyan bírói szerepet töltött be a térség-
ben. A XIX. század elején Csiszár Antal, majd 
Lisznyay és Ivanyos Kálmán volt az igazgató.

Van dolguk bőven, nő a népesség, van 
bevándorlás is, a mindennapi élet rend-
je ugyan már formálódóban, de az alapok 
frissek, ahogy a pontos birtokhatárok is. A 
gyarapodásnak és a gondoknak egyaránt 
tükre, hogy például Pótharaszton „a tanyák 
kertészei közül némelyek kurta kocsmákat 
gyakorolnak [...] ez által a rossz emberek-
nek összejövetelére [...] tolvajlásra adatik 
alkalmatosság.” Intézkedjen Kőrös városa, 
„hogy az érdekelt Pusztai bormérést az ot-
tani fentálló nagy Vendégfogadójára szorít-
sa, hogy ennél fogva a közbátorságra ügyelet 
eszközöltethetőbb maradhasson.” „A hason-
ló kurta kocsmák összeírására majd Nyári 
Pál megyei alispán tesz intézkedést az egész 
megyét illetően hasonló céllal.”

A pusztai élet lassan követi a falvak, vá-
rosok változásait. Pótharasztnak javára szol-
gál, hogy egy város birtoka, így a 1782-ben 
már van tanítója, Kecskés János, aki a pusz-
tán lakó családoknál kosztol, 1944 őszén az 
utolsó pótharaszti tanító Kovács Sándor, a 
nyáregyházi tanító, Kovács Béla öccse. Van 
iskolaépület is, az egykori csárdával szem-
beni dombon, ahol egy harangláb is áll, ma 
már nyomuk sincs. „A Főző család – a csárda 
utolsó bérlője – elmondása szerint 1945-ben 
a hartyániak hordták el az iskola épületét, a 
harang a kőrösi múzeumba került.”

Iskola létesítésére Cséven száz évvel ké-
sőbb kerül sor, a tanfelügyelet 1896-ban szó-
lítja fel rá a községet, a tanítás végül 1902-
ben indul meg egy bérelt helyiségben. 

A szerző minden kérdést, kritikát, kiegé-
szítést örömmel fogad. Az írás idézeteinek, 
adatainak forrása: dr. Bába József: Adatok 
Nyáregyháza, Csév, Pótharaszt történetéhez 
c. kötete. Az illusztrációként csatolt térképen 
nehéz eligazodni, a délkeletre húzódó sötét 
foltok a mai borókás dombjait jelölik, alatta 
egy erdő. A többi pedig homok vagy legelő. 
Esetleg nádas, zsombékos, turjános. Itt telepít 
majd erdőt Balla Károly. A három juhhodály-
ból kettő látható, a harmadik épp a jobb széli 
nyílhegy végénél.

Takács Géza



KÖZÉRDEKŰ ELÉRHETŐSÉGEK
Egészségház

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

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

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

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

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

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

Csévharaszti Közrendvédelmi és Polgárőr Egyesület 
szolgálati száma: 06-30/8199-060
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ÜNNEPEK

MINDENSZENTEK NAPJA – NOVEMBER 1., PIROSBETŰS ÜNNEP
Mindenszentek és  halottak napja november első napjaira esnek. Az első ünne-
pünk ilyenkor mindenszentek napja, melyet halottak napja követ.
Mindenszentek napja római katolikus főünnep, az üdvözült lelkek emléknapja és a 
megdicsőült egyház napja, amelyről a keresztény világban megemlékeznek, elő-
ször III. Gergely pápa idején, 741-ben. A katolikus hívek megkülönböztetik a „küz-

dő egyházat” (a még élőket), a „szenvedő egyházat” 
(a már meghalt, tisztítótűzben égőket) és a „diadal-
mas egyházat” (az üdvözülteket). Mindenszentek a 
diadalmas egyház napja, ilyenkor (és halottak napja 
alkalmával is) szokás elhunyt hozzátartozóink sír-
ját rendbe tenni.

A mindenszentek napján történő gyertyagyújtás 
tipikus katolikus hagyomány: a gyertyaláng az örök 
világosság jelképe. A XIX. század elején terjedt el a 
sírok virágokkal, koszorúkkal való díszítése a német 
katolikusok hatására, ezt a szokást a protestáns fe-
lekezetek is átvették.

HALOTTAK NAPJA – NOVEMBER 2.
Halottak napja a „szenvedő egyház” ünnepe, a min-
denszentek követő nap. 998 óta emlékeznek meg az 
elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisz-
títótűzben szenvedő hívek lelkéről. A mindenszen-
tek és a halottak napja szokásrendszere összeforrt, 
mindkét napon jellemző a temetőlátogatás.

HALLOWEEN – OKTÓBER 31.
Halloween a tévhi-
tekkel ellentétben 
se nem minden-
szentek, se nem 
halottak napja: a 
katolikus minden-
szentek előestéjét 
jelöli, rendszerint 
október 31-én van 
az angolszász or-
szágokban. Halloween ünnepe az USA-ból 
ered, ahová az ír kivándorlók vitték maguk-
kal ezt az ősi kelta eredetű szokást, még az 
1840-es években. Halloween megfelelője 
Samhain, ilyenkor a kelták ősi hite szerint el-
vékonyodik a határ az élők és a holtak világa 
között, a szellemek pedig visszatérnek közénk. 
Mivel a vélekedés szerint a szellemek beköl-
tözhetnek az élők testébe, meg kell téveszteni 
őket, ezt a célt szolgálják a jelmezek.

A mai Halloween régen leszakadt az ősi kel-
ta hagyományról, a borzongás mellett a bo-
londozás ünnepe, amit töklámpásfaragással, 
jelmezbe bújással, a gyerekek pedig csokolá-
dékéregetéssel ünnepelnek. Habár Halloween 
főleg amerikai rendezvény, egyre több euró-
pai országban, köztük itthon, Csévharaszton 
is népszerű.      (Szerk. internetes források alapján)

ADVENTI KALENDÁRIUM 2022
November 27. 
16:00 Szakállas Lajos atya köszöntője 

Első adventi gyertyagyújtás 

December 4. 
15:30 Mikulás-ünnepség 

Megvendégelés: forró tea, kalács, forralt bor
16:00 Király János református lelkipásztor köszöntője 

Második adventi gyertyagyújtás 

December 11. 
16:00 óra Sánta József evangélikus lelkész köszöntője 

Harmadik adventi gyertyagyújtás 

December 18.  
14:00 Karácsonyi gálaműsor 

• Csévharaszti Csicsergő Napközi Otthonos Óvoda műsora 
• Balla Károly Általános Iskola műsora 
• Csévharaszti Népdalkör műsora 
• Csévharaszti Örömtánc-csoport műsora 
Megvendégelés: forró tea, kalács, forralt bor, pogácsa, zsíros 
kenyér

16:00 Pulisch József polgármester úr ünnepi köszöntője 
Negyedik adventi gyertyagyújtás 

A rendezvények helyszíne a Szabadidőpark.
Szervező: Csévharaszt Gyermekeiért, Ifjúságáért Alapítvány
Támogató: Csévharaszt Önkormányzata
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FITNESS TEREM

SQUASH

BOWLING

Időpontfoglalás: +36-21/233-3032
2211 Vasad, Monori út 100.

nadaspihenopark.hu  

Nyitvatartás: 
Hétfő–vasárnap: 
bowling: 10:00 –22:00 

squash pálya:  8:00 –22:00 
fitness terem:  7:00 –22:00 


